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Útdráttur 

Grettistak er starfsendurhæfing ætluð einstaklingum með vímuefnaröskun og 

langvarandi félagslegan vanda og eru jafnframt langtímanotendur félagsþjónustu. 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna afdrif þátttakenda í Grettistaki á árunum 2012–

2017. Rannsóknarspurningarnar voru eftirfarandi: Hver eru afdrif þátttakenda í 

Grettistaki á árunum 2012–2017? Hvaða áhrif hafði Grettistak á bataferli þátttakenda? 

Hvað veldur því að þátttakendur ljúka ekki við Grettistak? Rannsóknin var framkvæmd 

með megindlegri aðferð og var spurningalisti lagður fyrir símleiðis. Þýði rannsóknarinnar 

samanstóð af þátttakendum sem bæði höfðu lokið Grettistaki og þeim sem ekki luku því 

og voru þeir 204 talsins. Alls svaraði 101 þátttakandi könnunni og var svarhlutfallið 49,5%. 

Helstu niðurstöður voru að á árunum 2012–2017 luku 80,2% þátttakenda í 

rannsókninni Grettistaki. Ástæður þess að þátttakendur luku ekki endurhæfingunni voru 

þær að þeir fóru að vinna eða byrjuðu aftur í neyslu. Af þátttakendum voru 43 virkir á 

vinnumarkaði, af þeim höfðu átta þátttakendur hætt í Grettistaki. Í áframhaldandi nám 

fóru 58 þátttakendur, af þeim höfðu fjórir hætt í Grettistaki. Aðeins 13 fengu 

fjárhagsaðstoð og 17 voru á örorkubótum. Alls 91,9% þátttakenda voru edrú.  Þeim sem 

bjuggu á áfangaheimili við upphaf þátttöku í Grettistaki fækkaði um 39,6% og við lok 

endurhæfingartímabilsins hafði þeim sem bjuggu í leiguhúsnæði á almennum markaði 

fjölgað um 25,7%. Fjárhagur þátttakenda hafði batnað eftir þátttöku. Viðhorf þátttakenda 

til Grettistaks var í heild jákvætt en var þó jákvæðara hjá þeim sem luku endurhæfingunni 

en hjá þeim sem gerðu það ekki. Líðan, heilsa og félagsleg tengsl þátttakenda að lokinni 

þátttöku voru betri en fyrir Grettistak. Niðurstöðurnar benda til þess að Grettistak beri 

árangur því þegar á heildina er litið stuðlaði endurhæfingin að bættum kjörum 

þátttakenda og hafði jákvæð áhrif á bataferli þeirra. Afdrif þátttakenda voru almennt góð 

en þó voru afdrif þeirra sem luku Grettistaki betri en hjá þeim sem gerðu það ekki.  

 

Lykilorð: Grettistak, starfsendurhæfing, vímuefnaröskun, fjárhagsaðstoð, bataferli, 

brottfall.
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Abstract 

Grettistak is a vocational rehabilitation intended for people with substance use disorder 

and long-term social issues which are also long-term clients of the social service. The 

objective of this research was to examine how participants of Grettistak in the years of 

2012-2017 are faring today. The research questions were as follows: How are the 

participants of Grettistak from the years of 2012-2017 faring today? What effect did 

Grettistak have on the participants recovery? Why are participants not completing the 

Grettistak program? The study was conducted quantitatively by using a questionnaire by 

phone. The studies population was composed of participants who had completed the 

Grettistak program as well as those who did not complete it, with the total of 204 

individuals. In total, 101 participants answered the questionnaire, making the answer 

ratio 49,5%.  

The main results showed that in the years of 2012-2017, 80,2% of the participants in 

the research completed the Grettistak program. The reason for participants not 

completing the program were either that they went to work or that they relapsed. 43  of 

the participants were active in the work market, eight of those had quit the program. 58 

went on to continual studies, four of them had quit the Grettistak program. Only 13 went 

on to receive financial aid and 17 were receiving disability pension. In total 91,9% of the 

participants were sober. Those who were living at a half-way home at the beginning of 

their participation at the Grettistak program went down by 39.6% and at the end of the 

rehabilitation period, those who were leasing apartments from the general market 

increased by 25,7%. The participant’s finances had improved after their participation. The 

participants attitude towards the Grettistak program was overall positive although those 

who had completed the program were more positive than those who did not. The overall 

well being, health and social status of participants was better than before they took part 

in the Grettistak program. Results indicate that Grettistak is an overall success because 

the program did improve the participant’s situation and have a positive effect on their 

recovery. The participants are generally faring well although those who completed the 

Grettistak program were faring better than those who did not. 

Key words: Grettistak, vocational rehabilitation, substance use disorder, financial aid, 

recovery, dropout. 
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Formáli 

Ritgerðin er 30 ECTS-einingar og var unnin haustið 2018 sem lokaverkefni til MA-gráðu í 

félagsráðgjöf til starfsréttinda við Háskóla Íslands. Þátttakendur rannsóknarinnar eiga 

sérstakar þakkir skildar fyrir að taka þátt og gefa sér tíma til þess að að svara könnuninni. 

Ég vil þakka leiðbeinanda mínum, Steinunni Hrafnsdóttur, fyrir hvatningu, góða leiðsögn 

og ábendingar á meðan unnið var að ritgerðinni. Sömuleiðis vil ég þakka Erlu Björgu 

Sigurðardóttur, deildarstjóra gæða og rannsókna á Velferðarsviði Reykjavíkurborgar, fyrir 

gott samstarf. Ég þakka fjölskyldu minni kærlega fyrir að styðja mig og hvetja mig áfram 

við vinnslu verkefnisins og í gegnum allt námið. Einnig vil ég þakka vinkonum mínum fyrir 

að hafa alltaf trú á mér og vera mér góður andlegur stuðningur. Síðast en ekki síst vil ég 

þakka samnemendum mínum fyrir ómetanlegan stuðning meðan á skrifunum stóð. Án 

þeirra hefði þetta ekki tekist. 
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1 Inngangur 

Ritgerðin er rannsókn á afdrifum þátttakenda í Grettistaki á árunum 2012–2017. 

Rannsókn þessi samsvarar rannsókn sem gerð var árið 2013 á afdrifum útskrifaðra 

þátttakenda í Grettistaki á árunum 2007–2012. Hugtakið afdrif hefur merkinguna 

endalok, örlög eða úrslit samkvæmt Íslenskri orðabók (Mörður Árnason, 2002). 

Grettistak hófst árið 2001 og er samstarfsverkefni Tryggingastofnunar ríkisins, 

félagsþjónustu nokkurra sveitarfélaga og þjónustumiðstöðva Reykjavíkur. Grettistak er 18 

mánaða starfsendurhæfing fyrir einstaklinga með vímuefnaröskun sem glíma við 

langvarandi félagslegan vanda, eru langtímanotendur félagsþjónustu, hafa ítrekað farið í 

meðferð og reynt að ná bata með litlum árangri. Skólaganga þátttakenda er stutt og 

atvinnuferill þeirra óstöðugur. Þátttakendur hafa strítt við húsnæðisvanda, búið við slakt 

félagslegt net og í mörgum tilfellum eiga þeir afbrotaferil að baki. Markmið Grettistaks er 

að styðja þátttakendur til sjálfshjálpar og stuðla að virkri þátttöku á vinnumarkaði og í 

námi. Unnið er að því að bæta lífsgæði þeirra ásamt fjárhagslegu sjálfstæði og þannig 

fækka bótaþegum (Erla Björg Sigurðardóttir, 2007a). 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna afdrif þátttakenda í Grettistaki á árunum 

2012–2017. Skoðaðir voru bæði þátttakendur sem höfðu lokið Grettistaki og þeir sem 

luku ekki endurhæfingunni. Í rannsókninni var lögð áhersla á bataferli þátttakenda. Til 

þess að fá fram þessar upplýsingar voru settar fram eftirfarandi rannsóknarspurningar: 

 Hver eru afdrif þátttakenda í Grettistaki á árunum 2012–2017? 

 Hvaða áhrif hafði Grettistak á bataferli þátttakenda? 

 Hvað veldur því að þátttakendur ljúka ekki við Grettistak? 

Til þess að svara rannsóknarspurningunum voru þátttakendur í Grettistaki fengnir til að 

svara samskonar spurningalista og notaður var árið 2013 í rannsókn Margrétar Eddu 

Yngvadóttur. 

Ástæðan fyrir því að rannsakandi valdi að gera afdrifakönnun meðal þátttakenda í 

Grettistaki er í fyrsta lagi mikill áhugi á málaflokknum og í öðru lagi vaknaði áhugi 
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rannsakanda á endurhæfingunni þegar hann fór í starfsnám í Grettistaki. Rannsakanda 

fannst Grettistak nýtast þátttakendum vel og vildi því kanna hvort upplifun hans af 

endurhæfingunni stæðist. Rannsakanda fannst mikilvægt að skoða hvort endurhæfing 

eins og Grettistak geti með einhverju móti dregið úr vímuefnaröskun og bætt lífsskilyrði 

þátttakenda. Einnig vildi rannsakandi kanna hvort Grettistak geti aukið tækifæri 

þátttakenda á vinnumarkaði eða í námi þar sem rannsóknir hafa bent til þess að atvinna 

hafi jákvæð áhrif á bata einstaklinga (Sprong, Melvin, Dallas og Koch, 2014). 

Gildi rannsóknarinnar felst í að varpa ljósi á hvernig endurhæfing eins og Grettistak 

geti haft áhrif á afdrif og bataferli þátttakenda. Rannsakandi telur þörf á að rannsaka 

Grettistak enn frekar þar sem lítið er til af innlendum rannsóknum á þessari 

endurhæfingu.  

Ritgerðinni er skipt upp í sex kafla. Á eftir inngangi verður fræðilegu yfirliti 

rannsóknarinnar gerð skil. Fjallað verður um hugtakið vímuefnaröskun, greiningar hennar 

og flokkun. Þar verður meðal annars litið til ýmissa þátta sem tengjast vímuefnaröskun og 

rýnt í helstu kenningar sem henni tengjast eins og félagsnámskenningar, 

spennulosunarkenningar, sjúkdómskenningar, lífsálfélagslega líkanið og batalíkan 

Gorskis. Þar að auki verður fjallað um ýmsar rannsóknir og tölulegar upplýsingar sem 

tengjast viðfangsefninu. Gerð verður grein fyrir velferðarkerfinu og þjónustu þess og 

verður lagaákvæðum, sem unnið er eftir hér á landi, gerð skil. Því næst verður fjallað um 

Grettistak, starfsemi þess og rannsóknir sem gerðar hafa verið á því. Að lokum verður 

varpað ljósi á hlutverk félagsráðgjafa þar sem gerð verður grein fyrir beitingu valdeflingar 

og kerfiskenningar. Í þriðja kafla verður fjallað um aðferðafræði og framkvæmd 

rannsóknarinnar. Í fjórða kafla verður greint frá niðurstöðum rannsóknarinnar þar sem 

tölfræðilegum upplýsingum verða gerð skil. Í fimmta kafla verða umræður um 

niðurstöður rannsóknarinnar og þær tengdar við fræðilegt yfirlit ritgerðarinnar. Að lokum 

verður gerð grein fyrir helstu niðurstöðum, settar fram vangaveltur um efnið og komið 

með tillögur að frekari rannsóknum.
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2 Fræðilegt yfirlit 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir fræðilegu yfirliti rannsóknarinnar.  Í fyrsta hluta 

verður hugtakið vímuefnaröskun útskýrt og farið yfir ýmsa þætti sem tengjast henni. Auk 

þess verður yfirlit yfir rannsóknir sem tengjast efninu og rýnt í helstu kenningar sem 

rannsóknin byggist á. Í öðrum hluta verður gerð grein fyrir velferðarkerfinu og þjónustu 

þess og þar verður hugtakinu starfsendurhæfingu gerð skil. Einnig verður fjallað um 

meðferðarúrræði fyrir fólk með vímuefnaröskun og gerð grein fyrir þeim lagaákvæðum 

sem unnið er eftir hér á landi.  Í þriðja hluta verður fjallað um endurhæfinguna Grettistak 

og starfsemi hennar. Í síðasta hluta þessa kafla er greint frá hlutverki félagsráðgjafa og 

þeim kenningum sem þeir vinna eftir. 

2.1 Vímuefnaröskun  

Rannsóknin fjallar um Grettistak sem er starfsendurhæfing fyrir einstaklinga með 

vímuefnaröskun og langvarandi félagslegan vanda. Ýmsa þætti er varða vímuefnaröskun 

verður því að skoða til að skilja hugmyndafræðina á bak við starfsendurhæfinguna og 

verður því fjallað um þá í þessum hluta. Þegar um ræðir einstakling með vímuefnaröskun 

er átt við einstakling sem misnotar áfengi og/eða önnur ólögleg vímuefni yfir langan tíma 

þar sem vímuefnin geta haft skaðlegar afleiðingar. Þetta er krónískur sjúkdómur en hægt 

er að halda honum niðri með ýmsum sérstækum aðgerðum (American Psychiatric 

Association, 2013). 

Rannsóknir benda til að allt að 50% einstaklinga með vímuefnaröskun séu með fleiri 

en eina geðröskun. Ýmsar rannsóknir hafa þar að auki sýnt fram á að afbrotahegðun sé 

algengari hjá einstaklingum með vímuefnaröskun en hjá þeim sem ekki eru með hana. 

Um 35–60% einstaklinga með vímuefnaröskun uppfylla einnig greiningarviðmið fyrir 

andfélagslega persónuleikaröskun; annaðhvort var sú röskun til staðar fyrir eða hefur 

þróast samhliða vímuefnamisnotkuninni. Enn fremur eru lyndisraskanir og kvíðaraskanir 

algengar meðal einstaklinga sem greindir eru með vímuefnaröskun. Um það bil þriðjungur 

til helmingur allra þeirra sem misnota ólögleg vímuefni og um 40% þeirra sem misnota 

áfengi uppfylla greiningarviðmið fyrir alvarlega þunglyndisröskun einhvern tímann á 

ævinni (Sadock, Sadock og Ruiz, 2015). Í rannsókn, þar sem kannað var hvort misnotkun 
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vímuefna auki hættuna á að þróa með sé geðklofa, leiddu niðurstöður í ljós að tengsl væru 

á milli misnotkunar vímuefna og geðklofa. Misnotkun kannabisefna var talin hafa mest 

áhrif á hvort einstaklingur þrói með sér geðklofa. Auk kannabisefna var misnotkun 

ofskynjunarlyfja, róandi lyfja og annarra vímuefna einnig talin auka hættu á geðklofa. 

Aðrar rannsóknir hafa enn fremur bent til þess að vímuefnaneysla sé hugsanlegur 

áhættuþáttur geðklofa og að notkun kannabisefna, amfetamíns, kókaíns og áfengis geti 

valdið tímabundnu geðrofi (Nielsen, Toftdahl, Nordentoft og Hjorthøj, 2017). Til að bæta 

gráu ofan á svart getur vímuefnaröskun einnig aukið líkur á áfallastreituröskun þar sem 

misnotkun vímuefna getur aukið líkur á því að einstaklingur verði fyrir áföllum. 

Áfallastreituröskun er ein algengasta geðröskunin sem einstaklingar greinast með 

samhliða vímuefnaröskun (Bujarski, Lim og Ray, 2018).  

2.1.1 Flokkunarkerfin DSM og ICD 

Við greiningu á vímuefnaröskun er helst stuðst við tvö flokkunarkerfi og eru það 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) og International 

Classification of Diseases (ICD). Hér á eftir verður gerð grein fyrir báðum kerfunum.  

Mikilvægt er að styðjast við kerfin svo hægt sé að greina í sundur eina 

geðsjúkdómagreiningu frá annarri og þannig boðið upp á árangursríka meðferð (Sadock 

o.fl., 2015). 

DSM-5 

Árið 2013 var DSM-5 gefið út og var það þróað af bandaríska geðlæknafélaginu. Er kerfið 

notað af geðlæknum og öðrum geðheilbrigðisstarfsmönnum í Bandaríkjunum (Sadock 

o.fl., 2015). 

Samkvæmt DSM-5 er stuðst við 11 einkenni við greiningu á vímuefnaröskun. Til þess 

að einstaklingur uppfylli greiningarviðmið DSM-5 fyrir vímuefnaröskun þarf hann að hafa 

að minnsta kosti tvö einkenni á síðustu tólf mánuðum og því fleiri einkenni sem hann 

hefur því alvarlegri er röskunin. Alvarleika vímuefnaröskunar er skipt í væga (tvö til þrjú 

einkenni), miðlungs (fjögur til fimm einkenni) og alvarlega (sex eða fleiri einkenni) 

(American Psychiatric Association, 2013). Einkenni vímuefnaröskunar samkvæmt DSM-5 

eru: 
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1. Vímuefna er neytt í meira magni eða í lengri tíma en upphaflega var ætlað. 

2. Löngun til þess að draga úr eða hætta neyslu er árangurslaus. 

3. Mikill tími fer í að afla sér vímuefna, neyta þeirra eða ná sér eftir að áhrif þeirra 

dofna.  

4. Einstaklingur hefur sterka löngun í vímuefnið.  

5. Endurtekin vímuefnanotkun getur leitt til þess að einstaklingur fer að vanrækja 

skyldur skóla, vinnu, heimilis eða fjölskyldu. 

6. Endurtekinni vímuefnanotkun er haldið áfram þrátt fyrir viðvarandi félagsleg 

vandamál eða samskiptavandamál sem vímuefnaneyslan orsakar eða eykur. 

7. Vímuefnanotkun leiðir til þess að einstaklingur annaðhvort dregur úr eða 

hættir að stunda tómstundir eða áhugamál. 

8. Vímuefnanotkun er haldið áfram í aðstæðum sem eru líkamlega hættulegar. 

9. Vímuefnanotkun er haldið áfram þrátt fyrir að einstaklingurinn eigi við 

sálrænan eða líkamlegan vanda að stríða sem er tilkominn vegna 

vímuefnanotkunar. 

10. Aukið þol verður gagnvart vímuefninu og einstaklingur eykur skammt 

vímuefnisins til þess að ná tilætluðum áhrifum. 

11. Fráhvarfseinkenni koma eftir langa og mikla neyslu og einstaklingur notar 

vímuefni til þess að forðast einkennin (American Psychiatric Association, 2013). 

ICD-10  

Árið 1992 hófst þróun flokkunarkerfisins ICD-10 og var það gefið út af 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni (WHO). Kerfið felur í sér opinbera flokkun sem farið er 

eftir í Evrópu og víða annars staðar í heiminum (Sadock o.fl., 2015). 

Til þess að einstaklingur uppfylli greiningarviðmið ICD-10 fyrir vímuefnaröskun þarf 

hann að hafa haft þrjú eða eða fleiri af eftirfarandi einkennum síðastliðið ár: 



22 

1. Sterk löngun eða áráttukennd þörf fyrir vímuefnanotkun. 

2. Erfiðleikar með að stjórna neyslu vímuefnisins. Einstaklingur neytir vímuefna 

oftar, í meiri mæli og áhrif þeirra vara lengur en gert var ráð fyrir. 

3. Líkamleg fráhvarfseinkenni þegar notkun vímuefna er hætt eða minnkuð og 

vímuefnin eru notuð til að halda fráhvarfseinkennum í skefjum. 

4. Vísbendingar um aukið þol gagnvart vímuefninu. Auka þarf skammt vímuefna 

til að þau hafi sömu áhrif og áður. 

5. Meiri tíma er eytt í að útvega sér vímuefnin, neyta þeirra eða ná sér eftir neyslu. 

Sökum þessa fer einstaklingur að vanrækja frístundir eða önnur áhugamál sem 

veita vellíðan. 

6. Neyslu vímuefna er haldið áfram þrátt fyrir skýrar vísbendingar um líkamlegan 

og sálrænan skaða (Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin, e.d.). 

2.1.2 Ástæður vímuefnaröskunar 

Ástæður vímuefnaröskunar er neysla hjá ákveðnum hópi en forsendur röskunarinnar er 

flókið samspil erfða og umhverfisáhrifa (Þórarinn Tyrfingsson, 2016). Lengi hefur verið 

viðurkennt að misnotkun vímuefna færist kynslóða á milli í fjölskyldum. Ef einstaklingur á 

foreldra, systkini eða ömmu og afa með vímuefnavanda eykur það líkurnar á því að hann 

leiðist út í vímuefnaneyslu. Þar að auki hafa erfðafræðilegir þættir áhrif á hvort 

einstaklingur sé líklegur til þess að þróa með sér vímuefnaröskun eða ekki. Ef einstaklingur 

hefur orðið fyrir áfalli, svo sem kynferðislegu eða líkamlegu ofbeldi, er hann í meiri hættu 

á að þróa með sér vímuefnaröskun (Bujarski o.fl., 2018). Unglingar, sem eiga jafningja sem 

misnota vímuefni, eru líklegri til þess að misnota vímuefni. Ástæður þess geta verið að 

þeir hafa betra aðgengi að vímuefnum (Gutierrez og Sher, 2015). 

Lengi hefur verið reynt að útskýra hvers vegna sumir misnota vímuefni og aðrir hafi 

stjórn á neyslunni (Dodgen og Shea, 2000). Kenningasmiðir hafa ekki allir verið sammála 

um ástæður og eðli vímuefnaröskunar og hafa ýmsar kenningar verið settar fram um 

þetta efni. Hér verður gerð grein fyrir fjórum kenningum um ástæður vímuefnaneyslu og 
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eru það félagsnámskenningar, spennulosunarkenningar, sjúkdómskenningar og 

lífsálfélagslega líkanið. 

Félagsnámskenningar (e. social learning theories) 

Upphafsmaður félagsnámskenninga er Albert Bandura. Hann framkvæmdi margar 

rannsóknir á hegðun einstaklingsins og komst að því að hegðun er svar við viðbrögðum 

sem þeir fá. Líklegt er að sömu hegðun sé beitt aftur ef þeir fá jákvæð viðbrögð en ef um 

neikvæð viðbrögð er að ræða er líklegt að það dragi úr hegðuninni eða að henni sé hætt 

(Bandura, 1977). 

Félagsnámskenningar beinast að því að viðhorf og hegðun lærist innan samfélagsins 

og að fyrirmyndir eins og fjölskyldur og jafningjar hafi mikil áhrif. Sem dæmi má nefna ef 

jafningjar og fjölskyldur glíma við áfengis- og vímuefnavanda er líklegt að einstaklingurinn 

líki eftir hegðun þeirra og byrji að neyta áfengis eða annarra vímuefna. Reynsla 

viðkomandi hefur áhrif á það hvernig vímuefnaneyslan þróast en sömuleiðis hafa 

væntingar, sem einstaklingur hefur þróað með sér í samskiptum við umhverfi sitt, áhrif. 

Á sama hátt hafa viðhorf og gildi samfélagsins gagnvart drykkju og bindindis áhrif (Moos, 

2007). Aðferðir út frá félagsnámskenningunum eru álitnar áhrifaríkar en með þeim er 

gengið út frá að einstaklingur með vímuefnaröskun breyti hegðun sinni til þess að ná 

tökum á sínu daglega lífi og losi sig þannig úr vímuefnaneyslunni (Dodgen og Shea, 2000). 

Þeir sem aðhyllast félagsnámkenninguna sammælast um að neysla áfengis og vímuefna 

sé lærð hegðun en einstaklingsbundnir þættir hafi áhrif á hvernig einstaklingur tekst á við 

umhverfi sitt (Kinney, 2009). 

Niðurstöður rannsóknar, sem gerð var á unglingum og ungmennum í hverfum 

Chicago, sýndi að jafningjar og sjálfsstjórn höfðu mestu áhrifin á vímuefnaneyslu þeirra. 

Ef jafningjar notuðu jákvæða styrkingu við vímuefnahegðun hópsins voru ungmennin 

líklegri til að neyta vímuefna heldur en þeir sem fengu neikvæða styrkingu. Með tilliti til 

félagsnámskenninga eru niðurstöður rannsóknarinnar svipaðar og niðurstöður fyrri 

rannsókna sem sýna að jákvæð tengsl séu á milli jafningja og áhrifa vímuefnanotkunar 

(Jones og Adams, 2018). Gagnrýni félagsnámskenninganna hefur helst verið sú hversu 

lítið tillit þær taki til fjölskyldusögu einstaklingsins. Taka má sem dæmi ef tveir 

einstaklingar sjá jafningja sinn neyta vímuefna. Annar þeirra tekur þátt og neytir vímuefna 
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en hinn ekki. Hér má búast við að sá sem fetaði í fótspor jafningjans búi við lakari 

félagslegar aðstæður en sá sem lét vímuefnin vera (Steele, Peralta og Elman, 2011). 

Spennulosunarkenningar (e. tension reduction theories) 

Spennulosunarkenningar vísa til neyslu áfengis og annarra vímuefna í þeim tilgangi að 

takast á við félagslegan ótta, streitu og kvíða. Einstaklingur er þess fullviss að neyslan hafi 

jákvæð áhrif og misnotar áfengi og vímuefni í leit að aukinni ánægju, til að blanda geði við 

aðra eða „passa inn“ í hóp eða samfélag. Hann notar neysluna til að létta á neikvæðum 

tilfinningum og má segja að um eins konar tilfinningalegan flótta eða deyfingu sé að ræða. 

Þetta ástand er talið vera helsta orsök þess að neysla áfengis eða annarra vímuefna er 

viðhaldið (Treloar, Piasecki, McCarthy, Sher og Heath, 2015).  

Ef einstaklingur hefur áður upplifað spennulosun og vellíðan vegna áfengis og annarra 

vímuefna er líklegt að hann noti sömu aðferð til að létta á kvíða- og streitueinkennum og 

þar með þrói með sér vímuefnaröskun. Vímuefni teljast til neikvæðrar styrkingar þegar 

um ræðir streitu- og kvíðalosun til þess að komast hjá óþægilegri reynslu. Kvíðinn og 

streitan eru óþægileg reynsla, neyslan er notuð til að draga úr þessum neikvæðu 

tilfinningum; telst þetta ferli vera neikvæð styrking. Sumar rannsóknir hafa þó gagnrýnt 

þá kenningu að spenna og kvíði séu meginástæða vímuefnaröskunar og halda margir 

vísindamenn því fram að áfengi og önnur vímuefni auki í raun streituna og að hin 

neikvæða styrking sé að öllu leyti árangurslaus (Book og Randall, 2002). 

Sjúkdómskenningar (e. disease theories) 

Aðalútskýring sjúkdómskenninga er á þann veg að vímuefnaröskun sé ólæknandi 

sjúkdómur þar sem ítrekuð áfengis- og vímuefnaneysla eigi sér stað þrátt fyrir neikvæðar 

afleiðingar. Einkenni sjúkdómsins er að vera háður áfengi eða öðrum vímuefnum, 

stjórnleysi, truflun á hugsunum og afneitun. Hætta er á að hegðunin vari út ævi 

viðkomandi. Samkvæmt kenningunum er vímuefnaröskun krónískur sjúkdómur. Ef ekki er 

gripið snemma inn í fer sjúkdómurinn stigversnandi og ef ekkert er gert getur hann verið 

banvænn. Samkvæmt stuðningsmönnum kenninganna er hægt að lýsa þróun 

sjúkdómsins og einkennum hans. Skoðanir þeirra eru byggðar á rannsóknum sem benda 

til að upphaf sjúkdómsins sé að finna í erfðafræðilegum þáttum og þar með leika sálrænir 

og félagslegir þættir ekki stærra hlutverk í vímuefnaröskun en í öðrum krónískum 

sjúkdómum (Dodgen og Shea, 2000; Segal, 2013). Ýmsar kenningar hafa verið settar fram 
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til stuðnings um þróun sjúkdómsins og má nefna sem dæmi kenningar Jellinecks og 

batalíkan Gorskis sem fjallað verður nánar um hér á eftir (Dodgen og Shea, 2000; Gorski 

og Miller, 1986). Þrátt fyrir að sjúkdómskenningar haldi því fram að vímuefnaröskun sé 

ólæknandi sjúkdómur þá er hægt að meðhöndla hann og viðkomandi getur náð bata þrátt 

fyrir að eiga á hættu á að falla fyrir sjúkdómnum hvenær sem er (Kinney, 2009).  

Þó svo að margar heimildir sýni fram á að vímuefnaröskun sé sjúkdómur eru margir 

vísindamenn því ósammála. Skilgreining vímuefnaröskunar sem sjúkdóms hefur verið 

gagnrýnd og telja gagnrýnisraddir vafasamt að röskunin verði afsökuð og hugtakið 

sjúkdómur sé notað til að réttlæta neyslu (Doweiko, 2012; Segal, 2013). Auk þess telja 

gagnrýnendur að vímuefnaröskun sé í eðli sínu ekki krónísk og stigversnandi, þó að hún 

geti verið það í alvarlegum tilfellum. Þeir telja að röskunin sé ekki líffræðileg heldur sé 

vímuefnaröskun afleiðing aðstæðna. Rök þeirra eru þau að í hvert skipti sem einstaklingur 

með vímuefnaröskun drekkur eða neytir annarra vímuefna sé það vegna eigin ákvörðunar 

þó að í alvarlegri tilfellum séu slíkar ákvarðanir óviðráðanlegar og geta verið ósjálfráðar 

þegar ákvarðanir eru gegn vilja einstaklingsins (Segal, 2013). 

Lífsálfélagslega líkanið (e. biopsychosocial model) 

Lífsálfélagslega líkanið var lagt fram af George Engel og er talin fela í sér eina mikilvægustu 

þróunina í læknisfræðum á seinni hluta 20. aldar (Engel, 1977). Ýmsar útgáfur hafa verið 

þróaðar, sem tengjast líkaninu og hefur þeim fjölgað jafnt og þétt (Wade og Halligan, 

2017). Talið er að líkanið lýsi best þróun vímuefnaröskunar og notast flestar 

heilbrigðisstéttir við það í dag. Samkvæmt líkaninu er vímuefnaröskun langvinnur 

taugalífeðlisfræðilegur sjúkdómur. Hefur verið viðurkennt að vímuefnaröskun sé ekki 

hægt að útskýra út frá einum þætti heldur sé það flókið samspil margra þátta. Líkanið 

gerir ráð fyrir að þættir úr umhverfi hafi áhrif ásamt líffræðilegum, sálfræðilegum og 

félagslegum þáttum. Geta þessir þættir haft áhrif á þróun vímuefnaröskunar. Líkanið lítur 

svo á að til þess að einstaklingur fái fíkn þurfi langvarandi neysla vímuefna að hafa átt sér 

stað sem hefur áhrif á starfsemi heilans (Duijvenbode o.fl., 2015; Helga Sif Friðjónsdóttir, 

2009).  

Lífsálfélagslega líkanið hefur þó sætt ýmissi gagnrýni og hafa sumir gagnrýnt notkun 

þess; einhverjir eru í vafa um vísindalegan grundvöll þess og hafa áhyggjur af því að 

sjúkdómurinn sé jaðarsettur (Wade og Halligan, 2017).  
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2.1.3 Afleiðingar vímuefnaröskunar 

Við notkun áfengis og vímuefna breytist heilastarfsemi á margbrotinn og yfirgripsmikinn 

hátt og til verður heilasjúkdómur fíknar. Hæfni til að berjast gegn neyslunni tapast og 

viðkomandi ræður því ekki för lengur. Þessar breytingar leiða til skaðlegrar hegðunar og 

eðlileg virkni heilans verður fyrir truflun. Þar að auki tapar viðkomandi dómgreind og 

rökhugsun vegna neyslunnar. Breytingarnar á heilanum leiða til þess að einkenni eins og 

aukinn kvíði, þunglyndi, svefntruflanir, minnkandi streituþol og versnandi vandamál, sem 

þarfnast úrlausnar, gera vart við sig. Lífsgæði viðkomandi fara versnandi, sjúkdómnum er 

haldið í vítahring neyslunnar og verður hluti af fallþróun (sjá undirkaflann Fallþróun í kafla 

2.1.5). Auk þess er stjórnleysi algengur fylgifiskur neyslunnar sem getur orðið til þess að 

alvarlegar breytingar verða á félagslegum aðstæðum viðkomandi (American Psychiatric 

Association, 2013; Þórarinn Tyrfingsson, 2016). 

Vímuefnaröskun veldur því að einstaklingar verða óvirkir í ýmsum hlutverkum, 

fjölskyldulíf þeirra spillist þar sem tengsl og sambönd við fjölskyldur eiga til að verða lítil 

sem engin. Enn fremur spillist umhverfi þeirra og afköst verða minni. Þar að auki er 

vímuefnaröskun áhættuþáttur annarra félagslegra vandamála svo sem forfalla frá vinnu 

og slysa og sjálfsvígshugsanir þessara einstaklinga verða algengari. Ekki er óalgengt að 

þessir einstaklingar missi vinnunna, standi verr fjárhagslega og safni skuldum vegna 

lífsstílsins sem vímuefnaröskunin hefur í för með sér. Vímuefnaröskun leiðir einnig til þess 

að fjárhagslegur kostnaður bitnar í framhaldinu á fjölskyldum þeirra og samfélaginu í heild 

(Gutierrez og Sher, 2015; Luoma, Kulesza, Hayes, Kohlenberg og Larimer, 2014; Van 

Boekel, Brouwers, Van Weeghel og Garretsen, 2013).  

Í könnun, sem gerð var í Bandaríkjunum, kom í ljós að 22,5 milljón einstaklingar í 

Bandaríkjunum eða 9,4%  upplifðu vandræði vegna vímuefnaröskunar. Árið 2009 voru að 

minnsta kosti 4,5 milljón heimsóknir á bráðadeild tengdar vímuefnum og hefur dánartíðni 

þeirra sem látist hafa úr of stórum skammti vímuefna aukist. Í Evrópu eru 11,8% af öllum 

dauðsföllum í aldurhópnum 15–64 ára vegna áfengisnotkunar og orsök dauðsfalla vegna 

áfengis og ólöglegrar vímuefnanotkunar er um 4% um allan heim. Enn fremur er áfengis- 

og vímuefnanotkun talin vera 5,4% af alheimssjúkdómabyrði af öllum sjúkdómum í 

heiminum. Á ári hverju er mörgum milljónum eytt í að draga úr innstreymi vímuefna, veita 

meðferð og takast á við afleiðingar vímuefnanotkunar (Luoma o.fl., 2014; Van Boekel o.fl., 
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2013). Þegar gagnagrunnur sjúkrahússins Vogs var skoðaður á árunum 2000–2015 kom í 

ljós að rekja má stóran hluta ótímabærra dauðsfalla fyrir 65 ára aldur á Íslandi til áfengis- 

og vímuefnasjúklinga. Hlutfall þeirra var tæplega 30% af öllum dauðsföllum þessa hóps á 

tilgreindu árabili og í sumum aldurhópum náði talan allt upp í 40% (Þórarinn Tyrfingsson, 

2016). 

2.1.4 Kynjamunur vímuefnaröskunar 

Áfengis- og vímuefnanotkun kynjanna er nokkuð ólík. Vímuefnaröskun kemur til dæmis 

fram á annan hátt hjá konum en körlum og eru einkenni þeirra sem misnota áfengi og 

vímuefni mjög ólík. Konur byrja yfirleitt seinna að misnota vímuefni og eiga oft styttri sögu 

um notkun ákveðinna efna eins og kókaín, ópíum, kannabis eða áfengi. Karlar eru líklegri 

til þess að nota nánast allar tegundir ólöglegra vímuefna. Vímuefnavandi kvenna truflar 

virkni þeirra á ólíkari sviðum heldur en hjá körlum og má þess geta að konur með 

vímuefnaröskun eru oftar en ekki greindar með aðrar geðraskanir eins og kvíða, þunglyndi 

eða lyndisraskanir (National Institute on Drug Abuse, 2018a; Sharma, 2014). 

Karlar eru mun líklegri til að neyta áfengis og innbyrða meira magn en konur. 

Munurinn á drykkju karla og kvenna má rekja til líffræðilegra einkenna. Ástæða þess að 

konur drekka minna er til dæmis líkamsbyggingin. Líkami kvenna inniheldur yfirleitt meiri 

fitu og minna af vatni en líkami karla; verður því magn áfengis tiltölulega hærra í blóði 

kvenna og hefur þar af leiðandi fyrr áhrif þó svo að þau drekki sama magn. Jafnframt eru 

konur líklegri en karlar til að hætta að drekka (Hughes, Wilsnack og Kantor, 2016). Sumar 

vísbendingar benda hins vegar til að sumar konur neyti vímuefna til að draga úr 

neikvæðum tilfinningum og takast á við streitu vegna áfalla sem þær hafa orðið fyrir, svo 

sem líkamlegs eða kynferðislegs ofbeldis (Evans, Grella og Upchurch, 2017). 

Þegar kemur að meðferðum við vímuefnaröskun standa konur frammi fyrir fleiri 

hindrunum en karlar. Þær eru líklegri til að leita eftir meðferð við geðrænum erfiðleikum 

frekar en sérhæfðum meðferðum vegna vímuefnaröskunar og leiðir það til verri útkomu 

(Sharma, 2014). Erfiðara getur verið fyrir konur að fara í meðferð því algengt er að þær 

séu einar með börn og hafi takmarkað fjármagn. Auk þess hafa konur alla jafna lítinn 

félagslegan stuðning og sýna vinir, fjölskyldur og samfélagið þeim minna umburðarlyndi 

varðandi vandann samanborið við karla sem glíma við sama vandamál (Doweiko, 2012). 

Enn fremur upplifa konur skömm þegar þær leita sér hjálpar varðandi vímuefnavandann 
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(Sharma, 2014). Engu að síður hefur hlutfall kvenna, sem leitað hafa í meðferð, aukist 

verulega á undanförnum ártugum (NIDA, 2018a). Hér á Íslandi hefur hlutfall kvenna, sem 

leitað hafa í meðferð vegna vímuefnaröskunar aukist hratt sérstaklega eftir að SÁÁ 

(Samtök áhugafólks um áfengis- og vímuefnavandann) var stofnað. Hlutfall kvenna af fólki 

í meðferð var um 20% fyrstu árin en árið 2015 var hlutfall kvenna orðið 31,5%, og telst 

það frekar mikil aukning (Þórarinn Tyrfingsson, 2016).  

2.1.5 Batalíkan Gorskis 

Frá árinu 2007 hefur batalíkan Gorskis verið grundvallarþáttur í Grettistaki þar sem 

vímuefnabindindi er forsenda bata og ætlast er til þess að þátttakendur mæti á svokallaða 

12-spora fundi (sjá kafla 2.2.2.) AA- eða NA-samtaka (AA stendur fyrir Alcoholics 

Anonymous; NA stendur fyrir Narcotics Anonymous) til að viðhalda batanum (Erla Björg 

Sigurðardóttir og Margrét Þorvaldsdóttir, 2014). Því telur rannsakandi mikilvægt að fjalla 

um þann þátt sérstaklega og verður það gert hér. Í bókinni Staying Sober fjallar Gorski um 

hvernig hægt sé að minnka líkurnar á falli eftir að bata hefur verið náð. Gorski vann sem 

vímuefnaráðgjafi og hjálpaði fólki að koma undir sig fótunum eftir ítrekaðar meðferðir. 

Hann komst að því í vinnu sinni með einstaklingum með vímuefnaröskun að einkenni 

flestra væru eins (Gorski og Miller, 1986).  

Gorski styðst við sjúkdómskenningar þar sem vímuefnaröskun er talin sjúkdómur sem 

fylgja fráhvörf eða síðhvörf. Sjúkdómnum fylgir algert stjórnleysi og einstaklingur byggir 

upp meira þol fyrir vímuefnum en einnig fylgja ýmis líkamleg, sálræn og félagsleg einkenni 

sjúkdómnum. Einstaklingar með vímuefnaröskun upplifa oft skömm, sektarkennd og ótta 

við geðveiki í upphafi bata. Því er mikilvægt að sjúkdómurinn sé meðhöndlaður og að 

einstaklingurinn fari í meðferð sem tekur á þessum einkennum, hann sé fræddur um 

sjúkdóminn og í hverju batinn felist. Einstaklingurinn þarf að viðurkenna að um sjúkdóm 

sé að ræða og vera meðvitaður um að hann sé ólæknandi. Hann þarf að læra að lifa með 

sjúkdómnum, haldast í bataferli og lifa sem eðlilegustu lífi. Ferli batans tekur langan tíma 

og hafa rannsóknir bent til að það taki átta til tíu ár að meðaltali að ná fullum bata (Gorski 

og Miller, 1986). 

Samkvæmt batalíkaninu er bindindi forsenda bata en til að auka líkur á bindindi 

bendir ýmislegt til að atvinna og þar með félagsleg og fjárhagsleg aðstoð hjálpi þar til (Erla 

Björg Sigurðardóttir og Margrét Þorvaldsdóttir, 2014). Í mörg ár hafa rannsakendur átt í 
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vanda með að skilgreina hugtakið bata nákvæmlega. Samkvæmt Substance Abuse and 

Mental Health Services (SAMHSA) er bati skilgreindur sem ferli breytinga þar sem 

einstaklingur bætir heilsu sína og vellíðan, lifir sjálfstæðu lífi og vinnur ákveðið að því að 

ná góðum árangri. Enn fremur hafa rannsóknir sýnt að bati sé meira en bindindi frá 

vímuefnum, hann felist líka í meiri þátttöku í samfélaginu og á vinnumarkaði en það skiptir 

máli í bataferli einstaklingsins. Atvinna er lykilþáttur í bataferlinu og hafa rannsóknir 

fundið neikvæð tengsl á milli atvinnu og fallhegðunar. Þessar upplýsingar benda til þess 

að einstaklingar í bata, sem fá vinnu, eru í minni hættu á falli samanborið við þá sem eru 

atvinnulausir (Becton, Chen og Paul, 2017).  

Bataferlið  

Bataferlið er ferli vaxtar og þróunar. Ferlið inniheldur sex þroskaþrep þar sem hvert þrep 

hefur eitt aðalmarkmið. Hér verður þessum sex þrepum lýst (Gorski og Miller, 1986). 

Á fyrsta þrepinu er vímuefnavandinn viðurkenndur. Viðkomandi er stjórnlaus í 

áfengis- og vímuefnaneyslu sinni og hann hefur misst hæfileikann til stjórnunar. Afneitun 

gagnvart afleiðingum neyslunnar byrjar að minnka. Á öðru þrepi nær viðkomandi 

lágmarksjafnvægi sem felst í því að ná stjórn á hugsunum, tilfinningum, dómgreind og 

hegðun. Bati næst frá fráhvörfum og alvarlegum einkennum og einstaklingurinn lærir að 

takast á við verstu síðhvörfin en það ferli getur tekið allt að tvö ár. Frumbati einkennir 

þriðja þrep. Viðkomandi sættir sig við sjúkdóminn og lærir að lifa án vímuefna. Á þessu 

þrepi er viðkomandi kominn út af stofnun og tekst á við daglegt líf án vímuefna. Einnig 

þarf viðkomandi að taka á ýmsum vandkvæðum eins og að hafa stjórn á umhverfi sínu og 

tilfinningum. Þegar fjórða þrepi er náð er jafnvægi komið á lífsvenjur og viðkomandi lifir 

eðlilegu lífi enda hefur hann verið án vímuefna í fjóra til níu mánuði. Í stað þess að einbeita 

sér að því að nota ekki vímuefni fer hann að sinna frístundum og fjölskyldu á eðlilegan 

hátt og fjármál verða stöðugri. Síðbati einkennir fimmta þrepið en nú eiga ýmsar 

breytingar sér stað. Viðkomandi gerir sér grein fyrir að ýmislegt þarf að breytast til þess 

að bataferlið haldi áfram. Þetta þrep krefst mikillar þolinmæði. Félagsleg staða 

einstaklingsins styrkist og sjálfsmat hans verður heilbrigðara. Hann hefur öðlast getu til 

að lifa hamingjusömu og árangursríku lífi. Sjötta þrepið er síðasta þrepið. Viðkomandi 

heldur áfram að dafna og þroskast og lifir lífinu edrú. Hann heldur áfram að vinna í 
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batanum og á auðveldara með að takast á við dagleg vandamál án þess að vera í fallhættu. 

Þessar breytingar tekst viðkomandi á við með árangri (Gorski og Miller, 1986).  

Fallþróun 

Fall og bati eru nátengd fyrirbæri en fall er eðlilegur og náttúrulegur hluti af bataferlinu 

og þarf að meðhöndla. Fall er ferli sem byrjar vikum og stundum mánuðum áður en að 

einstaklingur fer aftur að neyta áfengis eða annarra vímuefna (Melemis, 2015). Ef fallið 

er ekki meðhöndlað verður það sterkara og meiri hætta á að það verði. Fall hefst með því 

að einstaklingur upplifir breytingar er valda streitu. Einstaklingur, sem er í bata, afneitar 

oft streitunni en það getur orðið til þess streitueinkennin verða mikil og  þar með truflast 

líðan hans og heilsa. Árið 1973 gerði Gorski rannsókn á 118 einstaklingum í bata og 37 

viðvörunarmerki um fall voru greind í þeirri rannsókn. Algengustu einkennin voru tekin 

saman í fallþróunartöflu sem sýna viðvörunareinkenni um fall. Þessum einkennum hefur 

verið skipt í 11 stig. Ef ekkert er að gert leiðist viðkomandi út í neyslu (Gorski og Miller, 

1986). 

Á fyrsta stiginu eiga sér stað innri hræringar, streita eykst og breytingar verða á 

hugsunum, tilfinningum og hegðun. Afneitun birtist aftur á öðru stigi en þriðja stigið 

einkennist af flótta og vörn. Á fjórða stiginu hrannast ýmis vandamál upp og mikið 

ráðaleysi ríkir. Á fimmta stiginu festist viðkomandi ítrekað í óviðráðanlegum vandamálum 

og er alveg að gefast upp. Á sjötta stigi ríkir mikil óreiða og viðkomandi gerir of mikið úr 

hlutunum. Sjöunda stigið einkennist af þunglyndi. Á áttunda stiginu missir viðkomandi 

stjórn á hegðun sinni. Á níunda stiginu viðurkennir einstaklingurinn að hann sé að missa 

stjórn, hættir í afneitun og áttar sig á því hversu alvarleg vandamálin eru orðin. Tíunda 

stigið einkennist af því að valkostum til að komast út úr vítahringnum fer fækkandi. Að 

lokum verður fall, einstaklingurinn byrjar að nota áfengi eða vímuefni aftur. Hann reynir 

að hafa stjórn á því en missir stjórnina og gerir sér ljóst að fíknin er enn og aftur byrjuð að 

eyðileggja líf hans (Gorski og Miller, 1986). 

Hugræn atferlismeðferð (e. cognitive therapy) getur stutt við bataferlið en það er eitt 

helsta verkfærið í að hjálpa einstaklingum við að breyta neikvæðum hugsunum sínum og 

að þróa færni þeirra til að bjarga sér. Margar rannsóknir hafa sýnt að hugræn 

atferlismeðferð ber árangur við að hjálpa einstaklingum með vímuefnaröskun að komast 

hjá falli (Melemis, 2015). 
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2.2 Velferðakerfið 

Rannsóknin, sem greint er frá í þessari ritgerð, fjallar um Grettistak sem er endurhæfing 

fyrir einstaklinga með vímuefnaröskun og langvarandi félagslegan vanda. Um er að ræða 

langtímanotendur félagsþjónustu og því er mikilvægt að fjalla um velferðarkerfið, 

þjónustu þess og úrræði sem standa þessum einstaklingum til boða. Enn fremur telur 

rannsakandi skipta máli að gera grein fyrir lagaákvæðum sem unnið er eftir hér á landi.  

Velferðarkerfið leitast við að veita þjónustu, bæta hag og velferð fjöldans og beinast 

verkefni velferðarkerfisins að líkamlegum, andlegum, tilfinningalegum, félagslegum og 

fjárhagslegum málefnum (Farley, Smith og Boyle, 2011). Rekja má nútímavelferðarkerfi 

til seinni hluta 19. aldar en þá var skipulögðum almannatryggingum og opinberri 

velferðarþjónustu komið á fót í Vesturlöndum. Á fyrri hluta 20. aldar varð mikil aukning á 

almannatryggingum í flestum iðnríkjum, upphæðir bóta hækkuðu og fleiri nutu þjónustu 

velferðarstofnananna. Á seinni hluta 20. aldar byggðu vestrænar þjóðir upp velferðarkerfi 

sem einkenndist af heildrænni velferðarþjónustu þar sem íbúar höfðu aðgang að 

almannatryggingum, félagslegum stuðningi og opinberri þjónustu á sviði heilsugæslu, 

húsnæðis, menntunar og félagsmála (Guðný Björk Eydal og Steinunn Hrafnsdóttir, 2017). 

Félagsfræðingurinn Esping-Andersen var brautryðjandi í þessum efnum og útfærði 

kosti og gæði velferðarríkjanna. Hann skoðaði ýmsa þætti varðandi velferðarkerfin og 

heildræn áhrif þeirra á samfélagið. Niðurstöður hans voru þær að velferðarkerfin skiptust 

í ólíka flokka og flokkaði hann þau í þrjá velferðarkerfisflokka. Skandinavíska kerfið er til 

dæmis þekkt í Svíþjóð og einkennist af stóru hlutverki hins opinbera, altækum rétti til 

félagslegs öryggis og mikilli jafnri dreifingu lífskjara. Frjálshyggjukerfið er áberandi í 

enskumælandi löndum og einkennist það af litlu hlutverki hins opinbera, takmarkaðri 

tryggingavernd og litlu örlæti framfærslutrygginga. Að lokum er það íhaldssamt kerfi en 

það finnst helst á meginlandi Evrópu. Íhaldssamt kerfi einkennist af atvinnutengdum 

réttindum þar sem bætur eru starfstengdar, bótaréttur er áunninn og jöfn dreifing 

lífskjara er á undanhaldi (Stefán Ólafsson, 2012). 

Samkvæmt Stefáni Ólafssyni hafa Íslendingar farið hina íslensku leið í að móta 

velferðarstefnu. Ísland er talið hafa blandað saman kostum velferðarkerfanna. Að hluta 

til eru kostir skandinavíska velferðarkerfisins einkennandi en þar má nefna altæk réttindi 

og mikla velferðarþjónustu. En einnig má sjá áhrif frá enskumælandi þjóðum þar sem 
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tekjutengingar eru miklar og bætur lágar (Stefán Ólafsson, 2012). Í samanburði við 

Norðurlandaþjóðir verja Íslendingar minna af þjóðarútgjöldum til velferðarmála og hafa 

takmörkuð velferðarúrræði. Einkenni heilbrigðis- og menntakerfisins eru svipuð og 

annars staðar á Norðurlöndum en það kerfi sér um að  veita öllum  þegnum ríkisins alhliða 

þjónustu. Þegar almannatryggingar og félagsleg þjónusta eru bornar saman er 

auðsjáanlegur munur. Almannatryggingakerfið hefur í meginatriðum verið óbreytt frá 

1947 þegar fyrstu almannatryggingalögin voru sett. Hér á landi hafa almannatryggingar 

byggst á altækum rétti þegna til tryggingabóta með ákveðnum lágtekjuviðmiðum þar sem 

bætur eru lægri eftir því sem tekjur íbúanna eru hærri. Það skýrir þá staðreynd að 

Íslendingar eyða minna af þjóðarútgjöldum til velferðarmála en nágrannaþjóðirnar. Þó 

svo að íslenska velferðarkerfið sé að einhverju leyti að færast nær norrænu líkani ber það 

enn einkenni blandaðs velferðarkerfis  (Guðný Björk Eydal og Steinunn Hrafnsdóttir, 

2017). 

2.2.1 Starfsendurhæfing  

Samkvæmt 1. gr. laga um atvinnutengda starfsendurhæfingu og starfsemi 

starfsendurhæfingarsjóða nr. 60/2012 er markmiðið eftirfarandi:  

Tryggja einstaklingum með skerta starfsgetu í kjölfar veikinda eða slysa 

atvinnutengda starfsendurhæfingu sem skal vera einn þáttur í heildstæðu kerfi 

endurhæfingar þar sem starfsendurhæfingarsjóðir og stofnanir á vegum ríkis og 

sveitarfélaga starfa saman eins og kostur er og leitast við að skilgreina og sinna 

hlutverkum sínum með þeim hætti að sem flestir eigi þess kost að vera virkir á 

vinnumarkaði. 

Fjölmargar skilgreiningar eru til á starfsendurhæfingu. Aðalmunurinn á endurhæfingu og 

starfsendurhæfingu er sá að endurhæfing leggur áherslu á inngrip sem er ætlað að auka 

starfsemi einstaklingsins og draga úr heilsubrestum hans en heilsubrestur vísar til 

sjúkdóms, röskunar, meiðsla eða áverka. Endurhæfingin hámarkar þannig getu fólks til 

þess að lifa, vinna og læra eftir bestu getu. Vísbendingar benda til að endurhæfing geti 

bætt lífsgæði einstaklinga (Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin, 2017). Hugtakið 

starfsendurhæfing er hins vegar skilgreint sem allt það sem aðstoðar einstakling með 

heilsubrest til að öðlast vinnu eða haldast í vinnu og þannig nýta færni sína og hæfileika 

til fulls (Sprong o.fl., 2014). 
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Í lögum um atvinnutengda starfsendurhæfingu og starfsemi 

starfsendurhæfingarsjóða segir að atvinnutengd starfsendurhæfing sé fyrir einstaklinga 

með skerta starfsgetu í kjölfar veikinda. Hún felur í sér ráðgjöf og úrræði til þess að auka 

starfsgetu og stuðning við endurkomu til vinnu að hluta til eða öllu leyti. Byggja skal 

atvinnutengda starfsendurhæfingu á einstaklingsbundinni áætlun og vinna með styrkleika 

viðkomandi ásamt því að leggja áherslu á að reyna að koma í veg fyrir að hindranir hafi 

áhrif og skerði starfsgetu hans.  

Samkvæmt lögum um atvinnutengda starfsendurhæfingu og starfsemi 

starfsendurhæfingarsjóða eiga allir launamenn og þeir sem stunda sjálfstæðan 

atvinnurekstur á aldrinum 16–70 ára rétt á atvinnutengdri starfsendurhæfingu með 

iðgjaldagreiðslu atvinnurekenda í starfsendurhæfingarsjóð. Einstaklingur er tryggður ef 

búið er að greiða iðgjald fyrir hann til starfsendurhæfingarsjóðs og er viðkomandi 

tryggður í allt að tólf mánuði eftir að síðasta greiðsla berst starfsendurhæfingarsjóði eða 

lengur ef ástæðan er sú að hann hefur ekki getað tekið þátt á vinnumarkaði að fullu eða 

þurft að hætta störfum vegna heilsubrests. Viðkomandi telst einnig eiga rétt á þjónustu 

starfsendurhæfingarsjóða ef hann uppfyllir skilyrði fyrir þjónustunni. Skilyrðin eru að 

hann búi við heilsubrest, sem kemur í veg fyrir að hann geti tekið fullan þátt á 

vinnumarkaði, og að stefna hans sé að komast aftur út á vinnumarkaðinn eða auka 

þátttöku sína á vinnumarkaði. Enn fremur eru skilyrði fyrir því að einstaklingurinn eigi rétt 

á þjónustunni að hún geti auðveldað honum að snúa aftur til vinnu og hún sé líkleg til að 

bera árangur þegar hún er veitt. Viðkomandi þarf að hafa vilja og getu til að taka 

markvissan þátt í atvinnutengdri starfsendurhæfingu og fara eftir áætlun sem sett er 

fram. 

Fjölmargir aðilar koma að starfsendurhæfingarferlinu, meðal annars aðilar innan 

heilbrigðiskerfsins, félagslega kerfisins, atvinnulífsins og aðrir sérhæfðir aðilar í 

starfendurhæfingu, þar að auki fjölskyldur og vinir. Hafa þessir aðilar áhrif á allt ferlið og 

er markmiðið að aðstoða einstaklingana til sjálfshjálpar, endurkomu til vinnu og stuðla að 

virkri þátttöku í samfélaginu. Þar að auki er miðað að því að einstaklingur hljóti eins góða 

líkamlega, andlega og félagslega hæfni eins og hægt er (Waddell, Burton og Kendall,  

2008). 
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Rannsóknir á starfsendurhæfingu 

Af því að Grettistak er eina starfsendurhæfingin á Íslandi sérstaklega ætluð einstaklingum 

með vímuefnaröskun, sem glíma við langvarandi félagslegan vanda, er ekki mikið til af 

innlendum rannsóknum um sams konar starfsendurhæfingu. Flestar erlendar rannsóknir, 

sem skoðaðar hafa verið á starfsendurhæfingu fyrir einstaklinga með vímuefnaröskun, 

sýna að endurhæfing geti komið í veg fyrir aukna vímuefnanotkun einstaklinga, hjálpi 

þeim í bata og geti þar með aukið lífsgæði þeirra. Takmarkað aðgengi að endurhæfingu 

hefur neikvæð áhrif á baráttu einstaklinga gegn vímuefnavanda þeirra. Bendir þetta til að 

betra aðgengi að endurhæfingu komi í veg fyrir aukna vímuefnamisnotkun. Því er ráðlagt 

að samfélög hafi betra aðgengi að endurhæfingu fyrir einstaklinga með vímuefnaröskun 

(Mushanyu, Nyabadza, Muchatibaya og Stewart, 2016).  

Rannsóknir sýna einnig að atvinna minnkar líkur á bakslagi hjá einstaklingum með 

vímuefnaröskun og eykur sjálfstraust þeirra til muna. Þar að auki eru einstaklingar líklegri 

til að halda áfram í meðferð og ljúka við hana ef starfsendurhæfing er tiltæk. Því leikur 

starfsendurhæfing mikilvægt hlutverk í að tryggja árangur. Starfendurhæfing er 

nauðsynleg til að hjálpa einstaklingum með vímuefnaröskun að öðlast eða halda vinnu og 

verða virkir þátttakendur í samfélaginu (Lusk og Veale, 2018; Melvin, Davis og Koch, 

2012). Rannsóknir hafa sýnt að starfsendurhæfing, sem veitir ráðgjöf, stuðning og 

leiðsögn í vinnu, starfsþjálfun og í námi, beri hvað mestan árangur í atvinnu einstaklinga 

með vímuefnaröskun. Auk þess eykur þátttaka í starfsendurhæfingu líkamlega og 

sálfræðilega heilsu og vellíðan einstaklinga með vímuefnaröskun (Brickham, Kim, 

Gonzalez og Rosenthal, 2016) 

Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar á annars konar starfsendurhæfingu og sýna þær 

fram á misjafnan árangur. Árið 2002 var gerð rannsókn þar sem metinn var árangur 

starfendurhæfingar á vegum Tryggingastofnunar ríkisins (TR) og kannað hvort hún gæti 

komið í veg fyrir örorku, og var hún borin saman við sambærilegar starfsendurhæfingar í 

Svíþjóð. Niðurstöðurnar rannsóknar TR voru þær að meirihluti þátttakenda taldi að 

starfsendurhæfingin hefði aukið starfshæfni þeirra og tæplega helmingur taldi sig geta 

farið aftur til vinnu. Meira en helmingur þátttakenda sagði að fjárhagsstaða þeirra hefði 

batnað. Einu til tveimur árum eftir að starfsendurhæfingunni lauk voru um 40,4% 

þátttakenda í úrræðinu á örorkubótum frá TR miðað við samanburðarhóp þar sem 81,5% 
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voru á örorkubótum. Því virðist að árangur af starfsendurhæfingu á vegum TR geti komið 

í veg fyrir örorku og að árangurinn sé svipaður og af starfsendurhæfingu í Svíþjóð 

(Sigurður Thorlacius, Gunnar Kr. Guðmundsson og Friðrik H. Jónsson, 2002).  

Árið 2008 var gerð rannsókn í Bretlandi á starfsendurhæfingu þar sem skoðað var 

hvað virkar fyrir hvern og hvenær? Niðurstöður hennar sýndu að það sem virðist skila 

góðum árangri í starfsendurhæfingu er það sem liggur á bak við skipulag 

starfendurhæfingar og að hún byggist á fræðilegum grunni. Einnig kom í ljós að algeng 

heilsufarsvandamál ættu að vera forgangsverkefni. Í rannsókninni var lítill stuðningur við 

andleg og geðræn veikindi gagnrýndur þar sem meiri áhersla var lögð á líkamleg veikindi 

einstaklinga en á sjúkdóma eins og kvíða og þunglyndi. Vegna þessa ætti áhersla á slík 

vandkvæði að vera meiri þar sem flestir einstaklingar sem þiggja örorkubætur og eru 

óvinnufærir í Bretlandi, eru þeir sem glíma við þessi vandamál. Niðurstöður sýndu einnig 

að snemmtæk íhlutun væri mikilvæg því í ljós kom að starfsendurhæfing verður mun 

erfiðari fyrir einstaklinga sem hafa verið lengi frá vinnu og er þá ólíklegra að hún beri 

árangur (Waddell o.fl., 2008). 

Árið 2011 gerðu Halldór S. Guðmundsson og félagar úttekt á áhrifum 

starfsendurhæfingar á fátækt, félagslega einangrun og virkni þátttakenda hjá 

Starfsendurhæfingu Norðurlands. Niðurstöðurnar voru þær að starfsendurhæfing hafði 

jákvæð áhrif á andlega líðan og heilsu þátttakanda. Endurhæfingin dró meðal annars úr 

félagslegri einangrun og líkum á fátækt og jók virkni þátttakenda í vinnu og námi. Enn 

fremur jókst sjálfstraust þátttakenda og voru þeir bjartsýnni gagnvart framtíðinni. Þegar 

afdrif þátttakenda voru skoðuð kom í ljós að tæplega 50% þeirra sem lokið höfðu við 

starfsendurhæfinguna voru í námi en um 60% höfðu verið í einhverri vinnu frá því að 

endurhæfingu lauk. Samt sem áður jókst hlutfall þeirra sem voru á örorku og öðrum 

lífeyri. Enginn sem hafði lokið starfsendurhæfingunni þáði fjárhagsaðstoð. Þátttakendur, 

sem ekki höfðu lokið starfsendurhæfingunni, áttu við fleiri erfiðleika að stríða en þeir sem 

luku henni. Að lokum virtust karlar standa verr heldur en konur og erfiðleikar virtust 

aukast því yngri sem þátttakendur voru (Halldór S. Guðmundsson, Atli Hafþórsson, 

Bryndís Elfa Valdemarsdóttir, Kristján Már Magnússon og Guðný Björk Eydal, 2011). 
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2.2.2 Meðferðarúrræði fyrir fólk með vímuefnaröskun  

Meðferðir sérstaklega ætlaðar einstaklingum með vímuefnaröskun eru notaðar til þess 

stöðva þróun sjúkdómsins með bindindi. Markmið meðferðar er að vinna gegn truflandi 

áhrifum sem vímuefnin hafa á heilann og hegðun einstaklingsins. Sömuleiðis að hjálpa 

einstaklingum að endurheimta stjórn á lífi sínu, breyta hugsun og hegðun þeirra og reyna 

að gera þá virka í fjölskyldulífinu, á vinnumarkaðnum og í samfélaginu. Þessi vinna tekur 

langan tíma og krefst þolinmæði. Því er góð og inngripsmikil meðferð nauðsynleg til þess 

að aðstoða viðkomandi í þessari vinnu. Meðferðin þarf að vera nægilega löng eða standa 

yfir í að minnsta kosti tvö ár til að hún beri árangur. Jafnframt þarf helst að veita eftirfylgd 

eftir meðferð (National Institute on Drug Abuse, 2018b; Þórarinn Tyrfingsson, 2016). Til 

eru margar hegðunar- og sálfræðimeðferðir sem ætlaðar eru einstaklingum með 

vímuefnaröskun. Samhliða öðrum meðferðum og endurhæfingu mæta einstaklingar á 12-

spora fundi hjá AA- eða NA-samtökunum en þau veita einstaklingum félagslegan og 

tilfinningalegan stuðning þar sem notast er við ákveðinn 12-spora ramma. Skrefin leggja 

áherslu á auðmýkt, ábyrgð, viðurkenningu á sjúkdómnum og bindindi (Bujarski o.fl., 

2018). Á Íslandi er einstaklingum með vímuefnaröskun fyrst og fremst veitt 

heilbrigðisþjónusta á stofnunum SÁÁ en þó eru til ýmsar aðrar meðferðir hér á landi 

(Þórarinn Tyrfingsson, 2016).  

2.2.3 Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga 

Á síðastliðnum árum hefur félagsþjónusta sveitarfélaga tekið umtalsverðum breytingum. 

Árið 1986 var skipuð nefnd sem gerði tillögur um heildstæð rammalög um félagsþjónustu 

sveitarfélaga en þau lög tóku gildi árið 1991. Í kjölfarið féllu eldri lög úr gildi en það voru 

meðal annars framfærslulög nr. 80/1947 og lög um heimilishjálp í viðlögum nr. 10/1952. 

Ástæða fyrir þessum rammalögum var meðal annars sú að nútímaleg félagsleg aðstoð 

felur í sér fjölbreyttan stuðning þar sem fjárhagsaðstoð er eingöngu eitt atriði. Áhrif 

laganna tók að gæta innan skamms eftir gildistöku og félagsþjónustu sveitarfélaganna var 

fljótlega komin nokkuð vel á veg í stærri sveitarfélögum landsins (Guðný Björk Eydal og 

Halldór S. Guðmundsson, 2012). Núna, árið 2018, voru gerðar breytingar á lögum 

félagsþjónustu sveitarfélaga sem mun hafa umfangsmikil áhrif á þá þjónustu sem 

sveitarfélögin sjá um að skipuleggja og veita. Gerðar voru ýmsar breytingar í von um 



37 

aukinn stuðning við framþróun þjónustunnar á vettvangi sveitarfélaganna (Samband 

íslenskra sveitarfélaga, 2018). 

Samkvæmt lögum um breytingu á lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga, nr. 

40/1991, með síðari breytingum, nr. 37/2018, er með félagsþjónustu átt við þjónustu, 

aðstoð og rágjöf fyrir ýmsa málaflokka eins og félagslega ráðgjöf, fjárhagsaðstoð, 

félagslega heimaþjónustu, málefni barna og ungmenna, þjónustu við unglinga, aldraða og 

fatlað fólk, húsnæðismál, vímuvarnir og aðstoð við einstaklinga með fíknivanda. 

Samkvæmt 1. gr. laganna er markmið þeirra eftirfarandi: 

Tryggja fjárhagslegt og félagslegt öryggi og stuðla að velferð íbúa á grundvelli 

samhjálpar. Skal það gert með því a. að bæta lífskjör þeirra sem standa höllum fæti, 

b. að tryggja þroskavænleg uppeldisskilyrði barna og ungmenna, c. að veita aðstoð 

til þess að íbúar geti búið sem lengst í heimahúsum, stundað atvinnu og búið við sem 

mest lífsgæði, d. að grípa til aðgerða til að koma í veg fyrir félagsleg vandamál. Við 

framkvæmd félagsþjónustunnar skal þess gætt að hvetja einstaklinginn til ábyrgðar 

á sjálfum sér og öðrum, virða sjálfsákvörðunarrétt hans og styrkja hann til 

sjálfshjálpar. Um leið skulu við framkvæmd félagsþjónustunnar sköpuð skilyrði til að 

einstaklingurinn geti tekið virkan þátt í samfélaginu á eigin forsendum. Félagsleg 

þjónusta skal í heild sinni miða að valdeflingu og miðast við einstaklingsbundnar 

þarfir og aðstæður. 

Auk þess segir í lögum um breytingu á lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga, nr. 

40/1991, með síðari breytingum, að aðstoða eigi einstaklinga með vímuefnaröskun við að 

fá viðeigandi meðferð og aðstoð. Stuðla skal að því að þeir fái viðeigandi stuðning eftir 

meðferð til þess að lifa sem eðlilegustu lífi. Enn fremur beri sveitarfélögum skylda til að 

ráða félagsráðgjafa til að starfa að verkefnum samkvæmt þessum lögum. Einnig er kveðið 

á um að félagsþjónusta sveitarfélaganna skuli vera í samvinnu við aðrar stofnanir og 

opinbera aðila varðandi einstaklingsúrræði og þjónustu sveitarfélaganna. Einstaklingar 

eiga að geta leitað til félagsþjónustu sveitarfélaga ef þau þurfa aðstoð vegna ýmissa 

félagslegra vandamála, til dæmis að fá aðstoð til framfærslu. Nánar er fjallað um 

fjárhagsaðstoð hér á eftir. 

2.2.4 Fjárhagsaðstoð 

Í lögum um breytingu á lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga, nr. 40/1991, með síðari 

breytingum nr. 37/2018, ber félagsþjónustu sveitafélaga skylda til að veita 

fjárhagsaðstoð. Hverju sveitarfélagi fyrir sig er einnig skylt að setja sér reglur um 
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framkvæmd fjárhagsaðstoðar og er aðstoðin veitt samkvæmt þeim. Reglurnar eru 

mismunandi eftir sveitarfélögum og felst helsti munurinn í grunnfjárhæðinni sem veitt er. 

Fjárhagsaðstoð er ætluð einstaklingum 18 ára og eldri sem eru með lægri tekjur en 

það sem nemur grunnfjárhæð fjárhagsaðstoðar. Aðstoðin er greidd einn mánuð í senn og 

ákvarðanir um aðstoðina eiga ekki að ná yfir lengra tímabil en þrjá mánuði 

(Reykjavíkurborg, 2014). Í lögum um breytingu á lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga, 

nr. 40/1991, með síðari breytingum, segir að fjárhagsaðstoðin sé annaðhvort styrkur eða 

lán sem skiptist í tvo flokka: Annars vegar er um að ræða framfærslustyrk sem er veittur 

einstaklingum og fjölskyldum sem ekki geta framfleytt sér án aðstoðar. Hins vegar eru það 

heimildagreiðslur sem veittar eru einstaklingum og fjölskyldum vegna sérstakra 

aðstæðna, meðal annars vegna náms, frístunda barna eða óvæntra áfalla 

(Alþýðusamband Íslands, 2013). 

Kanna þarf hvort einstaklingur eigi rétt á öðrum greiðslum áður en fjárhagsaðstoð er 

veitt, þar með talið frá almannatryggingum, atvinnuleysistryggingum, lífeyrissjóðum og 

sjúkrasjóðum stéttarfélaga. Ástæðan er sú að fjárhagsaðstoð er gjarnan nefnd sem 

síðasta úrræðið sem sveitarfélögin veita og á að veita aðstoðina ef einstaklingur hefur 

ekki réttindi annars staðar. Veita skal fjárhagsaðstoðina í tengslum við önnur úrræði 

velferðarráðs, svo sem ráðgjöf og leiðbeiningar (Alþýðusamband Íslands, 2013; 

Reykjavíkurborg, 2014). 

Grunnupphæð einstaklingsins til fjárhagsaðstoðar byggist á ýmsu varðandi vinnu. Ef 

einstaklingur er atvinnulaus þarf hann að sýna staðfestingarskírteini frá 

Vinnumálastofnun. Forsenda flestra sveitarfélaganna er að einstaklingur sé virkur í 

atvinnuleit á meðan hann fær fjárhagsaðstoð. Ef viðkomandi er óvinnufær þarf hann að 

sýna fram á það með læknisvottorði. Gerð er einstaklingsáætlun og er hún unnin í 

samvinnu við félagsráðgjafa þar sem stefnt er að því að einstaklingurinn geti snúið aftur 

til vinnu að hluta til eða að öllu leyti. Ef einstaklingurinn fer ekki eftir einstaklingsáætlun 

er honum greidd hálf grunnupphæð til framfærslu nema að veigamiklar ástæður til að 

greiða honum fullar framfærslubætur liggi fyrir við mat á aðstæðum hans 

(Alþýðusamband Íslands, 2013; Reykjavíkurborg, 2014). 

Frá árinu 2013 hefur heimilum, sem fá fjárhagsaðstoð hjá sveitarfélögum, fækkað 

milli ára eftir stöðuga árlega aukningu frá árinu 2007 en þessi aukning hefur haldist í 
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hendur við þróun atvinnuleysis. Árið 2017 fengu 5142 heimili fjárhagsaðstoð en heimilum 

sem fengu fjárhagsaðstoð hafði fækkað um 716 frá árinu 2016. Enn fremur lækkuðu 

útgjöld sveitarfélaganna vegna fjárhagsaðstoðar gífurlega frá árinu 2016 til 2017. Ef litið 

er til ársins 2017 fengu 31,4% atvinnulausir einstaklingar fjárhagsaðstoð og voru 84%  

þeirra án bótaréttar. Heimilin, sem fengu mestu fjárhagsaðstoðina árið 2017, voru heimili 

einstæðra barnlausra karla eða um 43,5% heimila sem fengu aðstoð. Heimili einstæðra 

kvenna með börn námu 23,4% og heimili einstæðra barnlausra kvenna 22,1%. Heimili 

hjóna, sem fengu aðstoð, námu 8,6% (Hagstofa Íslands, 2018). 

Í kjölfar efnahagskreppunnar beitti Velferðarsvið Reykjavíkurborgar ýmsum 

aðgerðum vegna þeirrar fjölgunar á einstaklingum sem leituðu eftir fjárhagsaðstoð til 

framfærslu. Gripið var til þessara aðgerða til þess að auka þjónustu til þeirra sem fengu 

fjárhagsaðstoð, helst þeirra sem voru atvinnulausir eða sjúklingar. Þessar aðgerðir voru 

alfarið á vegum velferðarsviðs eða í samstafi við aðrar stofnanir. Markmiðið með þessari 

aðgerðaáætlun var að draga úr fjölda einstaklinga sem þurftu á fjárhagsaðstoð að halda. 

Árið 2015 dró til dæmis úr atvinnuleysi og hefur það gefið starfsmönnum velferðarsviðs 

tækifæri til þess að veita enn betri þjónustu til þeirra hópa sem ekki hafa náð að fóta sig 

á atvinnumarkaðnum. Undanfarin ár hefur þessi vinna þróast og breyst en er alltaf með 

það að markmiði að valdefla og styrkja einstaklingana í virkni og viðhalda færni þeirra til 

þátttöku á vinnumarkaði. Fjárhagsaðstoð er neyðaraðstoð sem verður alltaf veitt í 

skamman tíma (Velferðarsvið Reykjavíkurborgar, 2016). 

2.2.5 Örorku- og endurhæfingarlífeyrir 

Markmið laga um almannatryggingar nr. 100/2007 er að sjá til þess að þeir sem þurfa 

bætur og aðrar greiðslur vegna elli, örorku og framfærslu barna fái þennan stuðning. 

Einnig er þjónusta og aðstoð veitt samkvæmt öðrum lögum og stuðlað að því að þeir sem 

lögin taka til geti séð sér farborða og lifað sjálfstæðu lífi. Tryggingastofnun ríkisins annast 

framkvæmd og greiðslu lífeyristrygginga, almannatrygginga og annarra málefna. Hún sér 

um að þjónusta almenning og veita ráðgjöf um réttindi og skyldur samkvæmt þeim lögum 

sem stofnunin starfar eftir.  

Örorkulífeyrir er mikilvægur og veitir ákveðna tryggingu fyrir einstaklinga sem hafa 

verið einangraðir frá vinnumarkaðnum vegna skertrar heilsu (Støver o.fl., 2012). 
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Örorkulífeyrir fellur undir lög um almannatryggingar en í 18 gr. laganna er kveðið á um að 

einstaklingar, sem eiga rétt á örorkulífeyri, séu:  

Þeir sem hafa verið búsettir [þ.e. eigi lögheimili] á Íslandi eru 18 ára eða eldri en hafa 

ekki náð ellilífeyrisaldri og a) hafa verið búsettir á Íslandi a.m.k. þrjú síðustu árin áður 

en umsókn er lögð fram eða í sex mánuði ef starfsorka var óskert er þeir tóku hér 

búsetu, b) eru metnir til a.m.k. 75% örorku til langframa vegna afleiðinga 

læknisfræðilega viðurkenndra sjúkdóma eða fötlunar. Tryggingastofnun ríkisins 

metur örorku þeirra sem sækja um örorkulífeyri samkvæmt sérstökum örorkustaðli. 

Ákvörðun um að veita örorkulífeyri er yfirleitt endir á löngum ferli læknisskoðana og 

tilrauna til meðferðar og endurhæfingar (Støver o.fl., 2012). Auk þessa segir í lögum um 

almannatryggingar að áður en einstaklingur fær örorkulífeyri sé hægt að setja skilyrði um 

að einstaklingur fari í sérhæft mat í því skyni að sjá hvort möguleiki sé á að einstaklingur 

fari í endurhæfingu áður en örorkumat er gert. 

Endurhæfing hjálpar einstaklingnum að komast aftur út á vinnumarkaðinn og fær 

hann greiddan endurhæfingarlífeyri á meðan en upphæð endurhæfingarlífeyris er háð 

tekjum einstaklingsins. Endurhæfingin er undir eftirliti fagaðila og stendur yfir í allt að 18 

mánuði en hægt er að lengja endurhæfingarlífeyrinn um aðra 18 mánuði eða að hámarki 

36 mánuði ef þörf er á. Eins og varðandi örorkulífeyrinn þarf einstaklingur að vera 18 ára 

eða eldri og hafa verið búsettur á Íslandi síðustu þrjú ár til að eiga rétt á 

endurhæfingarlífeyri. Auk þess þarf einstaklingur að hafa notað allan veikindarétt sinn frá 

atvinnurekanda og þarf að hafa nýtt greiðslu sjúkra- eða slysadagpeninga frá stéttarfélagi 

og vátryggingarfélögum. Ef einstaklingur á ekki rétt á atvinnuleysisbótum á hann rétt á 

endurhæfingarlífeyri. Ef einstaklingurinn sinnir ekki endurhæfingu er það tilkynnt til 

Tryggingastofnunar ríkisins og hann hættir að fá endurhæfingarlífeyri greiddan 

(Tryggingastofnun, 2018). 

Á Íslandi hefur örorkulífeyrisþegum fjölgað um 11 þúsund á síðustu 20 árum. 

Örorkulífeyrisþegar voru um 2,3% af íbúum 18–66 ára árið 1986 en þeir voru 4,3% árið 

1995 og voru 8,5% af íbúum sama aldursbils árið 2015. Þróunin, sem orðið hefur hér á 

landi, er  svipuð og í öðrum OECD-löndum en þó bendir eitt og annað til þess að einhverjar 

þjóðir hafi náð að breyta þessari þróun eða dregið úr aukningunni á undanförnum árum 

með kerfisbreytingu (VIRK Starfsendurhæfingarsjóður, 2017). Mælingar árin 2016–2017 

sýna að fjölgun hafi orðið á einstaklingum með að minnsta kosti 75% örorku hjá 
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almannatryggingum en þeir voru um 3,9%. Af þeim fengu 94% þeirra sem metnir voru 

með að minnsta kosti 75% örorku hjá Tryggingastofnun ríkisins greiddan örorkulífeyri frá 

almannatryggingum. Í nóvember 2017 fengu 1747 einstaklingar greiddan 

endurhæfingarlífeyri frá almannatryggingum og 3058 fengu hann greiddan einhvern 

tímann á árinu (Þingskjal nr. 716/2017–2018). 

Í tillögu til þingsályktunar um fjármálaáætlun fyrir árin 2019–2023 segir að á ári hverju 

séu margir einstaklingar metnir til örorku hjá almannatryggingum og fá þar af leiðandi 

greiddan örorkulífeyri. Því sé mikilvægt að finna út hver aðdragandi þessarar þróunar sé. 

Hann virðist vera vegna samspils getu og krafna í vinnu auk persónulegra skyldna 

einstaklinganna frekar en fjölgunar fólks með ákveðna sjúkdóma. Vegna þessa eru áform 

um að leggja áherslu á snemmtæka íhlutun og þverfaglegt mat á stöðu einstaklingsins, 

það er á líkamlegum, sálfræðilegum og félagslegum áhættuþáttum. Sömuleiðis er ætlunin 

að tryggja samstarf milli ólíkra þjónustukerfa til að skapa heildræna einstaklingsmiðaða 

þjónustu sem byggist á þverfaglega matinu. Einnig er stefnt að því að auka þjónustu sem 

styður einstaklinga til virkni og þátttöku á vinnumarkaði. Þetta getur leitt til fjölgunar 

einstaklinga sem fá greiddan endurhæfingarlífeyri en líka aukið líkur á því að fleiri geti að 

hluta til eða öllu leyti framfleytt sér sjálfir til lengri tíma. Tilgangurinn er að styrkja 

einstaklinga, sem hafa getu til að verða aftur virkir í samfélaginu, þannig að lífskjör þeirra 

verði betri og lífsgæði þeirra aukist (Þingskjal nr. 716, 2017–2018).  

2.3 Grettistak 

Grettistak er endurhæfing fyrir einstaklinga með vímuefnaröskun sem glíma við 

langvarandi félagslegan vanda og hafa verið langtímanotendur félagsþjónustu. 

Endurhæfingin er á vegum Velferðarsviðs Reykjavíkurborgar og er aðeins ætluð þeim sem 

búsettir eru í Reykjavík og hafa fengið aðstoð og félagslega ráðgjöf hjá 

þjónustumiðstöðvum Reykjavíkur vegna vanda síns. Þátttakendur eiga það sameiginlegt 

að hafa farið ítrekað í meðferð og reynt að ná bata með litlum árangri. Það sem einkennir 

einstaklingana er stutt skólaganga og óstöðugur atvinnuferill. Auk þess hafa þátttakendur 

átt við húsnæðisvanda að stríða, búið við slakt félagslegt net, eru með lágt sjálfsmat og 

margir þeirra hafa afbrotaferil að baki. Markmið Grettistaks er að styðja þátttakendur til 

sjálfshjálpar með því að auka getu þeirra á vinnumarkaði og í námi en einnig er reynt að 

bæta lífsgæði þeirra og efla fjárhagslegt sjálfstæði (Erla Björg Sigurðardóttir, 2007a). 
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Árið 2001 hófst Grettistak og er samstarfsverkefni Tryggingastofnunar ríkisins, 

félagsþjónustu nokkurra sveitarfélaga, allra þjónustumiðstöðva, meðferðaraðila, 

námsflokka Reykjavíkur og vinnumarkaðs. Til að byrja með var Grettistak 

starfsendurhæfing fyrir einstaklinga með vímuefnaröskun sem voru atvinnulausir og áttu 

ekki rétt á atvinnuleysisbótum. Á sínum tíma var þessi endurhæfing nýsköpun í samstarfi 

milli ríkis og félagsþjónustu sveitarfélaga. Samstarfið hófst þegar margir aðilar höfðu 

leitað fjárhagsaðstoðar til Tryggingastofnunar ríkisins og félagsþjónustu á svipuðum tíma. 

Tilgangur samstarfsins var að gera  átak í málefnum þessa hóps í þeirri von að auka getu 

hans og færni til að sigrast á vímuefnavanda og fækka þannig bótaþegum (Erla Björg 

Sigurðardóttir og Margrét Þorvaldsdóttir, 2014). 

Stýrihópur Grettistaks er samsettur af fulltrúum félagsþjónustu nokkurra 

sveitarfélaga, þjónustumiðstöðva Reykjavíkur og Tryggingastofnunar ríkisins. Fulltrúar 

stýrihópsins annast verkefnið, þróun þess og skipulag og sjá um að búa til reglur um 

þátttöku og markmið endurhæfingarinnar. Tryggingastofnun ríkisins, 

þjónustumiðstöðvar og félagsþjónustan skipta með sér verkum. Félagsráðgjafar 

félagsþjónustu sjá um að gera endurhæfingaráætlun með þátttakendum sem felst í 

persónubundnum úrræðum; einnig veita þeir stuðning og eftirfylgd með 

endurhæfingunni. Tryggingastofnun ríkisins tekur á móti umsóknum um 

endurhæfingarlífeyri og félagsráðgjafi Tryggingastofnunar ríkisins metur umsóknirnar í 

samvinnu við stýrihóp og tryggingalækni. Endurhæfingartímabilið stendur yfir í allt að 18 

mánuði en hægt er að sækja um aðra 18 mánuði ef þörf er á. Á endurhæfingartímabilinu 

er endurhæfingaráætlunin metin reglulega í samræmi við stöðu þátttakandans í hvert 

skipti. Endurhæfingarlífeyrir er greiddur af Tryggingastofnun meðan á samningi stendur 

og er gerður þriggja til sex mánaða samningur í senn. Ef þátttakandi sinnir ekki 

endurhæfingunni eða er í neyslu er honum vísað burt. Ef þátttakandi fer í meðferð og 

tekur sig á fær hann kost á því að halda áfram þrátt fyrir fall eða tímabundið áhugaleysi 

(Erla Björg Sigurðardóttir, 2006). 

Félagsráðgjafar hjá þjónustumiðstöðvum Reykjavíkurborgar sjá um inntökuferlið. 

Inntökuskilyrði í Grettistak eru fyrst og fremst að einstaklingur þarf að hafa greinst með 

vímuefnaröskun. Þátttakendur þurfa að hafa verið notendur þjónustumiðstöðva 

síðastliðin tvö ár með brotna atvinnusögu og með langvarandi félagslegan vanda vegna 
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vímuefnaneyslu. Þeir þurfa að hafa átt endurtekna fallsögu og farið að minnsta kosti 

tvisvar sinnum eða oftar í meðferð án árangurs. Inntaka í Grettistak miðast við eins til 

þriggja mánaða edrútímabil að lokinni meðferð. Það er 20 ára aldurstakmark í 

endurhæfinguna en í sveitarfélögum, sem hafa skólastyrksúrræði fyrir 20–25 ára 

einstaklinga, er það 25 ár (Erla Björg Sigurðardóttir, 2006, 2007b). 

Grettistak hófst í sinni núverandi mynd árið 2007 í Reykjavík en í kjölfar rannsóknar 

Erlu Bjargar Sigurðardóttur (2006) voru gerðar breytingar á skipulagi og framkvæmd 

endurhæfingarinnar en nánar verður fjallað um þessar breytingar hér á eftir. Í Grettistaki 

starfa tveir starfsmenn í teymi með öðrum sérfræðingum sem vinna að endurhæfingunni. 

Starfsfólkið ábyrgist að þjónustan sé samfelld og að fundir séu haldnir reglulega um 

framgang endurhæfingarinnar á grundvelli einstaklingsmála (Erla Björg Sigurðardóttir, 

2007a). Líkt og segir hér að framan hefur skipulag Grettistaks grundvallast á batalíkani 

Gorskis og Miller (1986) frá árinu 2007 en það byggist á að vímuefnabindindi sé skilyrði 

fyrir bata sem felur í sér breytingar á sálrænum, félagslegum og líkamlegum þáttum í lífi 

einstaklingsins. Í batalíkaninu er gert ráð fyrir bakslögum eins og í bata annarra krónískra 

sjúkdóma. Ætlast er til þess að þátttakendur mæti á 12-spora fundi AA- eða NA- samtaka 

(Erla Björg Sigurðardóttir og Margrét Þorvaldsdóttir, 2014). 

Grettistak er einstaklingsmiðað en stór hluti af endurhæfingunni er hópastarf. Á 18 

mánaða tímabilinu er krafist 80% mætingar og að einstaklingar fari í fíkniefnapróf 

reglulega.  Endurhæfingin er þrískipt: Fyrsta tímabilið stendur yfir í þrjá mánuði og unnið 

er að því að þátttakendur byggi upp lífsstíl sinn. Unnið er með bata, félagslegt tengslanet, 

sjálfsmat, sjálfsstyrkingu, streitu, fjármál, félagslega færni og lífsleikni. Á þessu tímabili er 

gert ráð fyrir að einstaklingar mæti í skipulagt hópastarf í þrjár til fjórar klukkustundir á 

dag, alla virka daga. Annað tímabilið nær yfir tvo mánuði en þá er lögð áhersla á lífsleikni, 

líkamsrækt, kennslu í íslensku, réttindi og skyldur á vinnumarkaði, þjálfun í tölvunotkun, 

gerð ferilskrár og undirbúning undir þátttöku á vinnumarkaði. Þátttakendur mæta alla 

virka daga í þrjár til fjórar klukkustundir í senn. Þriðja og síðasta tímabilið stendur yfir í 

þrettán mánuði og er þá atvinna með stuðningi eða nám í brennidepli. Unnið er að 

vinnusamningi með þátttakendum sem ætla á vinnumarkaðinn en aðrir sækja um nám. 

Hópastarf fer fram einu sinni í viku en gert er ráð fyrir að þátttakendur taki þátt í 

skipulögðu starfi í fimm til átta klukkustundir á hverjum degi. Að endurhæfingu lokinni er 
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boðið upp á tveggja ára eftirfylgd með stuðningsviðtölum og hópastarfi ásamt því að 

stuðningur er veittur við vinnu eða nám (Erla Björg Sigurðardóttir, 2007a). 

2.3.1 Rannsóknir á Grettistaki 

Frá stofnun Grettistaks hafa ýmsar rannsóknir og úttektir verið gerðar á endurhæfingunni. 

Árið 2006 var fyrsta rannsóknin gerð, meistaraverkefni Erlu Bjargar Sigurðardóttur, en um 

var að ræða matsrannsókn á Grettistaki á árunum 2001–2005. Þetta var megindleg 

rannsókn sem byggðist á matsspurningum, athugun á fyrirliggjandi gögnum og 

spurningalistakönnun. Þátttakendur rannsóknarinnar voru 109 talsins sem lokið höfðu 

Grettistaki. Niðurstöður rannsóknarinnar voru þær að helmingur þátttakenda fór eftir 

einstaklingsáætlun, aðeins 11% voru í vinnu og 5,9% í námi. Þó svo að Grettistak hafi borið 

einhvern árangur leiddu niðurstöður í ljós að átakið mætti þörfum aðeins lítils hluta 

þátttakenda. Endurhæfingin var sundurlaus í framkvæmd, hana skorti hugmyndafræði og 

skipulag og misbrestur var á starfsþjálfun. Auk þess var ekki gert ráð fyrir nægilegri 

eftirfylgd (Erla Björg Sigurðardóttir, 2006). 

Í kjölfarið var skipulagi Grettistaks breytt árið 2007. Þessum breytingum var ætlað að 

bæta endurhæfinguna og auka árangur hennar. Með breytingunum var lögð meiri áherslu 

á hugmyndfræðina að baki sjúkdómshugtakinu í vinnu með þátttakendum í Grettistaki. 

Samvinna þeirra sem tóku þátt í endurhæfingunni var aukin. Vegna þess hve fáir 

þátttakendur fóru á vinnumarkað, eftir að hafa lokið Grettistaki, var unnið að því að að 

ná betri tengslum við vinnustaði sem tengdust Grettistaki. Einn meginþáttur 

endurhæfingarinnar varð því starfsþjálfun þar sem stuðst er við líkanið Atvinna með 

stuðningi en það felur í sér aðstoð við að fá vinnu með sömu réttindum og skyldum og 

almennt eru á vinnumarkaði (Erla Björg Sigurðardóttir, 2007a). 

Árið 2011 gerðu Erla Björg Sigurðardóttir og Margrét Þorvaldsdóttir rannsókn meðal 

tíu þátttakenda í eftirfylgd Grettistaks. Niðurstöður rannsóknarinnar voru jákvæðari en úr 

þeirri rannsókn sem gerð var fyrir breytingar. Leiddu þær í ljós að þátttakendur voru allir 

sammála um að Grettistak hefði komið sér vel, hjálpað þeim að halda sig frá vímuefnum 

og ná betra sambandi við samfélagið. Þátttakendur töldu endurhæfinguna mæta þörfum 

sínum að einhverju leyti og voru hamingjusamir eftir að hafa lokið Grettistaki. Af þeim tíu, 

sem tóku þátt í rannsókninni, voru þrjú í vinnu en langflestir höfðu aukið menntun sína. 

Þátttakendum fannst þó að oftar mætti framkvæma fíkniefnapróf vegna þess að ef einn 
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félli hefði það áhrif á allan hópinn. Úr skráðum gögnum kom fram að fáir þátttakendur 

héldu áfram þátttöku í Grettistaki og var talið líklegt að vinnulagi við inntöku í 

endurhæfinguna væri ábótavant hvað varðar mat á getu umsækjanda til þátttöku í 

Grettistaki. Í kjölfarið var unnið að úrbótum á mati á umsækjendum og inntökuferlið var 

eflt með stuðningshópum fyrir umsækjendur áður en þeir byrjuðu í Grettistaki. Auk þessa 

var fíkniefnaprófum beitt oftar. Ekki er hægt að alhæfa um niðurstöður úr 

viðtalsrannsókninni vegna þess hve fáir þátttakendur voru. Hægt er að taka mið af 

umsögnum þeirra um að Grettistak sé góður stuðningur við einstaklinga með 

vímuefnaröskun, sem þiggja fjárhagsaðstoð, til að viðhalda bata að meðferð lokinni (Erla 

Björg Sigurðardóttir og Margrét Þorvaldsdóttir, 2014). 

Árið 2013 skrifaði Margrét Edda Yngvadóttir meistararitgerð sína um rannsókn á 

afdrifum þátttakenda sem lokið höfðu Grettistaki á árunum 2007–2012. Rannsóknin var 

megindleg og þátttakendur rannsóknarinnar voru 42 talsins. Spurningalisti var lagður 

símleiðis fyrir þátttakendur. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að afdrif 

þátttakenda voru í heildina góð. Meirihluti þeirra sem luku við endurhæfinguna voru í 

vinnu eða námi en 33,3% voru í námi og 50% voru á vinnumarkaði. Jafnframt voru flestir 

betur settir fjárhagslega eftir þátttöku sína í Grettistaki. Meirihluti þátttakenda var í góðri 

félagslegri stöðu og voru langflestir í bata frá vímuefnaröskun sinni. Félagsleg tengsl 

þátttakenda voru í heildina mjög jákvæð þar sem 92,8% voru í góðu sambandi við 

fjölskyldu sína og sama hlutfall átti trygga vini. Þátttakendur voru í heildina ánægðir með 

Grettistak, framkvæmd þess og þau áhrif sem endurhæfingin hafði á líf þeirra. Sýna þessar 

niðurstöður enn frekar að þær breytingar, sem gerðar voru á Grettistaki árið 2007 báru 

árangur og skilaði það sér til þátttakenda. Þrátt fyrir að þátttakendur, sem lokið höfðu 

Grettistaki, væru mjög ánægðir með þjónustuna, var brottfallið samt sem áður 44% á 

þessum árum. Í rannsókninni velti Margrét Edda þess vegna fyrir sér orsökum brottfallsins 

og hvort þörf væri á frekara aðhaldi og meiri stuðningi. Niðurstöður hennar sýna að þeir 

sem ljúka Grettistaki sýna fram á mikinn árangur og því sé mikilvægt að fjölga þeim sem 

útskrifast. Auk þessa er mikilvægt að skoða hvað veldur því að þátttakendur ljúka ekki 

endurhæfingunni (Margrét Edda Yngvadóttir, 2013). 
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2.4 Hlutverk félagsráðgjafa  

Eins og fram hefur komið vinna félagsráðgjafar mikið með þátttakendum Grettistaks og 

veita þeim stuðning og eftirfylgd með endurhæfingunni. Því telur rannsakandi mikilvægt 

að fjalla um hlutverk félagsráðgjafa og þær kenningar, sem notaðar eru í vinnu með 

þessum einstaklingum, verður það gert hér. 

Samkvæmt siðareglum félagsráðgjafa er markmið félagsráðgjafa að hjálpa 

einstaklingum við að leysa félagsleg og persónuleg vandamál og berjast gegn félagslegu 

ranglæti. Mikilvægt er að félagsráðgjafinn hafi trú á getu viðkomandi svo að hann geti 

nýtt hæfileika sína til fullnustu (Félagsráðgjafafélag Íslands, e.d.). Félagsráðgjafar vinna 

fyrst og fremst samkvæmt heildarsýn en í henni er lögð áhersla á að allir einstaklingar eru 

sérstakir og margbreytilegir. Skoða þarf aðstæður sérhvers einstaklings út frá öllum 

hliðum og í tengslum við umhverfi hans, fjölskyldu, vini, vinnufélaga og samfélagið í heild 

sinni. Því þurfa félagsráðgjafar að þekkja bæði til samfélagsins og þær bjargir sem í 

samfélaginu eru. Þeir þurfa að búa yfir  þekkingu á kenningum um mannlega hegðun, sýna 

skilning og hafa getu til þess að greina frá því hvernig einstaklingur og umhverfið hafa 

áhrif hvort á annað (Lára Björnsdóttir, 2006). 

Félagsráðgjafar mæta reglulega einstaklingum, fjölskyldum og samfélögum sem hafa 

orðið fyrir áhrifum vímuefnaröskunar. Mikilvægt er því að félagsráðgjafinn sé fróður um 

ferli og virkni vímuefnaneyslu, þar á meðal misnotkunar og bataferlis. Félagsráðgjafar 

þurfa hafa þekkingu og getu til þess að vinna með skjólstæðingunum verði árangursrík og 

að mögulegt sé að gera viðeigandi meðferðaráætlanir (National Association of Social 

Workers, 2013). Einstaklingar eru á mismunandi stigum í neyslu sinni þegar þeir hitta 

félagsráðgjafa og þurfa þeir því mismikla hvatningu og stuðning. Lykillinn er að tryggja að 

hvatningin og stuðningurinn, sem í boði eru, auki líkurnar á því að hegðun einstaklingsins 

geti breyst til hins betra (Galvani, 2015). Margar leiðir til meðferðar og bata eru í boði en 

hafa skal í huga að grundvallaratriði fyrir árangursríka þjónustu er að litið sé á 

skjólstæðinginn sem hluta af stærra kerfi samhliða einstaklingsbundinni meðferð (NASW, 

2013). 

2.4.1 Valdefling (e. empowerment) 

Með Grettistaki eru þátttakendur studdir til sjálfshjálpar en til þess að ná settum 

markmiðum er mikilvægt að nota aðferðir sem hafa borið árangur. 
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Grundvallaratriði í styrkingu sjálfshjálpar er að viðkomandi geti unnið úr vandamálum 

sínum og þar af leiðandi náð stjórn á eigin lífi. Valdefling er þá notuð og valin er leið sem 

hentar hverjum og einum. Lögð er áhersla á eflingu sjálfsmyndar og sjálfstrausts 

viðkomandi og er afar mikilvægt að notast við valdeflingu í vinnu með einstaklingum með 

vímuefnaröskun. Valdeflingu má rekja til félagsráðgjafar og vinnu Jane Addams og 

samstarfsmanna hennar í Settlement-hreyfingunni (e. settlement movement). Með 

Addams og hennar samstarfsfólki varð valdefling að hefð í félagsráðgjöf. Með þessari 

aðferð öðlast einstaklingar jafnrétti í samfélaginu, þeir finna fyrir félagslegu réttlæti og 

öðrum félagslegum umbótum. Borin er meiri virðing fyrir mismun milli fólks og 

mismunandi menningarheimum en valdefling leggur áherslu á lífsgæði og mannréttindi 

einstaklinga (Lee og Hudson, 2010). 

Valdefling inniheldur að hluta til viðurkenningu á seiglu og hæfileika hvers og eins. 

Hún leggur áherslu á hvernig félagsleg kerfi og viðhorf í samfélaginu ýta undir ójöfnuð og 

því þurfi að koma til móts við ólíkar þarfir einstaklinga þegar kemur að þjónustu. 

Valdefling undirstrikar mikilvægi þess að horfa á möguleika framtíðarinnar frekar en fyrri 

vandamál. Lausnin er ekki leit að orsökum vandamála heldur er frekar horft á 

framtíðardrauma og vonir hvers og eins. Með valdeflingu hjálpar félagsráðgjafi 

viðkomandi að nýta styrkleika sína og bjargir. Vandamál eru þannig leyst af sjálfsdáðum 

og settum markmiðum um vonir og drauma er náð. Viðkomandi ber ábyrgð á að breyta 

rétt til þess að laga vanda sinn og félagsráðgjafinn er aðeins „tól“ til aðstoðar við að laga 

vandann. Mikilvægt er að félagsráðgjafar séu meðvitaðir um eigin viðhorf og að þeir 

endurspegli ekki þann valdamismun sem einstaklingar upplifa oft í samskiptum í 

samfélaginu. Valdefling hefur borið mikinn árangur og er hún talin mikilvægur þáttur í 

vinnu með einstaklingum sem þurfa að ná valdi á lífi sínu (Healy, 2014). 

2.4.2 Kerfiskenningin (e. system theory)   

Rannsakandi ákvað að notast við kerfiskenninguna þar sem hún fellur vel að 

hugmyndafræði Grettistaks vegna þess að mikilvægt er að skoða allt umhverfið í kringum 

einstaklingana til þess skilja vanda þeirra. Í grein sinni um Grettistak minnist Erla Björg 

Sigurðardóttir á hve mikilvægt sé að líta til ýmissa þátta í umhverfi einstaklings svo að 

vinna, sem lýtur að vímuefnaröskun, beri árangur (Erla Björg Sigurðardóttir 2007a).  
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Upphaflega kemur kerfiskenningin úr raunvísindum en upptök hennar má finna í 

stærðfræði, verkfræði og eðlisfræði. Rekja má mikilvægi kenningarinnar til Ludwigs von 

Bertalanffy (1968) sem talinn er höfundur hennar. Hann fléttaði saman hugmyndir um 

kerfishugsanir og líffræði í alhliða kenningu um lifandi kerfi. Með ýmsum rannsóknum 

hannaði hann líkan sem síðan varð undirstaða alhliða kerfiskenningarinnar (Andreae, 

2010). Hugtakið kerfi á sér langa sögu og hefur orðið veruleg þróun á kerfiskenningunni 

síðan bókin General system theory: Foundations development applications eftir Ludwig 

von Bertalanffy var gefin út (Bertalanffy, 1968). 

Af þeim kenningum, sem notaðar eru af félagsráðgjöfum, er kerfiskenningin ef til vill 

auðskiljanlegust (Andreae, 2010) og hún hentar best sem hjálpartæki til að skilja vanda 

einstaklings. Kerfiskenningin leggur áherslu á heildarsýn og skoðar einstaklinginn í 

tengslum við öll kerfin í kringum hann. Kenningin skoðar mikilvægi félagslegrar virkni og 

heldur því fram að tengsl ýti undir virkni einstaklingsins, farsæld hans og þroska. Jafnframt 

lítur hún til réttinda, hæfni og vona. Umhverfið er margslungið kerfi sem inniheldur 

ýmislegt sem getur haft áhrif á líðan og hegðun einstaklings (Healy, 2014). Kerfiskenningin 

leggur ríka áherslu á gagnkvæm tengsl en þau verða að vera á milli vissra þátta til að úr 

verði heildstætt kerfi. Einstaklingar eru ekki virkir ef þeir einangrast frá heildarkerfinu. 

Kerfin geta náð allt frá stórum kerfum niður í lítil og sem dæmi má nefna fjölskyldu 

viðkomandi ásamt tengslum hans og samskiptum innan hennar (Andreae, 2010). 

Mikilvægt er þó að nefna að kerfiskenningin hefur sætt gagnrýni og ber þar hæst að allir 

séu hluti af kerfum og enginn sé fyrir utan þau (Payne, 2005). Þrátt fyrir þá gagnrýni notast 

félagsráðgjafar við kerfiskenninguna í starfi sínu þar sem hún gefur heildarmynd af stöðu 

einstaklingsins og umhverfi hans.  
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3 Aðferð 

Í þessum kafla verður farið yfir aðferðafræðina á bak við rannsóknina sem þessi ritgerð 

fjallar um. Auk þess verður gerð grein fyrir spurningalistanum, þátttakendum, 

siðferðislegum álitamálum, hvernig gögnum var safnað, framkvæmd rannsóknarinnar og 

hvernig úrvinnsla gagna fór fram. 

3.1 Markmið og rannsóknarspurningar 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna afdrif þeirra sem tóku þátt í Grettistaki á árunum 

2012–2017. Skoðaðir voru bæði þátttakendur sem lokið hafa Grettistaki og þeir sem ekki 

luku endurhæfingunni. Í rannsókninni var lögð áhersla á bataferli þátttakenda. Til þess að 

fá fram þessar upplýsingar voru settar fram rannsóknarspurningar og voru þær 

eftirfarandi: 

 Hver eru afdrif þátttakenda í Grettistaki á árunum 2012–2017? 

 Hvaða áhrif hafði Grettistak á bataferli þátttakenda? 

 Hvað veldur því að þátttakendur ljúka ekki við Grettistak? 

Til þess að fá svör við rannsóknarspurningunum þurfti að líta til ýmissa þátta varðandi 

rannsóknina en mikilvægasti þátturinn var að velja aðferð sem hentaði rannsókninni.  

3.2 Rannsóknaraðferðir 

Rannsóknin byggðist á megindlegri aðferð og var hún talin henta best vegna þess að 

upplýsingum var safnað á tölulegu formi á kerfisbundinn og hlutlægan hátt. Auk þess voru 

tölfræðilegar aðferðir notaðar við framsetningu og túlkun (Neuman, 2011).  

Allir þátttakendur í rannsókninni höfðu tekið þátt í Grettistaki á árunum 2012–2017. 

Því var ekki um úrtak að ræða enda var markmiðið að fá alla í þýðinu til að svara 

spurningalistanum. Lagður var fyrir spurningarlisti með fyrir fram ákveðnum spurningum 

og voru þær valdar í tengslum við markmið rannsóknarinnar. Spurningalisti var talinn 

henta best vegna þess að rannsakandi spurði kerfisbundið stóran hóp sömu spurninga og 

ritaði svör þeirra niður samtímis. Spurningalistinn var notaður til þess að afla upplýsinga 
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um bakgrunn, hegðun og skoðanir hópsins (Neuman, 2011). Hér á eftir má finna nánari 

umfjöllun um spurningalistann. 

Spurningalistinn var lagður fyrir þátttakendur Grettistaks í símakönnun og var hann 

kynntur með kynningarbréfi í pósti. Símakönnun er aðferð sem er mikið notuð við 

gagnaöflun en á þann veg er auðveldlega hægt að ná til flestra þátttakenda. Með henni 

næst betri svörun heldur en ef spurningalisti er sendur í pósti eða tölvupósti. Þar með 

hefur rannsakandi betri stjórn á aðstæðum og röð spurninga. Auk þess fá þátttakendur 

betri aðgang að rannsakandanum og ef einhver þátttakandinn skildi ekki spurninguna gat 

hann beðið um nánari útskýringar (Neuman, 2011; Tourangeau, 2004).  

Í lok spurningalistans voru opnar spurningar og við úrvinnslu svara við þeim var notuð 

eigindleg aðferð vegna þess hún byggist á upplifun þátttakenda. Þar setti rannsakandi sig 

í spor þátttakenda og reyndi að skilja aðstæður þeirra eins og þeir skilja þær (Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2013).  

3.3 Spurningalistinn 

Spurningalistinn, sem notaður var í rannsókninni, var sérstaklega hannaður af Margréti 

Eddu Yngvadóttur (2013) fyrir rannsókn hennar á afdrifum þátttakenda í Grettistaki (sjá 

viðauka 1). Listinn byggðist á tveimur öðrum spurningalistum, annars vegar á 

spurningalista, sem gerður var fyrir rannsókn Erlu Bjargar Sigurðardóttur árið 2006, en 

hins vegar á spurningalista sem lagður var fyrir í rannsókn Sigurjóns Árnasonar árið 2012. 

Sá spurningalisti byggðist á lista sem lagður var fyrir í rannsókn Óskars Marínós 

Sigurðssonar árið 2010. Spurningalistinn var forprófaður í júlí 2013 og var það gert til þess 

að auka réttmæti listans og koma í veg fyrir vandkvæði þegar honum yrði svarað 

(Neuman, 2011). 

Margrét Edda Yngvadóttir (2013) benti á að tvær spurningar á spurningalistanum 

hefðu ekki verið nægilega vel útfærðar og voru það spurningarnar: „Hversu oft stundar 

þú AA fundi?“ og „Stundar þú samkomur hjá trúfélögum?“ Við þeim spurningum voru 

valmöguleikarnir „1-3x í viku“, „4-7x í viku“, „sjaldnar“ eða „oftar“ en þar hefði mátt vera 

svarmöguleiki fyrir þá sem aldrei stunda slíka fundi. Rannsakandi bætti við þessum 

svarmöguleikum en var það gert til þess auka áreiðanleika rannsóknarinnar. Auk þessa 

bætti rannsakandi við spurningunum: „Hversu oft hitti ég félagsráðgjafa hjá 

þjónustumiðstöð á meðan á endurhæfingunni stóð“, „Ég nýtti mér eftirfylgd og viðtöl hjá 
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félagsráðgjafa eftir þátttöku í Grettistaki“, svo og spurningu fyrir þá sem ekki luku við 

Grettistak: „Af hverju laukstu ekki við 18 mánaða endurhæfingu í Grettistaki?“ Þeim var 

bætt við í von um að fá betri sýn á þjónustu Grettistaks og til þess að fá betri svör með 

hliðsjón af markmiðum og rannsóknarspurningum rannsóknarinnar.  

Í spurningalistanum voru 48 spurningar og var rúmlega helmingur lokaðar spurningar 

á raðkvarða sem er best að nota þegar einstaklingar eru beðnir um að taka afstöðu til 

ákveðinna fullyrðinga. Þeir geta greint frá skoðunum sínum með því að staðsetja sig á 

kvarða spurningarinnar og hefur kvarðinn samfelldan stigsmun milli gilda. Fullyrðingarnar 

voru „mjög sammála“, „frekar sammála“, „hvorki né“, „frekar ósammála“ og „mjög 

ósammála“. Fjórtán spurningar voru lokaðar og sjö hálf-lokaðar; þá var boðið upp á 

valmöguleika þar sem hægt var að velja „annað“ ef þátttakandi óskaði þess. Tvær opnar 

spurningar voru í spurningalistanum: „Af hverju laukstu ekki við 18 mánaða 

endurhæfingu“ og „Er eitthvað sem mætti betur fara í Grettistaki“. Við opnu 

spurningunum voru ekki fyrir fram gefnir svarmöguleikar og einstaklingnum var frjálst að 

svara því sem hann vildi (Neuman, 2011).  

Eins og áður hefur komið fram voru spurningarnar fyrir fram ákveðnar og valdar í 

samræmi við markmið rannsóknarinnar sem var að kanna afdrif þátttakenda í Grettistaki. 

Þetta voru spurningarnar sem beindust að félagslegri stöðu og umhverfi þátttakenda. 

Sem dæmi má nefna að þátttakendur voru spurðir hvort þeir væru í vinnu, námi eða þæðu 

bætur. Spurt var um hjúskaparstöðu, fjölskyldugerð og húsnæðismál þátttakenda. Þar að 

auki voru spurningar í tengslum við vímuefnaröskun þátttakenda, hvort þeir væru edrú 

eða í neyslu, hvort þeir stunduðu fundi reglulega og hvort þeir forðuðust aðstæður sem 

gætu aukið líkur á falli þeirra. Sömuleiðis var spurt um líðan þátttakenda og hver staða 

þeirra væri í dag. 

3.4 Þátttakendur 

Í rannsókninni var notast við þýði en ekki úrtak því þátttakendur voru allir þeir sem tóku 

þátt í Grettistaki á árunum 2012–2017 og voru þeir 204 talsins. Karlar voru 134 og konur 

voru 70. Af þýðinu voru þeir sem luku Grettistaki 106 talsins (51,9%) og þeir sem luku því 

ekki voru 98 talsins (48%.) Ekki náðist í 70 einstaklinga og 33 neituðu þátttöku í 

rannsókninni. 
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Þátttakendur voru því alls 101 en það samsvarar 49,5% svarhlutfalli. Karlar voru í 

meirihluta svarenda eða 61,4%. Auk þess voru þeir sem luku Grettistaki í meirihluta 

svarenda eða 80,2%. 

3.5 Gagnaöflun og framkvæmd rannsóknar 

Vorið 2018 hófst vinna við rannsóknina en þá var gerð rannsóknaráætlun. Í kjölfarið var 

haldinn fundur með Erlu Björgu Sigurðardóttur, deildarstjóra gæða og rannsókna á 

Velferðarsviði Reykjavíkurborgar, um framkvæmd rannsóknarinnar. Í byrjun júní var 

unnið að leyfisumsókn til Velferðarsviðs Reykjavíkurborgar og var hún samþykkt 8. júní 

2018 (sjá viðauka 2) en aðgangur að þátttakendum var fenginn þaðan. Í júlí hófst 

heimildavinna og var unnið að fræðilegri umfjöllun ritgerðarinnar í ágúst og september.  

Um miðjan ágúst voru 204 kynningarbréf send frá Velferðarsviði Reykjavíkurborgar 

en fjallað verður um það nánar hér á eftir og (í viðauka 3). Erla Björg hafði samband við 

rannsakanda í byrjun september og gaf Velferðarsvið Reykjavíkurborgar leyfi til að hefja 

rannsókn. Rannsakandi hóf símakönnunina 11. september 2018 og stóð hún til 3. október 

2018. Gagnaöflunin fór fram á Velferðarsviði Reykjavíkurborgar og var unnið með gögnin 

þar. Rannsakandi hafði það að markmiði að hringja að hámarki þrisvar í hvern þátttakanda 

ef viðkomandi gat ekki svarað. Þegar ljóst var að ekki myndi nást í fleiri og fólk hætti að 

svara var svarhlutfallið orðið 49,5% og úthringingum var hætt. Í kjölfarið eyddi 

rannsakandi öllum persónulegum upplýsingum sem hann hafði um þátttakendur, það er 

nöfnum, símanúmerum og kennitölum. Um miðjan október hófst síðan úrvinnsla gagna 

þar sem unnið var að niðurstöðum rannsóknarinnar og stóð sú vinna yfir frá 16. til 29. 

október 2018. 

3.6 Úrvinnsla gagna 

Spurningalistinn var settur í forritið Surveymonkey þar sem svör þátttakenda voru vistuð. 

Þegar búið var að hringja í þátttakendur og fjöldi þeirra sem svaraði orðinn ljós voru svör 

rannsóknarinnar sett í tölfræðiforritið SPSS. Við úrvinnslu gagnanna var notuð lýsandi 

tölfræði sem lýsir dreifingu einnar breytu eða sambandi á milli tveggja eða fleiri breyta. 

Gerðar voru tíðnitöflur úr öllum spurningunum, þær settar í forritið Word og voru 

niðurstöður ýmist settar í töflur eða súlurit. Með hverri töflu og súluriti fylgir texti um 

innihald og útskýringar á þeim. Við úrvinnslu voru ekki gerð marktektarpróf þar sem 

notast var við þýði í rannsókninni (Neuman, 2011).  
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Tvær spurningar voru opnar spurningar en fyrri spurningin var ætluð þeim sem ekki 

höfðu lokið Grettistaki og svöruðu 20 þátttakendur hvers vegna þeir luku ekki 

endurhæfingunni. Hin spurningin var ætluð öllum þar sem þátttakendur gátu komið með 

ábendingar um hvað betur mætti fara í Grettistaki en 65 þátttakendur svöruðu henni. 

Niðurstöður svaranna voru því kóðaðar og þemagreindar. Notast var við opna kóðun því 

þemun eru ekki fyrir fram ákveðin. Opin kóðun er notuð til þess að finna þau þemu sem 

fram koma í hverju svari frá þátttakendum. Þessi aðferð fellur undir eigindlega aðferð sem 

byggist á upplifun þátttakenda og rannsakandi reynir að skilja aðstæður þeirra (Padgett, 

2008; Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Hvert þema var litað með ákveðum lit. 

3.7 Siðferðisleg álitamál 

Ljóst er að rannsakandi þurfti að líta til ýmissa siðferðislegra álitamála þegar unnið var að 

rannsókninni. Skoða þurfti ýmsa þætti til þess að gæta trúnaðar varðandi upplýsingar sem 

aflað var. Rannsakandi þurfti að sækja um eitt leyfi til Velferðarsviðs Reykjavíkurborgar 

en leyfið var veitt 8. júní 2018. Ekki þurfti að sækja um leyfi til Persónuverndar þar sem 

um ætlað samþykki þátttakenda var að ræða. Vinnsla rannsóknarinnar var samt sem áður 

unnin samkvæmt lögum um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga nr. 90/2018 er 

varða trúnað, nafnleynd og vinnslu persónuupplýsinga. 

Þar að auki hafði rannsakandi Siðareglur félagsráðgjafa og Vísindasiðareglur Háskóla 

Íslands að leiðarljósi. Samkvæmt Siðareglum félagsráðgjafa er grundvöllur félagsráðgjafa 

að bera virðingu fyrir manngildi og sérstöðu hvers og eins einstaklings. Félagsráðgjafi skal 

virða réttindi hverrar manneskju og gæta trúnaðar. Grunngildi Vísindasiðareglna Háskóla 

Íslands eru virðing fyrir þátttakendum, velferð, skaðleysi, réttlæti, heiðarleiki og vönduð 

vísindaleg vinnubrögð (Félagsráðgjafafélag Íslands, e.d.; Háskóli Íslands, 2014). 

Rannsakandi gerði kynningarbréf sem sent var út til þátttakenda en með bréfinu 

kynnti rannsakandi tilgang og eðli rannsóknarinnar fyrir notendum. Tók hann fram að 

trúnaðar við þátttakendur yrði gætt og að niðurstöður rannsóknarinnar væru ekki 

persónugreinanlegar ásamt því að vera nafnlausar. Auk þess lýsti rannsakandi því hvernig 

persónuvernd yrði tryggð og að notendum væri heimilt að hætta þátttöku hvenær sem 

væri. Nánar er fjallað um bréfið í viðauka 3. 
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir helstu niðurstöðum rannsóknarinnar og er honum 

skipt niður í sjö undirkafla. Fyrst er grunnupplýsingum um þátttakendur gerð skil. Í öðrum 

kafla verður gerð grein fyrir atvinnu og búsetu þátttakenda. Í þriðja kafla verður fjallað 

um þætti sem tengjast vímuefnaneyslu þátttakenda. Í fjórða kafla verður fjallað um 

upphaf, endi og viðhorf þátttakenda til Grettistaks og í fimmta kafla verður greint frá mati 

þátttakenda á  líðan, heilsu og félaglegri stöðu þeirra. Í seinustu tveimur köflunum, sjötta 

og sjöunda kafla, er gerð grein fyrir niðurstöðum úr opnu spurningunum og svörum við 

þeim skipt upp í þemu. 

Þýðið samanstóð af þátttakendum sem bæði höfðu lokið Grettistaki og þeim sem ekki 

luku því á árunum 2012–2017 og voru þeir 204 talsins. Alls tók 101 þátt í rannsókninni og 

var svarhlutfallið, eins og áður hefur komið fram, 49,5%.  

4.1 Grunnupplýsingar 

Í upphafi þessa kafla er gerð grein fyrir brottfalli á þátttakendum Grettistaks á árunum 

2012–2017. Að því loknu verður grunnupplýsingum um þátttakendur gerð skil. Fjallað 

verður um hvenær endurhæfingunni lauk, svo og um kyn, aldur, hjúskaparstöðu, 

menntun og börn þátttakenda.  

Tafla 1. Heildarbrottfall úr Grettistaki og ástæður. 

Ástæður Karlar Konur Heild  

Féllu 32 (72,7%) 12 (27,3%) 44 (44,9%) 

Hættu 39 (72,2%) 15 (27,8%) 54 (55,1%) 

Samtals 71 (72,4%) 27 (27,6%) 98 (48%) 

 

Þegar brottfall þátttakenda í Grettistaki og ástæður þess á tímabilinu 2012–2017 er 

skoðað í töflu 1 kom í ljós að 98 einstaklingar (48%) luku ekki þátttöku í Grettistaki. Því er 

hlutfall þeirra sem luku Grettistaki og luku því ekki mjög jafnt. Alls 54 einstaklingar (55,1%) 

hættu í Grettistaki án nokkurra skýringa, 44 einstaklingar (44,9%) hættu vegna þess að 

þeir féllu. Karlar voru í meirihluta þeirra sem luku ekki endurhæfingunni eða 71 talsins 
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(72,4%) og konur voru 27 talsins (27,6%). Velferðarsvið Reykjavíkurborgar tók þessar tölu 

saman fyrir rannsakanda (Erla Björg Sigurðardóttir, munnleg heimild, 8. október 2018). 

Tafla 2. Hvenær þátttakendur luku Grettistaki og fjöldi þeirra sem luku því ekki. 

Lok þátttöku Fjöldi % 

Lauk ekki  
endurhæfingu 

20 19,8 

2012 2 2 

2013 7 6,9 

2014 15 14,9 

2015 13 12,9 

2016 10 9,9 

2017 34 33,7 

Samtals 101 100 
 

Tafla 2 sýnir að árið 2017 luku 34 þátttakendur (33,7%) Grettistaki. Árið 2016 luku 10 

þátttakendur (9,9%) Grettistaki, 13 (12,9%) luku þátttöku árið 2015, 15 (14,9%) luku 

endurhæfingunni árið 2014, 7 (6,9%) luku þátttöku árið 2013 og aðeins 2 (2%) luku 

Grettistaki árið 2012. 20 þátttakendur (19,8%) hættu í Grettistaki sem þýðir að í heildina 

luku 81 þátttakandi (80,2%) endurhæfingunni.  

Tafla 3. Kynjahlutfall þátttakenda. 

Kyn Fjöldi alls (%) Luku Grettistaki  Luku ekki 
Grettistaki  

Karl 62 (61,4%) 49 (79%) 13 (21%) 

Kona 39 (38,6%) 32 (82,1%) 7 (17,9%) 

Samtals 101 (100%) 81 (80,2%) 20 (19,8%) 

 

Tafla 3 sýnir fjölda þátttakenda eftir kyni og voru karlar í meirihluta eða 62 talsins (61,4%), 

af þeim höfðu 49 (79%) lokið Grettistaki og 13 (21%) hætt í því. Konur voru 39 (38,6%), af 

þeim höfðu 32 (82,1%) lokið endurhæfingunni og 7 (17,9%) hætt í henni.
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Tafla 4. Aldur þátttakenda. 

Aldur Fjöldi alls (%) Luku Grettistaki  Luku ekki 
Grettistaki  

20–29 ára 35 (34,7%) 30 (85,7%) 5 (14,3%) 

30–39 ára 38 (37,6%) 28 (73,7%) 10 (26,3%) 

40 ára eða eldri 28 (27,7%) 23 (82,1%) 5 (17,9%) 

Samtals 101 (100%) 81 (80,2%) 20 (19,8%) 
 

Í töflu 4 má sjá að aldursdreifingu þátttakenda. Í ljós kom að 38 (37,6%) voru á aldrinum 

30–39 ára, af þeim höfðu 28 þátttakendur (73,7%) lokið Grettistaki og 10 (26,3%) hætt í 

endurhæfingunni. Á aldrinum 20–29 ára voru 35 þátttakendur (34,7%) , af þeim höfðu 30 

(85,7%) lokið Grettistaki og 5 (14,3%) ekki lokið því. Þátttakendur 40 ára eða eldri voru 

settir saman í eina breytu og voru þeir 28 talsins (27,7%), af þeim höfðu 23 (82,1%) lokið 

Grettistaki og 5 (17,9%) hætt í því.  

Tafla 5. Hjúskaparstaða þátttakenda. 

Hjúskaparstaða Fjöldi alls (%) Luku Grettistaki  Luku ekki 
Grettistaki  

Einhleyp/ur 58 (57,4%) 47 (81%) 11 (19%) 

Giftir/kvæntir eða í 
sambúð/sambandi 

40 (39,6%) 31 (77,5) 9 (22,5%) 

Fráskilinn 3 (3%) 3 (100%) 0 

Samtals 101 (100%) 81 (80,2%) 20 (19,8%) 

 

Tafla 5 sýnir hjúskapastöðu þátttakenda og í ljós kom að 58 (57,4%) voru einhleypir en af 

þeim höfðu 47 (81%) lokið Grettistaki og 11 (19%) ekki lokið því. Giftir/kvæntir eða í 

sambúð/sambandi voru 40 þátttakendur (39,6%), af þeim höfðu 31 þátttakandi (77,5%) 

klárað Grettistak og 9 (22,5%) hætt í endurhæfingunni. Fráskildir voru 3 þátttakendur 

(3%) og voru það þeir sem höfðu lokið Grettistaki. 
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Tafla 6. Menntun þátttakenda. 

Menntun Fjöldi alls 
(%) 

Luku 
Grettistaki 

Luku ekki 
Grettistaki 

Lauk ekki grunnskólaprófi 7 (6,9%) 4 (57,1%) 3 (42,9%) 

Grunnskólapróf 66 (65,3%) 50 (75,8%) 16(24,2%) 

Framhaldsskólapróf/iðnmenntun á 
framhaldskólastigi 

25 (24,8%) 24 (96%) 1 (4%) 

Grunnnám í Háskóla 3 (3%) 3 (100%) 0 

Samtals 101(100%) 81 (80,2%) 20 (19,8%) 

 

Í töflu 6 má sjá að þátttakendur voru spurðir um hæsta menntunarstig. Í ljós kom að 

meirihluti hafði einungis lokið grunnskólaprófi eða 66 þátttakendur (65,3%), af þeim 

höfðu 50 (75,8%) lokið Grettistaki og 16 (24,2%) hætt meðferð. Þeir sem höfðu lokið við 

stúdentspróf, tækniskólapróf, iðnskólapróf og vélstjóra/stýrimannapróf voru settir 

saman í breytuna framhaldskólapróf/iðnmenntun á framhaldsskólastigi og voru þeir 25 

talsins (24,8%); af þeim höfðu 24 (96%) lokið Grettistaki og 1 þátttakandi (4%) ekki lokið 

endurhæfingunni. 7 þátttakendur (6,9%) höfðu ekki lokið grunnskólaprófi en af þeim 

höfðu 4 (57,1%) lokið Grettistaki og 3 (42,9%) hætt í því. Aðeins 3 þátttakendur (3%) höfðu 

lokið grunnnámi í Háskóla og voru það þeir sem höfðu lokið Grettistaki.  

Tafla 7. Fjöldi barna þátttakenda. 

Börn þátttakenda Fjöldi alls (%) Luku Grettistaki  Luku ekki 
Grettistaki  

Á ekki börn 32 (31,7%) 27 (84,4%) 5 (15,6%) 

Eitt barn 36 (35,6%) 26 (72,2) 10 (27,8%) 

Tvö börn 18 (17,8%) 17 (94,4) 1 (5,6%) 

Þrjú börn 12 (11,9%) 9 (75%) 3 (25%) 

Fjögur börn eða 
fleiri 

3 (3%) 2 (66,7%) 1 (33,3%) 

Samtals 101 (100%) 81 (80,2%) 20 (19,8%) 

 

Í töflu 7 má sjá fjölda barna þátttakenda en 32 (31,7%) áttu ekki börn, af þeim höfðu 27 

(84,4%) lokið Grettistaki og 5 (15,6%) hætt í því. Eitt barn áttu 36 þátttakendur (35,6%) 

en af þeim höfðu 26 (72,2%) lokið Grettistaki og 10 (27,8%) hætt í endurhæfingunni. Tvö 

börn áttu 18 (17,8%) þátttakendur, af þeim höfðu 17 (94,4%) lokið endurhæfingunni og 1 
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þátttakandi (5,6%) hætt í Grettistaki. Þrjú börn áttu 12 þátttakendur (11,9%), af þeim 

höfðu 9 (75%) klárað Grettistak og 3 (25%) fallið úr meðferð. Aðeins 3 þátttakendur (3%) 

áttu fjögur eða fleiri börn, af þeim höfðu 2 (66,7%) lokið þátttöku í Grettistaki og 1 

þátttakandi (33,3%) lauk ekki endurhæfingunni. 

Tafla 8. Fjöldi barna sem búa hjá þátttakendum. 

Börn hjá þér Fjöldi alls (%) Luku Grettistaki Luku ekki 
Grettistaki 

Á ekki börn 32 (31,7%) 27 (84,4%) 5 (15,6%) 

Ekkert 21 (20,8%) 15 (71,4%) 6 (28,6%) 

Eitt barn 31 (30,7%) 27 (87,1%) 4 (12,9%) 

Tvö börn 10 (9,9%) 6 (60%) 4 (40%) 

Þrjú börn 7 (6,9%) 6 (85,7%) 1 (14,3%) 

Samtals 101 (100%) 81 (80,2%) 20 (19,8%) 

 

Tafla 8 sýnir að þátttakendur, sem áttu börn, voru spurðir um fjölda barna sem bjuggu hjá 

þeim. Ekkert barn bjó hjá 21 þátttakanda (20,8%), af þeim höfðu 15 (71,4%) lokið 

Grettistaki og 6 (28,6%) hætt í því. Hjá 31 þátttakanda (30,7%) bjó eitt barn, af þeim höfðu 

27 (87,1%) lokið endurhæfingunni og 4 (12,9%) hætt í henni. Hjá 10 þátttakendum (9,9%) 

bjuggu tvö börn, af þeim höfðu 6 (60%) klárað Grettistak og 4 (40%) fallið úr meðferð. Hjá 

7 þátttakendum (6,9%) bjuggu þrjú börn, af þeim höfðu 6 (85,7%) lokið Grettistaki og 1 

þátttakandi (14,3%) ekki lokið því. 
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4.2 Atvinna og búseta þátttakenda 

Í þessum kafla er gerð grein fyrir búsetu og atvinnu þátttakenda. 

Tafla 9. Búseta þátttakenda við upphaf þátttöku í Grettistaki.  

Búseta fyrir Grettistak Fjöldi alls (%) Luku Grettistaki  Luku ekki 
Grettistaki 

Í foreldrahúsum 11 (10,9%) 10 (90,9%) 1 (9,1%) 

Hjá ættingjum 4 (4%) 2 (50%) 2 (50%) 

Eigin húsnæði 4 (4%) 4 (100%) 0 

Leiguhúsnæði á 
almennum markaði 

25 (24,8%) 23 (92%) 2 (8%) 

Íbúð á vegum 
félagsbústaða 

3 (3%) 3 (100%) 0 

Áfangaheimili 48 (47,5%) 37 (77,1%) 11 (22,9%) 

Annað 6 (5,9%) 2 (33,3%) 4 (66,7%) 

Samtals 101 (100%) 81 (80,2%) 20 (19,8%) 
 

Tafla 9 sýnir búsetu þátttakenda við upphaf þátttöku í Grettistaki. Í ljós kom að 48 (47,5%) 

bjuggu á áfangaheimili, af þeim höfðu 37 (77,1%) lokið Grettistaki og 11 (22,9%) hætt í 

því. Í leiguhúsnæði á almennum markaði bjuggu 25 (24,8%), af þeim höfðu 23 (92%) lokið 

Grettistaki og 2 (8%) ekki lokið því. Í foreldrahúsum bjuggu 11 þátttakendur (10,9%), af 

þeim höfðu 10 (90,9%) lokið þátttöku í Grettistaki og 1 (9,1%) hætt í því. 6 þátttakendur 

(5,9%) bjuggu við aðrar búsetuaðstæður en nefndar voru í könnuninni, af þeim höfðu 2 

(33,3%) lokið Grettistaki og 4 (66,7%) hætt í því. Hjá ættingjum bjuggu 4 þátttakendur 

(4%), af þeim höfðu 2 (50%) lokið Grettistaki og jafn margir höfðu hætt endurhæfingunni. 

Einnig bjuggu 4 (4%) í eigin húsnæði en það voru einungis þátttakendur sem höfði lokið 

Grettistaki. Í íbúð á vegum félagsbústaða bjuggu 3 þátttakendur (3%) og höfðu þeir klárað 

Grettistak. 
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Tafla 10. Búseta þátttakenda í dag. 

Búseta í dag Fjöldi alls (%) Luku Grettistaki  Luku ekki 
Grettistaki  

Í foreldrahúsum 11 (10,9%) 9 (81,9%) 2 (18,1%) 

Hjá ættingjum 4 (4%) 3 (75%) 1 (25%) 

Eigin húsnæði 11 (10,9%) 9 (81,9%) 2 (18,1%) 

Leiguhúsnæði á 
almennum markaði 

51 (50,5%) 39 (76,5%) 12 (23,5%) 

Íbúð á vegum 
félagsbústaða 

11 (10,9%) 9 (81,9%) 2 (18,1%) 

Áfangaheimili 8 (7,9%) 7 (87,5%) 1 (12,5%) 

Annað 5 (5%) 5 (100%) 0 

Samtals 101 (100%) 81 (80,2%) 20 (19,8%) 
 

Tafla 10 sýnir búsetu þátttakenda í dag og sagðist 51 þátttakandi (50,5%) búa í 

leiguhúsnæði á almennum markaði, af þeim höfðu 39 (76,5%) lokið Grettistaki og 12 

(23,5%) hætt í því. Af þátttakendum sögðust  11 (10,9%)  búa í foreldrahúsum, af þeim 

höfðu 9 (81,9%) lokið endurhæfingunni og 2 (18,1%) hætt í henni. Sama hlutfall 

þátttakenda sagðist búa í eigin húsnæði og í íbúð á vegum félagsbústaða. 8 þátttakendur 

(7,9%) sögðust búa á áfangaheimili, af þeim höfðu 7 (87,5%) lokið Grettistaki og 1 (12,5%) 

hætt í því. 5 (5%) sögðust búa við aðrar búsetuaðstæður en nefndar voru í könnuninni og 

voru það einungis þeir sem höfðu lokið Grettistaki. 4 þátttakendur (4%) sögðust búa hjá 

ættingjum, af þeim höfðu 3 (75%) lokið Grettistaki og 1 (25%) hætt í endurhæfingunni. 



62 

Tafla 11. Staða þátttakenda í dag. 

Í dag er ég  Fjöldi alls (%) Luku Grettistaki Luku ekki 
Grettistaki  

Í námi 20 (19,8%) 19 (95%) 1 (5%) 

Í vinnu 39 (38,6%) 31 (79,5%) 8 (20,5%) 

Í sjálfstæðum 
atvinnurekstri 

4 (4%) 4 (100%) 0 

Öryrki 17 (16,8%) 15 (88,2%) 2 (11,8%) 

Á fjárhagsaðstoð 13 (12,9%) 8 (61,5%) 5 (38,5%) 

Annað 8 (7,9%) 4 (50%) 4 (50%) 

Samtals 101 (100%) 81 (80,2%) 20 (19,8%) 

 

Tafla 11 sýnir að 39 þátttakendur (38,6%) voru í vinnu, af þeim höfðu 31 (79,5%) lokið 

Grettistaki og 8 (20,5%) hætt í endurhæfingunni. Í námi voru 20 þátttakendur (19,8%), af 

þeim höfðu 19 þátttakendur (95%) klárað endurhæfinguna og 1 (5%) hætt í henni. 

Öryrkjar voru 17 (16,8%), af þeim höfðu 15 (88,2%) lokið þátttöku í Grettistaki og 2 

(11,8%) luku ekki þátttöku. Fjárhagsaðstoð þáðu 13 þátttakendur (12,9%), af þeim höfðu 

8 (61,5%) klárað Grettistak og 5 (38,5%) hætt í því. 8 þátttakendur (7,9%) voru að gera 

annað en nefnt var í könnuninni, af þeim höfði 4 (50%) lokið endurhæfingunni og jafn 

margir höfðu hætt í henni. Aðeins 4 þátttakendur (4%) störfuðu sjálfstætt en það voru 

einungis þeir sem höfðu lokið Grettistaki. 

4.3 Þættir tengdir vímuefnaneyslu  

Í þessum kafla er fjallað um nokkra þætti sem tengjast vímuefnaneyslu þátttakenda.  

Tafla 12. Fjöldi þátttakenda edrú eða í neyslu. 

Í dag er ég  Fjöldi (%) Luku Grettistaki Luku ekki 
Grettistaki  

Edrú 92 (91,1%) 75 (81,5%) 17 (18,5%) 

Í neyslu 9 (8,9%) 6 (66,7%) 3 (33,3%) 

Samtals 101 (100%) 81 (80,2%) 20 (19,8%) 

 

Í töflu 12 má sjá að þátttakendur voru spurðir hvort þeir væru edrú eða í neyslu. Í ljós kom 

að yfirgnæfandi meirihluti sagðist vera edrú eða 92 þátttakendur (91,1%); af þeim höfðu 
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75 (81,5%) lokið Grettistaki og 17 (18,5%) hætt í endurhæfingunni. Aðeins 9 þátttakendur 

(8,9%) sögðust vera í neyslu, af þeim höfðu 6 (66,7%) klárað Grettistak og 3 (33,3%) hætt 

í því. 

 

Mynd 1. Forðast þú eftirfarandi aðstæður til að halda þér frá vímuefnaneyslu? 

Á mynd 1 má sjá fjölda þátttakenda sem svörðuðu hvort þeir forðuðust ákveðna þætti til 

að halda sér frá vímuefnaneyslu. Hægt var að velja um nokkra svarmöguleika. Í ljós kom 

að 77 þátttakendur (76,2%) sögðust forðast að nota lyf sem eru vímuefnaneytendum 

hættuleg, af þeim höfðu 62 (80,5%) lokið Grettistaki og 15 (19,5%) hætt þátttöku í 

endurhæfingunni. Alls 65 (64,4%) sögðust forðast að vera í návist fólks sem notar 

vímuefni, af þeim höfðu 52 (80%) klárað Grettistak og 13 (20%) hætt í því. Einnig voru 65 

þátttakendur (64,4%) sem sögðust forðast að lenda í útistöðum við annað fólk, af þeim 

höfðu 54 (83,1%) lokið Grettistaki og 11 (16,9%) hætt í endurhæfingunni. Alls 52 

þátttakendur (51,5%) sögðust forðast að koma á staði þar sem þeir voru vanir að neyta 

vímuefna, af þeim hafði 41 (78,8%) lokið þátttöku í Grettistaki og 11 (21,2%) hætt 

þátttöku í endurhæfingunni. 
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Tafla 13. Hefur þú verið dæmd/ur fyrir afbrot? 

Framið afbrot Fjöldi alls (%) Luku Grettistaki Luku ekki 
Grettistaki  

Já 65 (64,4%) 49 (75,4%) 16 (24,6%) 

Nei 36 (35,6%) 32 (88,9%) 4 (11,1%) 

Samtals 101 (100%) 81 (802%) 20 (19,8%) 

 

Í töflu 13 má sjá að 65 þátttakendur (64,4%) sögðust hafa verið dæmdir fyrir afbrot, af 

þeim höfðu 49 (75,4%) lokið Grettistaki og 16 (24,6%) hætt í endurhæfingunni. Alls 36 

þátttakendur (35,6%) sögðust ekki hafa verið dæmdir fyrir afbrot, af þeim höfðu 32 

(88,9%) klárað endurhæfinguna og 4 (11,1%) hætt í henni.  

Tafla 14. Fjöldi þátttakenda sem stunda AA fundi. 

AA fundir Fjöldi alls (%) Luku Grettistaki Luku ekki 
Grettistaki  

Já 65 (64,4%) 52 (80%) 13 (20%) 

Nei 36 (35,6%) 29 (80,6%) 7 (19,4%) 

Samtals 101 (100%) 81 (80,2%) 20 (19,8%) 

 

Í töflu 14 má sjá að þátttakendur voru spurðir hvort þeir mættu á AA-fundi og voru 

svarmöguleikarnir við spurningunni sameinaðir í tvær breytur, já og nei. Breytan „já“ 

samanstendur af svarmöguleikunum: „sjaldnar en 1x í viku“, „1-3x í viku“ , „4-7x í viku og 

oftar“. Breytan „nei“ felur í sér svarmöguleikann „aldrei“. Í ljós kom að meirihluti 

þátttakenda sögðust mæta á AA-fundi eða 65 þátttakendur (64,4%), af þeim höfðu 52 

(80%) klárað Grettistak og 13 (20%) hætt í því. Þeir sem sögðust ekki mæta á AA-fundi 

voru 36 (35,6%), af þeim höfðu 29 (80,6%) lokið þátttöku í Grettistaki og 7 (19,4%) hætt í 

því. 

Tafla 15. Fjöldi þátttakenda sem stunda samkomur hjá trúfélögum. 

Trúfélagsfundir Fjöldi alls (%) Luku Grettistaki Luku ekki 
Grettistaki  

Já 23 (22,8%) 16 (69,6%) 7 (30,4%) 

Nei 78 (77,2%) 65 (83,3%) 13 (16,7%) 

Samtals 101 (100%) 81 (80,2%) 20 (19,8%) 
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Í töflu 15 má sjá að þátttakendur voru einnig spurðir hvort þeir mættu á samkomur hjá 

trúfélögum. Svarmöguleikarnir við þeirri spurningu voru einnig sameinaðir í breyturnar 

„já“ og „nei“ eins og í töflunni hér á undan. Meirihluti þátttakenda sagðist aldrei stunda 

samkomur hjá trúfélögum eða 78 þátttakendur (77,2%), af þeim höfðu 65 (83,3%) lokið 

Grettistaki og 13 (16,7%) ekki lokið við það. Þeir sem sögðust stunda samkomur hjá 

trúfélögum voru 23 (22,8%), af þeim höfðu 16 (69,6%) klárað endurhæfinguna og 7 

(30,4%) hætt í henni.  

4.4 Upphaf, endir og viðhorf þátttakenda til Grettistaks  

Í þessum kafla er fjallað um ýmsa þætti tengda upphafi og endi á þátttöku í Grettistaki. 

Auk þess verður gerð grein fyrir viðhorfi þátttakenda til Grettistaks og hvort þeir hafi 

upplifað aukin tækifæri til náms eða vinnu eftir þátttöku. 

Tafla 16. Tímalengd fjárhagsaðstoðar til þátttakenda við upphaf þátttöku. 

Fjárhagsaðstoð Fjöldi alls (%) Luku Grettistaki Luku ekki 
Grettistaki  

0–6 mánuði 27 (26,7%) 22 (81,5%) 5 (18,5%) 

7–12 mánuði 9 (8,9%) 7 (77,8%) 2 (22,2%) 

Ár eða lengur 51 (50,5%) 42 (82,4%) 9 (17,6%) 

Man ekki  14 (13,9%) 10 (71,4%) 4 (28,6%) 

Samtals 101 (100%) 81 (80,2%) 20 (19.8%) 

 

Í töflu 16 má sjá að 51 þátttakandi (50,5%) hafði þegið fjárhagsaðstoð í ár eða lengur fyrir 

þátttöku í Grettistaki, af þeim höfðu 42 (82,4%) lokið Grettistaki og 9 (17,6%) hætt í 

endurhæfingunni. Af þátttakendum höfðu 27 (26,7%) verið á fjárhagsaðstoð í 0–6 

mánuði, af þeim höfðu 22 (81,5%) klárað Grettistak og 5 (18,5%) hætt í því. 9 þátttakendur 

(8,9%) höfðu þegið fjárhagsaðstoð í 7–12 mánuði, af þeim höfðu 7 (77,8%) lokið 

Grettistaki og 2 (22,2%) hætt í endurhæfingunni. Alls 14 (13,9%) mundu ekki hvað þeir 

hefðu verið lengi á fjárhagsaðstoð, af þeim höfðu 10 (71,4%) lokið Grettistaki og 4 (28,6%)  

hætt í því. 
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Tafla 17. Fárhagur minn hefur batnað eftir Grettistak. 

Fjárhagur batnað Fjöldi alls (%) Luku Grettistaki Luku ekki 
Grettistaki  

Sammála 75 (74,6%) 65 (86,7%) 10 (13,3%) 

Hvorki né 14 (13,9%) 10 (71,4%) 4 (28,6%) 

Ósammála 12 (11,9%) 6 (50%) 6 (50%) 

Samtals 101 (100%) 81 (80,2%) 20 (19,8%) 

 

Í töflu 17 má sjá að þátttakendur voru spurðir hvort fjárhagur þeirra hefði batnað eftir 

Grettistak og tóku þeir afstöðu til þeirra fullyrðingar á raðkvarða þar sem 

svarmöguleikarnir voru: „Mjög sammála“, „frekar sammála“, „hvorki né“, „frekar 

ósammála“ og „mjög ósammála“. Svarmöguleikarnir „frekar sammála“ og „mjög 

sammála“ voru sameinaðir í breytuna „sammála“ og svarmöguleikarnir „frekar 

ósammála“ og „mjög ósammála“ voru sameinaðir í breytuna „ósammála“. Í ljós kom að 

75 þátttakendur (74,3%) voru sammála því að fjárhagur þeirra hefði batnað eftir 

Grettistak, af þeim höfðu 65 (86,7%) lokið Grettistaki og 10 (13,3%) hætt í 

endurhæfingunni. Alls 14 þátttakendur (13,9%) svöruðu „hvorki né“, af þeim höfðu 10 

(71,4%) lokið Grettistaki og 4 (28,6%) hætt í því. Aðeins 12 þátttakendur (11,9%) voru 

ósammála því að fjárhagur þeirra hefði batnað eftir Grettistak, af þeim höfðu 6 (50%) 

lokið Grettistaki og jafn margir hætt í því. 

Tafla 18. Fórstu í áframhaldandi nám eftir Grettistak?  

Nám eftir 
Grettistak 

Fjöldi alls (%) Luku Grettistaki Luku ekki 
Grettistaki  

Já 58 (57,4%) 54 (93,1%) 4 (6,9%) 

Nei 43 (42,6%) 27 (62,8%) 16 (37,2%) 

Samtals 101 (100%) 81 (80,2%) 20 (19,8%) 

 

Tafla 18 sýnir fjölda þátttakenda sem fór í áframhaldandi nám eftir þátttöku í Grettistaki. 

Í ljós kom að 58 (57,4%) fóru í áframhaldandi nám, af þeim höfðu 54 (93,1%) lokið 

Grettistaki og 4 (6,9%) hætt þátttöku í endurhæfingunni. Alls 43 þátttakendur (42,6%) 

fóru ekki í áframhaldandi nám, af þeim höfðu 27 (62,8%) klárað endurhæfinguna og 16 

(37,2%) hætt í henni. 
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Mynd 2. Viðhorf þátttakenda til Grettistaks. 

Mynd 2 sýnir dreifingu á breytunni „viðhorf þátttakenda til Grettistaks“ en hún er samsett 

mæling búin til úr tíu raðkvarðaspurningum úr spurningalistanum. Spurningarnar voru: 1) 

Námið í Grettistaki hefur nýst mér, 2) námið í Grettistaki jók lífskjör mín, 3) námið í 

Grettistaki stóð undir væntingum mínum, 4) námið var fjölbreytt, 5) námið var 

skemmtilegt, 6) námið var of krefjandi, 7) námið var metnaðarlaust, 8) námið í Grettistaki 

hafði jákvæð áhrif á sjálfsmynd mína, 9) námið í Grettistaki hafði jákvæð áhrif á andlega 

vellíðan mína og 10) kröfur um mætingarskyldu voru sanngjarnar. Cronbachs Alpha er 

0,835 en það þarf að vera yfir 0,7 til þess að mælingin sé áreiðanleg og var áreiðanleiki 

mælingarinnar því mjög góður. 

Breytan nær frá einum upp í fimm þar sem einn stendur fyrir mjög neikvætt viðhorf 

til Grettistaks en fimm fyrir mjög jákvætt viðhorf. Meðaltal allra þátttakenda er 4,52 á 

kvarðanum 1–5 sem er mjög hátt og sést það vel á myndinni. Meirihluti þátttakenda hafa 

mjög jákvæð viðhorf til Grettistaks. Þeir sem luku Grettistaki hafa meðaltalið 4,59 og þeir 

sem hættu í endurhæfingunni hafa meðaltalið 4,22 á kvarðanum. Það lítur út fyrir að þeir 

sem luku Grettistaki hafi jákvæðara viðhorf til endurhæfingarinnar heldur en þeir sem 

hættu þátttöku.  



68 

 

Mynd 3. Aukin tækifæri þátttakenda að lokinni þátttöku í Grettistaki. 

Mynd 3 sýnir dreifingu á breytunni „aukin tækifæri þátttakenda til náms eða vinnu að 

lokinni þátttöku í Grettistaki“. Hún er samsett mæling búin til úr tveimur 

raðkvarðaspurningum úr spurningalistanum. Spurningarnar voru: 1) Ég tel að Grettistak 

hafi aukið tækifæri mín á vinnumarkaðnum og 2) Ég tel að Grettistak hafi aukið tækifæri 

mín til frekara náms. Cronbachs Alpha er hér 0,745 sem þýðir að mælingin var áreiðanleg. 

Breytan er mæld á kvarðanum 1–5 þar sem einn stendur fyrir þá sem telja að 

Grettistak hafi alls ekki fært þeim aukin tækifæri til náms eða vinnu en fimm fyrir þá sem 

telja að Grettistak hafi aukið tækifæri þeirra til náms eða vinnu mjög mikið. Meðaltal allra 

þátttakenda er 4,17 á kvarðanum 1–5 sem er frekar hátt og sýnir að flestir telja að 

Grettistak hafi veitt þeim aukin tækifæri til náms eða vinnu að lokinni þátttöku. Þeir sem 

luku þátttöku í Grettistaki hafa meðaltalið 4,28 og þeir sem hættu þátttöku hafa 

meðaltalið 3,73. Því er hægt að segja að þeir sem luku Grettistaki telja að Grettistak auki 

tækifæri þeirra mun meira heldur en þeir sem hættu í Grettistaki. 
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Tafla 19. Hversu oft hittu þátttakendur félagsráðgjafa hjá þjónustumiðstöð? 

Hitti félagsráðgafa Fjöldi alls (%) Luku Grettistaki Luku ekki 
Grettistaki  

Sjaldnar en 
mánaðarlega 

22 (21,8%) 17 (77,3%) 5 (22,7%) 

Mánaðarlega 59 (58,4%) 51 (86,4%) 8 (13,6%) 

Á tveggja vikna fresti 14 (13,9%) 8 (57,1%) 6 (42,9%) 

1–2x í viku 6 (5,9%) 5 (83,3%) 1 (16,7%) 

Samtals 101 (100%) 81 (80,2%) 20 (19,8%) 

 

Í töflu 19 mjá sjá að þátttakendur voru spurðir hversu oft þeir hittu félagsráðgjafa hjá 

þjónustumiðstöð á meðan á endurhæfingunni stóð. Alls 59 (58,4%) hittu félagsráðgjafa 

mánaðarlega, af þeim hafði 51 (86,4%) lokið Grettistaki og 8 (13,6%) hætt í 

endurhæfingunni.  Þeir sem hittu félagsráðgjafa sjaldnar en mánaðarlega voru 22 (21,8%), 

af þeim höfðu 17 (77,3%) lokið endurhæfingunni og 5 (22,7%) höfðu hætt í henni. Þeir 

sem hittu félagsráðgjafa á tveggja vikna fresti voru 14 (13,9%), af þeim höfðu 8 (51,1%) 

klárað Grettistak og 6 (42,9%) hætt í því. Aðeins 6 þátttakendur (5,9%) hittu félagsráðgjafa 

1–2x í viku, af þeim höfðu 5 (83,3%) klárað Grettistak og 1 (16,7%) hætt í því. 

Tafla 20. Fjöldi þátttakenda sem nýtti sér eftirfylgd og viðtöl hjá félagsráðgjafa. 

Eftirfylgd Fjöldi alls (%) Luku Grettistaki 
Fjöldi (%) 

Luku ekki 
Grettistaki  
Fjöldi (%) 

Já 44 (43,6%) 38 (86,4%) 6 (13,6%) 

Nei 57 (56,4%) 43 (75,4%) 14 (24,6%) 

Samtals 101 (100%) 81 (80,2%) 20 (19,8%) 
 

Í töflu 20 má sjá að þátttakendur voru spurðir hvort þeir nýttu sér eftirfylgd og viðtöl hjá 

félagsráðgjafa eftir þátttöku í Grettistaki. Í ljós kom að 44 (43,6%) nýttu sér eftirfylgd og 

viðtöl hjá félagsráðgjafa, af þeim höfðu 38 (86,4%) lokið Grettistaki og 6 (13,6%) hætt í 

endurhæfingunni. Alls 57 (56,4%) nýttu sér ekki eftirfylgd og viðtöl hjá félagsráðgjafa, af 

þeim höfðu 43 (75,4%) lokið endurhæfingunni og 14 (24,6%) hætt í henni.  
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4.5 Mat þátttakenda á líðan, heilsu og félagslegum þáttum 

Í þessum kafla er fjallað um mat þátttakenda á líðan, heilsu og félagslegum þáttum.  

 

Mynd 4. Líðan og heilsa þátttakenda. 

Mynd 4 er súlurit sem sýnir dreifinguna á breytunni „Líðan og heilsa þátttakenda í dag“ 

en hún er samsett mæling búin til úr sex raðkvarðaspurningum úr spurningalistanum. 

Spurningarnar voru: 1) Ég er ánægð/ur með félagslega stöðu mína eins og hún er í dag, 2) 

ég er ánægð/ur með líf mitt eins og það er í dag, 3) mér finnst ég hafa fulla stjórn á lífi 

mínu, 4) mér finnst andleg heilsa mín góð, 5) mér finnst líkamleg heilsa mín góð og 6) ég 

lít jákvæðum augum á lífið í dag. Cronbachs Alpha fyrir áreiðanleika mælingarinnar er 

0,824 sem er mjög góður áreiðanleiki. 

Breytan er mæld á kvarðanum 1–5 þar sem einn er mjög slæm líðan og heilsa og fimm 

er mjög góð líðan og heilsa. Meðaltal allra þátttakenda er 4,19 á kvarðanum 1–5 sem er 

frekar hátt og sýnir að líðan og heilsa þátttakenda í dag er almennt mjög góð þar sem 

flestir eru með mjög hátt gildi en fáir með lágt. Þeir sem luku Grettistaki höfðu meðaltalið 

4,20 og þeir sem hættu í Grettistaki höfðu meðaltalið 4,09. Þannig má ætla að líðan og 

heilsa þátttakenda, sem luku Grettistaki, sé aðeins betri en hjá þeim sem luku ekki 

endurhæfingunni en hún er þó góð hjá báðum hópunum. 
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Tafla 21. Ég er í góðu sambandi við fjölskyldu mína. 

Samband við 
fjölskyldu 

Fjöldi alls (%) Luku Grettistaki Luku ekki 
Grettistaki  

Sammála 87 (86,1%) 72 (82,8%) 15 (17,2%) 

Hvorki né 4 (4%) 2 (50%) 2 (50%) 

Ósammála 10 (9,9%) 7 (70%) 3 (30%) 

Samtals 101 (100%) 81 (80,2%) 20 (19,8%) 

 

Í töflu 21 má sjá að þátttakendur voru beðnir um að taka afstöðu til fullyrðingarinnar „ég 

er í góðu sambandi við fjölskyldu mína“ á raðkvarða þar sem svarmöguleikarnir voru 

„mjög sammála“, „frekar sammála“, „hvorki né“, „frekar ósammála“ og „mjög 

ósammála“. Svarmöguleikarnir „frekar sammála“ og „mjög sammála“ voru sameinaðir í 

breytuna „sammála“ og breyturnar „frekar ósammála“ og „mjög ósammála“ voru 

sameinaðir í breytuna „ósammála“. Meirihluti þátttakenda eða 87 (86,1%) sögðust vera 

sammála því að samband þeirra við fjölskylduna væri gott, af þeim höfðu 72 (82,8%) lokið 

Grettistaki og 15 (17,2%) hætt í endurhæfingunni. Hins vegar sögðust 10 þátttakendur 

(9,9%) vera ósammála því að samband þeirra væri gott við fjölskylduna en af þeim höfðu 

7 (70%) lokið endurhæfingunni og 3 (30%) hætt í henni. Aðeins 4 þátttakendur (4%) 

svöruðu „hvorki né“, af þeim höfðu 2 (50%) klárað Grettistak og jafn margir hætt í því.  

Tafla 22. Ég á trygga vini. 

Trygga vini Fjöldi alls (%) Luku Grettistaki  Luku ekki 
Grettistaki 

Sammála 96 (95%) 78 (81,3%) 18 (18,8%) 

Hvorki né 3 (3%) 3 (100%) 0 

Ósammála 2 (2%) 0 2 (100%) 

Samtals 101 (100%) 81 (80,2%) 20 (19,8%) 

 

Í töflu 22 má sjá að þátttakendur voru beðnir að taka afstöðu til fullyrðingarinnar „Ég á 

trygga vini“ á raðkvarða þar sem svarmöguleikarnir voru „mjög sammála“, „frekar 

sammála“, „hvorki né“, „frekar ósammála“ og „mjög ósammála“. Eins og hér að ofan voru 

svarmöguleikarnir „frekar sammála“ og „mjög sammála“ sameinaðir í breytuna 

„sammála“ og svarmöguleikarnir „frekar ósammála“ og „mjög ósammála“ voru 

sameinaðir í breytuna „ósammála“. Í ljós kom að yfirgnæfandi meirihluti taldi sig eiga 
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trygga vini eða 96 þátttakendur (95%), af þeim höfðu 78 (81,3%) lokið Grettistaki og 18 

(18,8%) hætt í því. Aðeins 3 þátttakendur (3%) svöruðu með „hvorki né“ en það voru 

einungis þeir sem höfðu lokið endurhæfingunni. Aðeins 2 (2%) töldu sig ekki eiga trygga 

vini en þeir höfðu hætt í Grettistaki. 

 

Mynd 5. Hefur þú áhyggjur af eftirfarandi þáttum? 

Á mynd 5 má sjá að þátttakendur voru spurðir hvort þeir hefðu áhyggjur af ýmsum 

félagslegum þáttum og gátu valið um nokkra valmöguleika. Í ljós kom að 43 þátttakendur 

(42,6%) höfðu áhyggjur af húsnæðismálum, af þeim höfðu 33 (76,7%) útskrifast úr 

Grettistaki og 10 (23,3%) hætt í því. Einnig höfðu 43 þátttakendur (42,6%) áhyggjur af 

skuldum eða fjármálum, af þeim höfðu 30 (69,8%) lokið Grettistaki og 13 (30,2%) hætt 

þátttöku. Alls 41 þátttakandi (40,6%) hafði áhyggjur af tekjum, af þeim höfðu 31 (75,6%) 

klárað Grettistak og 10 (24,4%) ekki lokið því. Áhyggjur af líkamlegum þáttum höfðu 33 

(32,7%), af þeim höfðu 26 (78,8%) lokið endurhæfingunni og 7 (21,2%) hætt í henni. 

Áhyggjur af fjölskyldumálum höfðu 28 (27,7%), af þeim höfðu 20 (71,4%) lokið 

endurhæfingunni og 8 (28,6%) hætt í henni. Alls 27 þátttakendur (26,7%) höfðu áhyggjur 

svefnvenjum, af þeim höfðu 22 (81,5%) lokið Grettistaki og 5 (18,5%) hætt í því. Áhyggjur 

af matarvenjum höfðu 24 (23,8%), af þeim höfðu 17 (70,8%) útskrifast og 7 (29,2%) hætt. 

Áhyggjur af hegðun, sem átti sér staði neyslu, höfðu 22 (21,8%), af þeim höfðu 14 (63,6%) 

klárað Grettistak og 8 (36,4%) hætt í því. Aðeins 8 þátttakendur (7,9%) höfðu áhyggjur af 

barnaverndarmálum, af þeim höfðu 4 (50%) útskrifast og jafn margir hætt. 
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4.6 Svör þátttakenda sem luku ekki Grettistaki 

Þátttakendur, sem luku ekki Grettistaki, voru 20 talsins (19,8%) og voru fengnir til að svara 

af hverju þeir luku ekki við 18 mánaða endurhæfingu í Grettistaki. Við úrvinnslu kom eitt 

þema í ljós sem var: „Ástæður þess að þátttakandi lauk ekki endurhæfingunni“. 

4.6.1 Ástæður þess að þátttakendur luku ekki endurhæfingunni 

Ýmsar ástæður voru fyrir því að þátttakendur luku ekki endurhæfingunni. Flestir sögðu 

ástæðuna vera þá að þeir hefðu byrjað að neyta áfengis eða annarra vímuefna aftur. Til 

dæmis sagði einn þátttakandi: „Alkóhólismi, ég datt í það, en það er ekki Grettistaki að 

kenna“. Annar þátttakandi tók undir það og sagði: „Var á öðrum stað og féll og fór í 

meðferð og svona“. Auk þess minntust einhverjir á að mikill kvíði hefði fylgt því að vera í 

endurhæfingunni. Til dæmis sagði ein:  

Ég datt í það og var búin að vera með mikinn kvíða, gat ekki mætt og meikaði ekki að 

vera í kringum svona mikið af fólki. Var ekki að nýta endurhæfinguna og mætti illa. 

Það var bara stungið upp á því að ég myndi draga mig til hliðar þannig ég gæti nýtt 

þessa mánuði seinna. 

Nokkrir þátttakendur kláruðu meirihlutann af endurhæfingunni en hættu vegna þess að 

þeir fóru aftur út á vinnumarkaðinn. Einn sagði: „Kláraði ár en fór að vinna og hætti“. 

Annar tók undir það og sagði: „Ég var eiginlega búinn og fór að vinna“. Þátttakendur höfðu 

einnig orð á því að þegar fólk var að fara í nám þá hefðu þeir hætt og farið að vinna eða 

gefist upp. Einn sagði til dæmis: „Í endann, þegar fólk var að fara í skóla, þá einhvern 

veginn hætti ég bara út af því það hentaði mér ekki og gekk ekki upp hjá mér“. Einnig 

töluðu þátttakendur um að þeir hefðu ekki haft efni á því að vera í endurhæfingunni, 

hefðu þess vegna farið að vinna eða hætt. Til dæmis sagði einn: „Ég þurfti að hætta því 

ég fór að vinna og hafði ekki efni á því að vera í Grettistaki þar sem það voru ekki nægar 

tekjur“. 

Aðrir töluðu um að þeir hefðu þurft að hætta vegna þess að endurhæfingin hefði ekki 

hentað á þessum tíma. Einhverjir töluðu um að þeir væru komnir á aldur og einn sagði til 

dæmis: „Ég kláraði ekki alveg ár, var kominn á aldur og fannst þetta ekki henta mér“. 

Nokkrir þátttakendur fóru í aðrar endurhæfingar. Einn sagði til dæmis: „Hætti vegna þess 

að ég flutti út á land en fékk að fara í áframhaldandi öðruvísi prógramm þar og ég kláraði 

það með stæl“. Annar sagði: „Hætti vegna þess ég fór yfir í VIRK og Grettistak hentaði mér 

ekki og mér fannst ég ekki eiga heima þar“.  
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4.7 Ábendingar frá þátttakendum  

Í lok spurningalistans fengu þátttakendur tækifæri til þess að koma með ábendingar um 

hvort eitthvað mætti betur fara í Grettistaki. Alls komu 65 þátttakendur með ábendingar 

um Grettistak og voru þær greindar og flokkaðar niður í þemu. Við úrvinnslu komu í ljós 

fimm þemu en þau voru: „Ýmislegt ábótavant“, „meira einstaklingsmiðað“, „hafa 

Grettistak aldursskipt“ „mæting og fíkniefnapróf“ og „ánægja þátttakenda með 

Grettistak“. 

4.7.1 Ýmislegt ábótavant 

Af 65 ábendingum, sem bárust, var 21 ábending sem féll undir þemað „ýmislegt 

ábótavant“. Þátttakendur töldu að margt mætti laga og væri ábótavant varðandi 

framkvæmd endurhæfingarinnar. Nokkrir töluðu um að of lítið fjármagn væri lagt til 

Grettistaks og að húsnæðið væri oft lítið. Fáir kæmust að í endurhæfinguna og fannst fleiri 

ættu komast að, til dæmi fólk sem byggi úti á landi. Til dæmis sagði einn: „Mætti vera fyrir 

alla sem búa á Íslandi sem glíma við vímuefnaröskun og mér finnst að sveitarfélögin eigi 

að taka sig saman og setja meiri pening í þetta“. Þátttakendur sögðu einnig að 

prógrammið væri frekar einsleitt, farið væri of rólega af stað, það vantaði meira 

utanumhald og það mætti vera meira að gera. Þátttakendum fannst ferlið of stutt og 

hefðu viljað hafa það lengra. Nokkrir minntust á að það mætti endurskoða mætingu í 

ræktina; til dæmis sagði einn: „Endurskoða með ræktina, það eru ekki allir til í að fara í 

ræktina, mér finnst til dæmis ekki þægilegt að fara í ræktina fyrir framan aðra“. 

Þátttakendur minntust sömuleiðis á að Grettistak mætti vera í betri tengslum við 

vinnumarkaðinn og fannst endurhæfingin einblína meira á námið; einn sagði: „Hefði mátt 

vera meira fyrir þá sem vildu fara að vinna“. Einnig töldu þátttakendur að ýmislegt mætti 

skoða varðandi nám og sem dæmi má nefna að einhverjir töluðu um að fólk væri á 

misjöfnum stað námslega og gera mætti meiri kröfur til þeirra sem gætu lært því sumir 

ættu auðveldara með að fara í skóla. Til dæmis sagði einn:  

Ég mátti ekki fara í fullt nám strax sem aftraði mér svolítið. Mér fannst eins og ekki 

væri tekið tillit til þess að ég gæti verið í fullu námi og einingarfjöldinn er of lítill fyrir 

þá sem geta meira.  

Hins vegar bentu nokkrir á að ekki ættu allir auðvelt með nám og fannst Grettistak vera 

of stutt. Einn sagði: 
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Finnst vera farið of snemma í nám, hausinn á manni er ekki tilbúinn í þessi átök og 

mér fannst erfitt að fara í skóla strax. Núna er ég búinn að vera edrú í þrjú ár og er 

tilbúinn til að fara í skóla.  

4.7.2 Meira einstaklingsmiðað 

Sex ábendingar komu frá þátttakendum sem féllu undir þemað „meira 

einstaklingsmiðað“. Þeim fannst Grettistak ekki vera nógu einstaklingsmiðað og fannst 

hópurinn skoðaður of mikið sem heild. Þátttakendur töldu mikilvægt að taka meira mið 

af andlegri líðan hvers og eins og kanna hvort fólk þyrfti á sálfræðimeðferð að halda. 

Þátttakendur sögðu að því einstaklingsmiðaðra sem Grettistak væri því betra yrði það. 

Einn þátttakandi sagði: „Einblína meira á andlegu hliðina hjá hverjum og einum, ekki bara 

hjá heildinni. Bjóða upp á einstaklingsviðtöl og sálfræðiþjónustu; þá er þetta pottþétt“. 

Annar tók undir það og sagði: „Vantar meira að félagsráðgjafarnir þarna taki mann og tali 

við mann einan. Ég var til dæmis rosalega þunglyndur og þurfti meiri stuðning frá þeim 

sem vinna þarna“.  

4.7.3 Hafa Grettistak aldursskipt 

Nokkrar ábendingar komu frá þátttakendum sem féllu undir þemað „hafa Grettistak 

aldursskipt“. Þeir töluðu um að þeim þætti vanta að Grettistak væri aldursskipt þar sem 

þeim fannst þeir ekki passa inn í hópinn. Einn sagði: „Það mætti vera aldurskipt fyrir þá 

sem eru eldri og yngri. Sumt fannst mér hálf barnalegt og fannst ég ekki eiga samleið með 

öllum þarna“. Annar tók undir og sagði:  

Höfðar kannski meira til yngra fólks heldur en til þeirra sem eru eldri. Þetta hefði 

örugglega virkað betur hefði ég verið yngri. Þetta kenndi mér samt mikið og gerði 

ýmislegt fyrir mig svona eftir á að hyggja.  

Einnig töluðu nokkrir um að þeim hefði fundist það skemma fyrir sér að vera með yngra 

fólki, fannst Grettistak því ekki gagnast sér eins vel og þeim sem yngri voru.  

4.7.4 Mæting og fíkniefnapróf 

Tíu þátttakendur af 65 komu með ábendingar sem falla undir þemað „mæting og 

fíkniefnapróf“. Þátttakendur töldu að margir fengju of mikið að tækifærum til að halda 

áfram í endurhæfingunni og að ekki væri nægilega vel fylgst með því hvort fólk væri edrú. 

Einn sagði til dæmis: „Persónulega finnst mér vera gefið of mikið af sénsum fyrir fólk sem 
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er að detta aftur í það eða er að mæta illa, fólk kemst of auðveldlega upp með það“. Annar 

þátttakandi tók undir og sagði:  

Hafa meiri hörku, því ef fólk er ítrekað að detta í það og fá sénsa er það ekki að taka 

þessu nógu alvarlega. Ég lít á þetta sem vinnu og gerði allt sem ég átti að gera til þess 

að halda mér edrú en svo komust aðrir upp með það að detta í það ítrekað og fá alltaf 

sénsa. 

Nokkrir minntust á að það mætti senda oftar í fíkniefnapróf til þess að fylgjast með hvort 

þátttakendur héldust edrú  því margir hefðu gott að því. Einnig höfðu nokkrir orð á því að 

fíkniefnaprófin væru ekki tímasett nægilega vel og fannst þeir þurfa að taka prófin alltof 

oft. Til dæmis sagði einn: „Fannst óþægilegt að þau tóku alltaf fíkniefnapróf fyrir helgi. Þá 

var helgin svo opin fyrir því að ég gæti dottið í það. Hefði viljað hafa prófin meira random“. 

4.7.5 Ánægja þátttakenda með Grettistak 

Af 65 ábendingum bárust 30 ábendingar sem falla undir þemað „ánægja þátttakenda með 

Grettistak“. Flestir þátttakendur voru sammála um að Grettistak hefði gert mjög margt 

gott fyrir sig og hefði verið góður stuðningur eftir meðferð. Þátttakendur sögðu að 

Grettistak hefði hjálpað þeim að halda sér edrú, halda sér við efnið og hafi haft mjög góð 

áhrif á sig andlega og líkamlega. Einnig sögðu flestir að fjármálanámskeiðið hefði hjálpað 

þeim við koma fjármálum sínum á hreint. Einn þátttakandi sagði:  

Ég var mjög ánægð með þetta og segi það alltaf í dag að þetta hafi verið það sem 

bjargaði mér. Þetta er besta úrræði sem ég veit um fyrir fíkla og hjálpar mjög mikið.  

Annar þátttakandi tók undir og sagði: „Hef ekki neitt út á Grettistak að setja, það bjargaði 

lífi mínu og ég er endalaust þakklátur fyrir allt sem það hjálpaði mér í gegnum“. 

Flestir þátttakendur voru mjög jákvæðir í garð starfskvennanna og töluðu um hvað 

þær væru yndislegar og veittu góðan stuðning og til dæmis sagði einn: „Þær hjá 

Grettistaki eru svo yndislegar og taka vel á móti öllum, bara halda áfram að gera það sem 

þær eru að gera“. Annar þátttakandi tók undir og sagði:  

Þetta er mjög vel leyst af hendi hjá þeim og þær standa sig mjög vel sem vinna þarna. 

Finnst starfsfólkið taka vel á móti öllum og ég er sjúklega þakklátur fyrir alla hjálp 

sem ég fékk. Þetta er algjör snilld og bjargaði lífi mínu. 
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5 Umræða 

Í þessum kafla eru niðurstöður rannsóknarinnar dregnar saman og þær tengdar við 

fræðilegt yfirlit rannsóknarinnar. Rannsóknarspurningunum þremur, sem settar voru 

fram í upphafi, verður svarað í þessum kafla. Rannsóknarspurningarnar voru: 

 Hver eru afdrif þátttakenda í Grettistaki á árunum 2012–2017? 

 Hvaða áhrif hafði Grettistak á bataferli þátttakenda? 

 Hvað veldur því að þátttakendur ljúka ekki við Grettistak? 

Þessum kafla er skipt upp í sjö undirkafla en rannsóknarspurningunum er svarað í 

fyrstu sex köflunum. Fjallað verður um grunnupplýsingar þátttakenda, atvinnu og búsetu, 

þætti tengda vímuefnaneyslu, upphaf, endi og viðhorf þátttakenda til Grettistaks, mat 

þátttakenda á líðan, heilsu og félagslegum þáttum og brottfall og ástæður þeirra sem luku 

ekki Grettistaki. Að lokum eru ábendingar frá þátttakendum dregnar saman.  

5.1 Grunnupplýsingar 

Yfirgnæfandi meirihluti þátttakenda í rannsókninni höfðu lokið Grettistaki eða 80,2%; 

flestir luku þátttöku árið 2017 og fæstir árið 2012. Hlutfall þeirra sem hættu í Grettistaki 

er töluvert minna. Í ljós kom að meirihluti þátttakenda í rannsókninni voru karlar eða 

61,4%. Þetta hlutfall kemur ekki á óvart þar sem rannsóknir hafa sýnt að karlar séu mun 

líklegri til þess að neyta áfengis og leita sér meðferðar heldur en konur, þó er hlutfall 

kvenna í meðferðum að hækka (Hughes o.fl., 2016; NIDA, 2018a;  Sharma, 2014). Stærstur 

hluti þátttakenda var yngri en 40 ára eða 72,3%. Rúmlega helmingur þátttakenda var 

einhleypur. 

Þegar hæsta menntunarstig þátttakenda var skoðað kom í ljós að meirihlutinn var 

aðeins búinn með grunnskólapróf eða 66 þátttakendur (65,3%), af þeim höfðu 16 ekki 

lokið Grettistaki. Aðeins höfðu 7 (6,9%) ekki lokið grunnskólaprófi, af þeim höfðu 3 hætt 

í endurhæfingunni. Framhaldsskólaprófi höfðu 25 þátttakendur (24,8%) lokið, af þeim 

hafði aðeins einn þátttakandi hætt í Grettistaki. Aðeins 3% voru búin með grunnnám í 

Háskóla en það voru einungis þátttakendur sem höfðu lokið Grettistaki. Í ljósi þessa má 
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draga þá ályktun að þeir sem luku Grettistaki séu með hærri menntun heldur en þeir sem 

luku því ekki. Meirihluti þátttakenda áttu börn eða 68,3% og aðeins 47,5% þátttakenda 

áttu börn sem bjuggu hjá þeim. 

5.2 Atvinna og búseta þátttakenda 

Rúmlega helmingur þátttakenda býr í leiguhúsnæði á almennum markaði í dag eða 50,5% 

en við upphaf þátttöku bjuggu aðeins 24,8% í leiguhúsnæði. Hlutfall þeirra sem búa í eigin 

húsnæði í dag hækkaði um 6,9% frá því að þátttaka í Grettistaki hófst. Sömuleiðis búa 

fleiri í íbúð á vegum félagsbústaða í dag heldur en við upphaf þátttöku. Sama hlutfall 

þátttakenda býr í foreldrahúsum í dag og við upphaf þátttöku. Í dag búa aðeins 7,9% á 

áfangaheimili en í upphafi bjuggu þar 47,5% og er það töluverð lækkun. Því má álykta að 

Grettistak hafi áhrif á búsetu þátttakenda þar sem hlutfall þeirra sem bjuggu á 

áfangaheimili hefur lækkað um 39,6% og hlutfall þeirra sem bjuggu í leiguhúsnæði á 

almennum markaði hefur aukist um 25,7%. Þetta kemur samt ekki á óvart þar sem 

áfangaheimili er ekki varanlegt búsetuúrræði. 

Þegar atvinna þátttakenda í dag er skoðuð kom í ljós að 43 þátttakendur (42,6%) voru 

virkir á vinnumarkaði, af þeim höfðu 8 hætt í Grettistaki. Í námi voru 20 þátttakendur 

(19,8%), af þeim hafði einungis einn hætt í Grettistaki. Aðeins 17 (16,8%) voru á 

örorkubótum, af þeim höfðu 2 hætt í Grettistaki og 13 (12,9%) þáðu ennþá 

fjárhagsaðstoð, af þeim höfðu 5 þátttakendur ekki lokið endurhæfingunni. Þar sem færri 

þátttakendur, sem hættu í Grettistaki, eru í námi og vinnu, heldur en þeir sem luku því, 

má draga þá ályktun að endurhæfingin hafi töluverð áhrif á nám og virkni þátttakenda á 

vinnumarkaði. Niðurstöðurnar sýna sömuleiðis að þátttakendum í Grettistaki, sem voru í 

námi og vinnu, hefur fjölgað síðan rannsókn Erlu Bjargar Sigurðardóttur var gerð árið 2006 

en þá voru 11% þátttakenda á vinnumarkaði og 5,9% í námi. Þær niðurstöður leiddu til 

breytinga á skipulagi og framkvæmd endurhæfingarinnar. Því má ætla að þessar 

breytingar hafi borið árangur (Erla Björg Sigurðardóttir, 2006). Hins vegar hefur hlutfall 

þátttakenda í rannsókninni, sem voru í námi eða á vinnumarkaði, ekki hækkað frá því að 

afdrifakönnun var gerð á þátttakendum í Grettistaki á árunum 2007–2012 en þá voru 

33,3% í námi og 50% á vinnumarkaði. Ástæða þessa gæti verið að fleiri tóku þátt í þessari 

rannsókn og hún samanstóð af þátttakendum, sem bæði höfðu lokið Grettistaki og hætt 
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í því, og reyndist erfiðara að ná í þá sem hafa ekki lokið endurhæfingunni (Margrét Edda 

Yngvadóttir, 2013).  

Athygli vekur þó á því að hlutfall þátttakenda, sem eru á örorkubótum eftir Grettistak, 

er töluvert lægra heldur en kom fram í rannsókn á starfsendurhæfingu á vegum 

Tryggingastofnunar en þar voru 40,4% þátttakenda á örorkubótum einu til tveimur árum 

eftir að henni lauk (Sigurður Thorlacius o.fl., 2002). Auk þess leiddu niðurstöður 

rannsóknar á Starfsendurhæfingu Norðurlands í ljós að hlutfall þeirra, sem voru á örorku 

og öðrum lífeyri eftir endurhæfinguna, hefði hækkað en enginn þáði fjárhagsaðstoð sem 

lokið hafði þátttöku (Halldór S. Guðmundsson o.fl., 2012). Í ljósi þessara niðurstaðna um 

atvinnu þátttakenda er hægt að draga þá ályktun að afdrif þeirra séu nokkuð góð en eru 

samt sem áður betri hjá þeim sem luku Grettistaki. Því má ætla að Grettistak beri árangur 

sérstaklega hjá þeim sem ljúka því. 

5.3 Þættir tengdir vímuefnaneyslu 

Yfirgnæfandi meirihluti þátttakenda eða 91,9% segist vera edrú í dag. Þessar niðurstöður 

ættu ekki að koma á óvart því samkvæmt inntökuskilyrðum í endurhæfinguna þarf 

viðkomandi að vera edrú. Grettistak vinnur samkvæmt batalíkani Gorskis þar sem bati er 

fyrst og fremst bindindi frá vímuefnum og er ætlast til að þátttakendur stundi 12 spora 

fundi AA- eða NA-samtakana (Erla Björg Sigurðardóttir og Margrét Þorvaldsdóttir,2014; 

Gorski og Miller, 1986). Flestir virtust gera sér grein fyrir þeim þáttum sem skipta máli til 

þess að viðhalda batanum, sögðust 64,4% stunda AA-fundi og 22,8% sögðust stunda 

samkomur hjá trúfélögum. Auk þessa gerðu þátttakendur aðrar ráðstafanir til þess að 

halda sér edrú en flestir forðuðust að lenda í útistöðum við annað fólk, að koma á staði 

þar sem þeir voru vanir að neyta vímuefna, að vera í návist fólks sem neytir vímuefna og 

að nota lyf sem eru vímuefnaneytendum hættuleg. Út frá þessum niðurstöðum má leiða 

líkur að því að Grettistak hafi jákvæð áhrif á batalíkur þátttakenda. Því til stuðnings benda 

erlendar rannsóknir á að endurhæfing geti komið í veg fyrir aukna vímuefnanotkun og 

stuðlað að bata (Mushanyu o.fl., 2016). Þessar niðurstöður eru einnig svipaðar og í 

rannsókn Erlu Bjargar Sigurðardóttur og Margrétar Þorvaldsdóttur (2014) en þær 

niðurstöður leiddu í ljós að þátttakendum fannst Grettistak hjálpa sér að halda sig frá 

vímuefnum. 
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Meira en helmingur þátttakenda hafa verið dæmdir fyrir afbrot eða 64,4% 

þátttakenda en rannsóknir hafa sýnt að vímuefnaröskun leiðir til afbrotahegðunar. 

Andfélagsleg persónuleikaröskun er algengasta geðröskunin samhliða vímuefnaröskun 

(Sadock o.fl., 2015). 

5.4 Upphaf, endir og viðhorf þátttakenda til Grettistaks  

Við upphaf þátttöku kom í ljós að rúmlega helmingur þátttakenda eða 50,5% hafði þegið 

fjárhagsaðstoð í ár eða lengur. Fjárhagsaðstoð höfðu 35,6% þegið í 0–12 mánuði. Því er 

ljóst að meirihluti þeirra sem taka þátt í Grettistaki hefur þegið fjárhagsaðstoð í langan 

tíma áður en þeir hefja þátttöku. Þessar niðurstöður koma ekki á óvart þar sem 

inntökuskilyrði í Grettistak er að þátttakendur hafi verið langtímanotendur félagsþjónustu 

(Erla Björg Sigurðardóttir, 2007a). Fjárhagur þátttakenda hafði batnað hjá meirihlutanum 

en 75 (74,6%) voru sammála því, af þeim höfðu 10 hætt í Grettistaki. Í ljósi þessara 

niðurstaðna má ætla að Grettistak hafi haft áhrif á fjárhag þátttakenda þar sem flestir eru 

komnir á betri stað fjárhagslega en við upphaf þátttöku. Því til stuðnings er umræðan hér 

að ofan þar sem hlutfall þátttakenda sem fá fjárhagsaðstoð eða örorkulífeyri í dag hefur 

lækkað. Auk þess fór rúmlega helmingur þátttakenda eða 58 þátttakendur (57,4%) í 

áframhaldandi nám eftir þátttöku í Grettistaki, af þeim höfðu aðeins 4 hætt í 

endurhæfingunni. Þetta hlutfall telst nokkuð hátt og því hægt að leiða líkur að því að 

Grettistak hafi áhrif á tækifæri þátttakenda til náms og auki líkur á að þeir fari í nám, 

einkum hjá þeim sem útskrifast úr Grettistaki. Þó svo að hlutfall þeirra sem sögðust vera 

í námi í dag sé töluvert minna en þeirra sem fóru í áframhaldandi nám. 

Viðhorf þátttakenda til Grettistaks var almennt mjög jákvætt en meðaltalsviðhorf 

þátttakenda á kvarðanum 1–5 var 4,52 þar sem 1 stendur fyrir neikvætt viðhorf og 5 fyrir 

mjög jákvætt viðhorf (sjá mynd 2). Þeir sem höfðu útskrifast voru með meðaltalið 4,59 og 

þeir sem hættu í endurhæfingunni 4,22. Í ljósi þessara niðurstaðna má draga þá ályktun 

að þeir sem útskrifast hafi jákvæðara viðhorf til endurhæfingarinnar en þeir sem hætta í 

því. Ef viðhorfið er borið saman við viðhorf þátttakenda á á árunum 2007–2012 er það 

nokkuð svipað en þá var viðhorf þátttakenda einnig mjög jákvætt til Grettistaks (Margrét 

Edda Yngvadóttir, 2013).  

Þátttakendur rannsóknarinnar töldu sömuleiðis að Grettistak hefði aukið tækifæri 

þeirra til náms og vinnu en meðaltal þátttakenda var 4,17. Var það mælt á kvarðanum 1–
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5 þar sem 1 stóð fyrir þá sem töldu að tækifæri sín hefðu ekki aukist og 5 stóð fyrir þá sem 

töldu að tækifæri sín hefðu aukist (sjá mynd 3). Meðaltal þeirra sem luku Grettistaki var 

4,28 og þeirra sem hættu var 3,73. Í ljósi þessara niðurstaðna má ætla að þeir sem luku 

endurhæfingunni telji frekar að tækifæri þeirra til náms og vinnu hafi aukist. Styðja þessar 

niðurstöður enn frekar umræðuna hér að framan um að þeir sem ljúka endurhæfingunni 

eru betur settir námslega og á vinnumarkaði heldur en þeir sem hætta í endurhæfingunni.  

Meðan á endurhæfingunni stóð hittu langflestir þátttakendur félagsráðgjafa hjá 

þjónustumiðstöð reglulega en flestir hittu hann mánaðarlega eða 58,4%. Þetta kemur ekki 

á óvart þar sem í verklagi Grettistaks eiga félagsráðgjafar að hitta þátttakendur reglulega 

og fara yfir gang mála (Erla Björg Sigurðardóttir, 2006). Þegar skoðað var hvort 

þátttakendur nýttu sér eftirfylgd eða viðtöl hjá félagsráðgjafa kom í ljós að minna en 

helmingur nýtti sér það eða 43,6%. Þetta hlutfall er frekar lágt miðað við að boðið er upp 

á tveggja ára eftirfylgni með viðtölum eftir að Grettistaki lýkur (Erla Björg Sigurðardóttir, 

2007a). Út frá þessu má draga þá ályktun að þátttakendur nýta sér augljóslega ekki 

eftirfylgni, sem boðið er upp á, nægilega vel.  

5.5 Mat þátttakenda á líðan, heilsu og félagslegum þáttum 

Líðan og heilsa þátttakenda var í heildina góð en þátttakendur höfðu meðaltalið 4,19 á 

kvarðanum 1–5 þar sem 1 táknar slæma líðan og heilsu og 5 táknar mjög góða líðan og 

heilsu (sjá mynd 4). Þeir sem luku endurhæfingunni höfðu meðaltalið 4,20 og þeir sem 

hættu í henni höfðu meðaltalið 4,09. Út frá þessum niðurstöðum er hægt að segja að 

líðan og heilsa þátttakenda, sem útskrifuðust, hafi verið örlítið betri heldur en hjá þeim 

sem luku ekki endurhæfingunni. Þessar niðurstöður eru í samræmi við niðurstöður 

rannsóknar á Starfsendurhæfingu Norðurlands en þær leiddu í ljós að þátttaka í 

starfsendurhæfingu hefur jákvæð áhrif á andlega líðan og heilsu þátttakenda (Halldór S. 

Guðmundsson o.fl., 2012). Þar að auki hafa rannsóknir sýnt að þátttaka í 

starfsendurhæfingu auki líkamlega og sálfræðilega heilsu og vellíðan einstaklinga með 

vímuefnaröskun (Brickham o.fl., 2016) 

Félagsleg tengsl þátttakenda mældust mjög góð en meirihluti þátttakenda eða 87 

talsins (86,1%) voru sammála því að vera í góðu sambandi við fjölskyldu sína. Af þeim 

höfðu 15 hætt í Grettistaki. Alls 96 (95%) sögðust eiga trygga vini, af þeim höfðu 18 

þátttakendur hætt í endurhæfingunni. Út frá þessu má draga þá ályktun að það skiptir 
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ekki máli hvort þátttakendur hafi lokið þátttöku eða ekki þar sem langflestir sögðust vera 

í góðu sambandi við fjölskyldu sína og eiga trygga vini. Eins og segir í fræðilegu yfirliti getur 

vímuefnaröskun valdið því að fjölskyldulíf einstaklinganna spillist og tengsl og sambönd 

við fjölskylduna verða lítil sem engin (Gutierrez og Sherm, 2015; Luoma o.fl., 2014; Van 

Boekel o.fl., 2013). Þessar niðurstöður eru því mjög góðar og því hægt leiða líkur að því 

að Grettistak hafi góð áhrif á félagsleg tengsl þátttakenda. Því til stuðnings eru þessar 

niðurstöður í samræmi við niðurstöður á afdrifum þátttakenda í Grettistaki á árunum 

2007–2012 en þá mældust félagsleg tengsl þátttakenda mjög góð og sögðust 92,8% vera 

í góðu sambandi við fjölskyldu sína; sama hlutfall átti trygga vini (Margrét Edda 

Yngvadóttir, 2013).  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að allir þátttakendur höfðu áhyggjur af 

einhverjum félagslegum þáttum en þátttakendur dreifðust nokkuð jafnt á alla þættina 

sem taldir voru upp. Flestir höfðu áhyggjur af húsnæðismálum, skuldum og fjármálum. Sá 

þáttur sem kom næst á eftir sneri að áhyggjum af tekjum. Einhver hluti þátttakenda hafði 

áhyggjur af líkamlegum þáttum, fjölskyldumálum, svefnvenjum, matarvenjum og hegðun 

sem átti sér staði í neyslu. Fæstir höfðu þó áhyggjur af barnaverndarmálum. 

5.6 Brottfall og ástæður 

Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að heildarbrottfall í Grettistaki á árunum 2012–

2017 var 48%. Ástæður þess voru annars vegar að einstaklingar hættu í endurhæfingunni 

án nokkurra skýringa en hlutfall þeirra var 55,1%. og hins vegar var ástæðan sú að þeir 

féllu en hlutfall þeirra var 44,9%. Brottfallið á þessu tímabili er aðeins meira en á 

tímabilinu 2007–2012 en þá var það 44% (Margét Edda Yngvadóttir, 2013). Í ljósi þessa 

má velta fyrir sér hvað valdi því að brotfallið hafi aukist, hverju sé ábótavant og hvað þurfi 

að gera til þess að þátttakendur hætti ekki. Mat rannsakanda er að auka þurfi aðhald og 

stuðning í þjónustunni til að hægt sé að koma í veg fyrir að þátttakendur falli og hætti. En 

eftir rannsókn Erlu Bjargar Sigurðardóttur og Margrétar Þorvaldsdóttur árið 2011 var 

unnið að úrbótum varðandi mat umsækjanda og inntökuferlið eflt þar sem niðurstöður 

þeirrar rannsóknar leiddu í ljós að vinnulaginu við inntöku í endurhæfinguna væri 

ábótavant hvað varðar mat á getu umsækjanda til þátttöku (Erla Björg Sigurðardóttir og 

Margrét Þorvaldsdóttir, 2014). Rannsakandi veltir því fyrir sér hvort þær úrbætur hafi 

verið nægar og það þurfi að skoða inntökuferlið betur því svo virðist að meira liggi að baki 
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þessa brotfalls. Jafnvel þyrfti að athuga getu umsækjendanna enn frekar því líklegt er að 

þessir einstaklingar glími við aðrar geðraskanir en vímuefnaröskun sem hafi áhrif á 

brottfall. Þeir þarfnist því meira aðhalds og stuðnings. Rannsóknir sýna að 50% 

einstaklinga með vímuefnaröskun glíma við fleiri en eina geðröskun (Sadock o.fl., 2015).  

Í hópi svarenda höfðu 19,8% hætt í Grettistaki og voru þeir fengnir til þess að svara 

af hverju þeir luku ekki við 18 mánaða endurhæfingu. Svörin við þeirri spurningu voru sett 

upp í eitt þema. Í ljós kom að um meirihluti þátttakenda sagðist hafa hætt vegna þess að 

þeir féllu en sögðu þó að það væri ekki Grettistaki að kenna. Þar á eftir sögðust 

þátttakendur hafa klárað meirihlutann af endurhæfingunni en hafi hætt og farið á 

vinnumarkaðinn þar sem þeir ætluðu ekki námsleiðina og hafi því gefist upp þegar aðrir 

fóru í nám. Einnig töldu þátttakendur að þeir hefðu ekki efni á því að vera í Grettistaki og 

fóru því að vinna. Einhverjir minntust á að þeir hefðu hætt vegna þess að þeir væru ýmist 

komnir á aldur, hefðu flutt út á land eða farið í aðrar endurhæfingar. Út frá þessum 

upplýsingum má ætla að ástæða þess að 55,1% þátttakenda hætti í Grettistaki án skýringa 

geti verið sú eins og þátttakendur nefndu sjálfir, að þeir hafi frekar kosið vinnumarkaðinn 

en frekara nám. Því veltir rannsakandi því fyrir sér hvort Grettistak einblíni of mikið á nám 

þar sem þó nokkrir hættu í Grettistaki og fóru að vinna. Því þurfi að auka tengslin við 

vinnumarkaðinn enn frekar. 

5.7 Ábendingar frá þátttakendum 

Í niðurstöðunum kemur fram að rannsakandi skipti ábendingum þátttakenda niður í fimm 

þemu. Stór hluti þátttakenda sögðu að ýmsu væri ábótavant í Grettistaki sem sneri til 

dæmis að framkvæmd þess. Innihald þeirra væri þó fjölbreytt. Til dæmis fannst 

þátttakendum of lítið fjármagn vera lagt til Grettistaks og of fáir hefðu tækifæri til að 

komast að, til dæmis fólk sem byggi út á landi. Þátttakendum fannst vanta meira 

utanumhald og fannst prógrammið of einsleitt. Þeir töldu hæglega vera möguleika á að 

gera meira í endurhæfingunni og hún mætti vera lengri. Með þessu er hægt að álykta að 

viðhorf þátttakenda eru nokkuð jákvæð til Grettistaks þar sem þátttakendur vilja einungis 

auka þjónustu þess og hafa Grettistak aðgengilegt fyrir alla. Þar að auki vilja þeir eyða 

meiri tíma í skipulögðu starfi. Einhverjir minntust þó á að tengslin við vinnumarkaðinn 

væru ekki nægileg þar sem meira væri einblínt á nám. Það rennir stoðum undir 
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umræðunnar hér að ofan um þá sem hætta vegna þess þeir fara að vinna því að greinilegt 

sé að tengslin við vinnumarkaðinn séu ekki nægileg góð.  

Nokkrir höfðu orð á því að Grettistak mætti vera meira einstaklingsmiðað, fannst þörf 

á að bjóða upp á meiri sálfræðiþjónustu og taka betur mið af andlegri líðan hvers og eins; 

ekki einungis horfa á heildina. Einnig fannst einhverjum að Grettistak mætti vera 

aldursskipt því þeim fannst það höfða meira til þeirra sem yngri voru. Út frá þessu telur 

rannsakandi að athuga þurfi hvort hægt sé að aldurskipta Grettistaki til að koma til móts 

við alla. Þátttakendur lýstu einnig yfir áhyggjum sínum yfir mætingum og fíkniefnaprófum 

en þær sneru að því að þeim fannst aðrir þátttakendur fá of mikið af tækifærum til þess 

að halda áfram í úrræðinu þrátt fyrir ítrekað fall eða áhugaleysi. Sömuleiðis fannst þeim 

þörf á fleirum fíkniefnaprófum og hafa þau meira handahófskennd. Í 

framkvæmdarreglum Grettistaks segir að ef þátttakandi sinnir ekki endurhæfingunni eða 

er í neyslu sé honum vísað úr henni  og fái tækifæri til að halda áfram ef hann fer í meðferð 

(Erla Björg Sigurðardóttir, 2006). Veltir rannsakandi því fyrir sér hvort þessu sé fylgt eftir 

þar sem margir höfðu orð á því að þátttakendur fengju of mikið af tækifærum.  

Margir lýstu yfir ánægju sinni með Grettistak þó að spurningin hafi snúið að því sem 

betur mátti fara. Sem dæmi má nefna að þeir lýstu því yfir að endurhæfingin hefði bjargað 

lífi þeirra, góður stuðningur hefði verið eftir meðferð og hjálpað til við að halda sér edrú. 

Auk þess nefndu margir að Grettistak hefði haft jákvæð áhrif á andlega og líkamlega heilsu 

þeirra. Einhverjir minntust á að fjármálanámskeiðið hefði bjargað fjármálum þeirra en 

umræðan hér að framan er sönnun þess þar sem stór hluti þátttakenda var sammála því 

að fjárhagur þeirra hefði batnað eftir Grettistak. Mikil ánægja ríkti í garð starfskvennanna 

og fannst öllum þær standa sig vel og tækju vel á móti öllum. Þessar niðurstöður benda 

til þess að þátttakendur eru mjög ánægðir með Grettistak og styður þetta enn frekar þær 

umræður hér að framan um að viðhorf þátttakenda til Grettistaks sé mjög gott. 
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6 Lokaorð 

Út frá niðurstöðum rannsóknarinnar og fyrri rannsóknum á þessu sviði er það mat 

rannsakanda að Grettistak sé vel leyst af hendi hjá Velferðarsviði Reykjavíkurborgar þar 

sem endurhæfingin virðist bera árangur hjá þeim sem ljúka henni. Niðurstöður benda til 

þess að Grettistak hafi jákvæð áhrif á bataferli þátttakenda og stuðli að bættum kjörum. 

Þar að auki eru afdrif þátttakenda almennt nokkuð góð að lokinni þátttöku í Grettistaki 

en eru þó ekki eins góð hjá þeim sem ljúka ekki þátttöku í Grettistaki. Niðurstöðurnar 

koma í sjálfu sér ekki á óvart með hliðsjón af fyrri rannsóknum. 

Rannsakandi telur að styrkleiki rannsóknarinnar hafi falist í hversu stórt þýðið var og 

það auki líkur á því að hægt sé að alhæfa yfir hópinn. Miðað við stærðina á hópnum telur 

rannsakandi að svörunin hafi verið nokkuð góð en svarhlutfallið var 49,5%. Þar sem 

Grettistak hefur lítið verið rannsakað gefa niðurstöðurnar ákveðna innsýn í 

endurhæfinguna. Ábendingar þátttakenda gefa jafnframt nauðsynlegar upplýsingar sem 

geta vonandi nýst starfsmönnum í að betrumbæta endurhæfinguna. Veikleikar 

rannsóknarinnar eru að um er að ræða viðkvæman hóp og því erfiðara að ná í hann. 

Sérstaklega erfitt reyndist að ná í þátttakendur, sem ekki höfðu lokið endurhæfingunni, 

eða þá sem ekki voru í bata frá vímuefnavanda sínum. Þeir vildu hugsanlega síður taka 

þátt í rannsókninni og hafði það áhrif á niðurstöður hennar sökum þess að svör þeirra 

gætu skipt sköpum um hvort Grettistak beri árangur. Hlutfall þeirra sem lauk ekki 

Grettistaki af þeim sem svöruðu rannsókninni var lágt og því erfitt að alhæfa um þann 

hóp en það felur þó í sér ákveðnar niðurstöður. Einnig hafði Velferðarsvið 

Reykjavíkurborgar nýlega lagt fyrir þjónustukönnun sem lækkaði svarhlutfall 

rannsóknarinnar. Að lokum hefði verið hentugt að gera eigindlega rannsókn samhliða 

megindlegu rannsókninni þar sem þátttakendur hefðu tjáð sig meira en spurningalistinn 

gaf færi á. 

Í ljósi niðurstaðna telur rannsakandi að þessi rannsókn gefi góða innsýn í hvað betur 

megi fara í endurhæfingunni og sýni fram á mikilvægi slíkrar endurhæfingar. Grettistak 

getur skapað marga möguleika fyrir þátttakendur og veitt tækifæri sem annars hefðu 

aldrei fengist. Því er nauðsynlegt að unnið sé rétt að endurhæfingunni og að hún sé 
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endurmetin reglulega. Þó er að mörgu að hyggja hvað varðar þátttakendur í Grettistaki, 

sérstaklega þá sem luku því ekki. Eins og áður hefur verið nefnt var heildarbrottfallið í 

Grettistaki 48% sem kemur á óvart þar sem þátttakendur rannsóknarinnar, sem luku ekki 

Grettistaki, lýstu flestir yfir ánægju sinni með endurhæfinguna. Það er mat rannsakanda 

að auka þurfi aðhald og stuðning, skoða hvernig valið er inn í endurhæfinguna og 

endurskoða þær vinnureglur sem gilda um inntökuferlið. Auk þess er það mat 

rannsakanda út frá niðurstöðum að Grettistak einblíni of mikið á nám sem veldur því að 

þátttakendur hætta og fara frekar út á vinnumarkaðinn. Því sé nauðsynlegt að taka það 

til athugunar og auka tengsl við vinnumarkaðinn þar sem þau er augljóslega ekki nægilega 

sterk enda höfðu  þátttakendur sjálfir orð á því. Áhugavert væri að gera stærri og 

fjölbreyttari rannsóknir á þessum hóp í framtíðinni þar sem inntökuferlið væri rannsakað 

og kannað hvort fleiri sjúkdómar liggi að baki þegar þátttaka í endurhæfingunni hefst. 

Mikilvægt er að mati rannsakanda að finna leið til þess að koma í veg fyrir þetta brottfall 

og fjölga þeim hlutfallslega sem útskrifast. Að lokum er það von rannsakanda að 

niðurstöður rannsóknarinnar verði nýttar í að gera viðeigandi úrbætur á endurhæfingunni 

og stuðli að betri þjónustu í framtíðinni. 

 

 

 

____________________________________ 

Katrín Ósk Þorsteinsdóttir 
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http://eprints.hud.ac.uk/id/eprint/5575/1/waddellburtonkendall2008-VR.pdf
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Viðauki 1 - Spurningalistinn 

Afdrif þátttakenda í Grettistaki árin 2012–2017 

1) Kyn 

 Karl   

 Kona  

 Annað  

 

2) Aldur 

 Yngri en 20 

 20–29  

 30–39 

 40–49 

 50–59 

 60 og eldri 

 

3) Í dag er ég 

 Í námi 

 Í vinnu 

 Í sjálfstæðum atvinnurekstri 

 Atvinnulaus 

 Öryrki 

 Á fjárhagsaðstoð 

 Annað 

 

4) Hjúskaparstaða 

 Einhleyp/ur 

 Í sambandi 

 Í sambúð 

 Í fjarbúð 

 Gift/ur 

 Fráskilin 

 Ekkja/ekkill 

 Annað 
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5) Hver er menntun þín? 

 Lauk ekki grunnskólaprófi 

 Grunnskólapróf 

 Stúdentspróf 

 Tækniskólapróf 

 BS-, BA- eða B.Ed.-próf 

 Iðnskólapróf 

 Vélstjóra/stýrimannapróf 

 MA,MS eða M.Ed.-próf 

 Doktorsgráða 

 Annað 

 

6) Hvað átt þú mörg börn? 

 Á ekki börn 

 Eitt 

 Tvö 

 Þrjú 

 Fjögur eða fleiri 

 

7) Hvað búa mörg börn hjá þér? 

 Á ekki börn 

 Ekkert 

 Eitt 

 Tvö 

 Þrjú 

 Fjögur eða fleiri 

 

8) Hvar býrðu í dag? 

 Foreldrahúsum 

 Hjá ættingjum 

 Eigin húsnæði 

 Leiguhúsnæði á almennum markaði 

 Íbúð á vegum félagsbústaða 

 Áfangaheimili 

 Annað 
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9) Hvar bjóstu þegar þú hófst nám í Grettistaki? 

 Foreldrahúsum 

 Hjá ættingjum 

 Eigin húsnæði 

 Leiguhúsnæði á almennum markaði 

 Íbúð á vegum félagsbústaða 

 Áfangaheimili 

 Annað 

 

10) Hvað varstu búin/n að vera lengi á fjárhagsaðstoð áður en þú hófst nám í 

Grettistaki? 

 0–3 mánuði 

 4–6 mánuði 

 7–9 mánuði 

 10–12 mánuði 

 Ár eða lengur 

 Man það ekki 

 

11) Fórst þú í áframhaldandi nám eftir Grettistak? 

 Já 

 Nei 

 

12) Í dag er ég: 

 Edrú 

 Í neyslu 

 

13) Hversu oft stundar þú AA-fundi? 

 Sjaldnar en  1x í viku 

 1–3 x í viku 

 4–7 x í viku 

 Oftar 

 Aldrei 

 

14) Hversu oft stundar þú samkomur hjá trúfélögum? 

 Sjaldnar en  1x í viku 

 1–3 x í viku 

 4–7 x í viku 

 Oftar 

 Aldrei 
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15) Hefur þú áhyggjur af eftirfarandi þáttum? 

 Húsnæðismálum 

 Barnaverndarmálum 

 Skuldum/fjármálum 

 Tekjum 

 Fjölskyldumálum 

 Skilnaði/sambúðarslitum 

 Líkamlegum þáttum 

 Hegðun sem átti sér stað í neyslu 

 Svefnvenjum 

 Matarvenjum 

 Annað 

 

16) Forðast þú eftirfarandi aðstæður? 

 Að vera í návist fólks sem er að nota vímuefni 

 Að koma á staði þar sem þú varst vön/vanur að neyta vímuefna 

 Að lenda í útistöðum við annað fólk 

 Að nota lyf sem eru vímuefnaneytendum hættuleg 

 

17) Var ofneysla áfengis/vímuefna viðhöfð á þínu heimili? 

 Já 

 Nei 

 

18) Hefur þú verið dæmd/ur fyrir afbrot? 

 Já 

 Nei 

 

19) Hefur þú afplánað dóm í fangelsi? 

 Já 

 Nei 

 

20) Námið í Grettistaki hefur nýst mér. 

 Mjög sammála 

 Frekar sammála 

 Hvorki né 

 Frekar ósammála 

 Mjög ósammála 
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21) Námið í Grettistaki bætti lífskjör mín. 

 Mjög sammála 

 Frekar sammála 

 Hvorki né 

 Frekar ósammála 

 Mjög ósammála 

 

22) Námið í Grettistaki stóð undir væntingum mínum. 

 Mjög sammála 

 Frekar sammála 

 Hvorki né 

 Frekar ósammála 

 Mjög ósammála 

 

23) Námið var fjölbreytt. 

 Mjög sammála 

 Frekar sammála 

 Hvorki né 

 Frekar ósammála 

 Mjög ósammála 

 

24) Námið var skemmtilegt. 

 Mjög sammála 

 Frekar sammála 

 Hvorki né 

 Frekar ósammála 

 Mjög ósammála 

 

25) Námið var of krefjandi. 

 Mjög sammála 

 Frekar sammála 

 Hvorki né 

 Frekar ósammála 

 Mjög ósammála 
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26) Námið var metnaðarlaust. 

 Mjög sammála 

 Frekar sammála 

 Hvorki né 

 Frekar ósammála 

 Mjög ósammála 

 

27) Námið í Grettistaki hafði jákvæð áhrif á sjálfsmynd mína. 

 Mjög sammála 

 Frekar sammála 

 Hvorki né 

 Frekar ósammála 

 Mjög ósammála 

 

28) Námið í Grettistaki hafði jákvæð áhrif á andlega vellíðan mína. 

 Mjög sammála 

 Frekar sammála 

 Hvorki né 

 Frekar ósammála 

 Mjög ósammála 

 

29) Kröfur um mætingarskyldu voru sanngjarnar. 

 Mjög sammála 

 Frekar sammála 

 Hvorki né 

 Frekar ósammála 

 Mjög ósammála 

 

30) Ég tel að Grettistak hafi aukið tækifæri mín á vinnumarkaðnum. 

 Mjög sammála 

 Frekar sammála 

 Hvorki né 

 Frekar ósammála 

 Mjög ósammála 
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31) Ég tel að Grettistak hafi aukið tækifæri mín til frekara náms. 

 Mjög sammála 

 Frekar sammála 

 Hvorki né 

 Frekar ósammála 

 Mjög ósammála 

 

32) Fjárhagur minn hefur batnað eftir Grettistak. 

 Mjög sammála 

 Frekar sammála 

 Hvorki né 

 Frekar ósammála 

 Mjög ósammála 

 

33) Mér fannst Grettistak tímasóun. 

 Mjög sammála 

 Frekar sammála 

 Hvorki né 

 Frekar ósammála 

 Mjög ósammála 

 

34) Ég er ánægð/ur með félagslega stöðu mína eins og hún er í dag. 

 Mjög sammála 

 Frekar sammála 

 Hvorki né 

 Frekar ósammála 

 Mjög ósammála 

 

35) Félagsleg staða mín batnaði eftir Grettistak. 

 Mjög sammála 

 Frekar sammála 

 Hvorki né 

 Frekar ósammála 

 Mjög ósammála 
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36) Ég er ánægð/ur með líf mitt eins og það er í dag. 

 Mjög sammála 

 Frekar sammála 

 Hvorki né 

 Frekar ósammála 

 Mjög ósammála 

 

37) Mér finnst ég hafa fulla stjórn á lífi mínu. 

 Mjög sammála 

 Frekar sammála 

 Hvorki né 

 Frekar ósammála 

 Mjög ósammála 

 

38) Mér finnst andleg heilsa mín góð. 

 Mjög sammála 

 Frekar sammála 

 Hvorki né 

 Frekar ósammála 

 Mjög ósammála 

 

39) Mér finnst líkamleg heilsa mín góð. 

 Mjög sammála 

 Frekar sammála 

 Hvorki né 

 Frekar ósammála 

 Mjög ósammála 

 

40) Ég er í góðu sambandi við fjölskyldu mína. 

 Mjög sammála 

 Frekar sammála 

 Hvorki né 

 Frekar ósammála 

 Mjög ósammála 
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41) Ég á trygga vini. 

 Mjög sammála 

 Frekar sammála 

 Hvorki né 

 Frekar ósammála 

 Mjög ósammála 

 

42) Ég lít jákvæðum augum á lífið í dag. 

 Mjög sammála 

 Frekar sammála 

 Hvorki né 

 Frekar ósammála 

 Mjög ósammála 

 

43) Ég mæli með Grettistaki. 

 Mjög sammála 

 Frekar sammála 

 Hvorki né 

 Frekar ósammála 

 Mjög ósammála 

 

44) Hversu oft hitti ég félagsráðgjafa hjá þjónustumiðstöð  meðan á 

endurhæfingunni stóð? 

 Sjaldnar en 1x í mánuði 

 Mánaðarlega 

 Á tveggja vikna fresti 

 1–2x í viku 

 Oftar  

 Aldrei 

 

45) Ég nýtti mér eftirfylgd og viðtöl hjá félagsráðgjafa eftir þátttöku í Grettistaki. 

 Já 

 Nei  
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46) Hvenær laukstu námi úr Grettistaki? 

 2012 

 2013 

 2014 

 2015 

 2016 

 2017 

 Lauk ekki námi  

Ef viðkomandi segist ekki hafa lokið námi í Grettistaki er hann beðin að svara 

eftirfarandi spurningu: 

47) Af hverju laukstu ekki við 18 mánaða endurhæfingu í Grettistaki? 

 

 

48) Er eitthvað sem betur mætti fara í Grettistaki? 
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Viðauki 2 – Leyfi frá Velferðarsviði Reykjavíkurborgar 
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Viðauki 3 – Kynningarbréf til þátttakenda 

Ágæti viðtakandi. 

Undirrituð er meistaranemi við félagsráðgjafardeild í Háskóla Íslands. Lokaverkefni 

námsins er að gera rannsóknarverkefni og er undirrituð að vinna að verkefni á vegum 

Velferðarsviðs Reykjavíkurborgar. Heiti rannsóknarinnar er „Hver eru lífskjör og félagslega 

staða notenda sem tekið hafa þátt í Grettistaki?“ Steinunn Hrafnsdóttir, prófessor við 

félagsráðgjafadeild Háskóla Íslands, er leiðbeinandi og ábyrgðarmaður rannsóknarinnar.  

Markmið og tilgangur rannsóknarinnar er að kanna hvort þátttaka í Grettistaki hafi 

áhrif á afdrif og lífskjör þeirra sem tekið hafa þátt í Grettistaki og ef svo er hvernig sú 

birtingarmynd komi fram; auk þess að kanna hvort þátttaka í Grettistaki hafi áhrif á 

bataferli einstaklinga og hvort andleg líðan þátttakenda sé betri eftir þátttöku í 

endurhæfingunni. Niðurstöður rannsókanrinnar geta gefið Reykjavíkurborg tækifæri til 

þess að gera viðeigandi úrbætur og þar með stuðlað að betri þjónustu í framtíðinni.  

Óskir þú eftir því að taka ekki þátt í rannsókninni – vinsamlega sendu tölvupóst innan 

tveggja vikna frá afhengdingu þessa bréfs á Erlu Björg Sigurðardóttur, verkefnastjóra 

rannsókna og þjónustumats hjá Velferðarsviði Reykjavíkurborgar. Netfangið hennar er 

erla.bjorg.sigurdardottir@reykjavik.is. Ef enginn tölvupóstur berst fyrir þann tíma mun 

undirrituð hafa samband við þig símleiðis á næstu vikum og spyrja þig fyrir fram ákveðinna 

spurninga um þátttöku þína í Grettistaki og þau áhrif sem það hefði. Gera má ráð fyrir því 

að samtalið taki ekki meira en 10–15 mínútur. Einnig er þér frjálst að hafa samband við 

ábyrgðarmann og leiðbeinanda rannsóknarinnar, Steinunni Hrafnsdóttur, steinhra @hi.is, 

ef frekari upplýsinga er óskað varðandi rannsóknina. 

Lögð er áhersla á að fyllsta trúnaðar verði gætt varðandi allar upplýsingar sem aflað 

verður í rannsókninni. Farið verður með persónuupplýsingar og skráningu þeirra í samráði 

við lög um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga nr. 90/2018. Einnig verður öllum 

gögnum eytt að lokinni rannsókn. 

Virðingarfyllst,  

Katrín Ósk Þorsteinsdóttir     Dr. Steinunn Hrafnsdóttir 

Meistaranemi í félagsráðgjöf    prófessor í félagsráðgjöf 


