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Útdráttur 

Meginmarkmið rannsóknarinnar er að skoða hver eru afdrif einstaklinganna eftir að þeir 

luku vímuefnameðferð í Bergslagens behandlings & rehabcenter AB í Svíþjóð. En þar fer 

fram vímuefnameðferð fyrir einstaklinga með vímuefnavanda. Með þessari rannsókn er 

reynt að fá fram upplifun og persónulega reynslu einstaklinga sem lokið hafa 

vímuefnameðferðinni. Með afdrifum er átt við félagslega stöðu, lífskjör og fjárhagslega 

stöðu fyrir og eftir meðferð.  

Notast var við eigindlega rannsóknaraðferð, þar sem notast var við tilgangsúrtak. 

Tekin voru fimm hálfstöðluð viðtöl við fimm einstaklinga af báðum kynjum, fjóra 

karlmenn og eina konu á aldrinum 22 ára til 45 ára sem áttu það sameiginlegt að hafa 

lokið vímuefnameðferð í Bergslagens behandlings & rehabcenter AB í Svíþjóð.  

Niðurstöður leiddu það í ljós að almennt töldu viðmælendur meðferðina hafa skilað 

þeim góðum árangri og myndu mæla með meðferðinni fyrir aðra. Allir viðmælendur eru 

án vímuefna í dag. Allir viðmælendur töldu félagslega stöðu sína vera góða eða fara 

batnandi. Viðmælendur voru annað hvort í skóla, vinnu eða í Grettistaki eða stefndu á að 

fara þangað. Allir viðmælendanna töldu sig eiga trygga vini og eiga í batnandi tengslum 

við fjölskyldu.  Fjárhagsleg staða viðmælenda í dag er að þrír af fimm sögðust ekki fá 

fjárhagsaðstoð í dag. Tveir viðmælendanna sögðust vera í vinnu, einn í skóla, einn í 

Grettistaki og einn á leið í Grettistak.  

 

 

Efnisorð: Fjárhagsaðstoð,  vímuefnaröskun, vímuefni, vímuefnameðferð, félagsleg staða, 

lífskjör.  
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Abstract 

The research objective is how individuals fare is after finishing substance use treatment 

at Bergslagens behandlings & rehabcenter AB in Sweden. Ther takes place substance use 

treatment for people with substance use disorder.  

The research‘s aim is to look at the individuals experiences, social standing, quality of 

life and financial situation after finishing the substance use treatment through qualitative 

interviewing using purpose sample. The research contains five semistructured interviews 

with four males and one female in the age range between 22 and 45, they all had finished 

substance use treatment at Bergslagens behandlings & rehabcenter AB in Sweden. 

The research findings were that in general the participants considered the treatment 

to have been a success and would recommend it for all individuals dealing with substance 

use disorder. The participants have all stayed sober from substance use after finishing the 

treatment. All of them considered their social status as being good or improving. Two of 

the participants are working, one is a student, one is participating in Grettistak and one 

is aiming at participating in Grettistak.  

 

Keywords: Financial assistance, substance use disorder, substance use treatment, social 

status, living conditions. 
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Formáli  

Þessi rannsókn er unnin á haustönn 2018 sem 30 ECTS einingar og er lokaverkefni til 

meistaragráðu til starfsréttinda í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands. Rannsóknin ber heitið  

„Það vildi mig enginn“: Afdrif meðal notenda fjárhagsaðstoðar sem hafa lokið meðferð í 

Svíþjóð vegna vímuefnavanda. 

 Ég vil sérstaklega þakka Jónu Margréti Ólafsdóttur, aðjúnkt við Félagsráðgjafardeild 

Háskóla Íslands fyrir gott samstarf og gagnlega leiðsögn. Innilegar þakkir fá þátttakendur 

mínir fyrir að gefa mér góða innsýn í þeirra upplifun og reynsluheim. Auk þess vil ég þakka 

Erlu Björgu Sigurðardóttur deildarstjóra gæða og rannsókna á skrifstofu sviðsstjóra 

velferðasviðs Reykjavíkur fyrir aðstoðina við að finna viðmælendur og aðrar gagnlegar 

upplýsingar. Auk þess vil ég þakka Elísabetu Bjarnadóttur framkvæmdarstjóra 

vímuefnameðferðarinnar Bergslagens behandlings & rehabcenter AB í Svíþjóð fyrir 

gagnlegar upplýsingar varðandi starfsemina í vímuefnameðferðinni. Að auki vil ég þakka 

Laufeyju Valsteinsdóttur kærlega fyrir góðan og gagnlegan yfirlestur.  Að lokum vil ég 

þakka fjölskyldu minni fyrir stuðninginn.  
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1 Inngangur  
Vímuefni hafa fylgt manninum frá örófi alda og er það vandamál sem snertir marga enn 

þann daginn í dag. Vímuefnaröskun getur haft víðtæk áhrif á einstaklinginn sjálfan, 

fjölskyldu hans og samfélagið í heild sinni og því er mikilvægt að viðeigandi úrræði séu í 

boði fyrir þá sem þess þurfa. Á Íslandi eru starfræktar meðferðir á vegum SÁÁ, 

Landspítalans og hjá einkareknum aðilum. Auk þess eru dæmi um það að einstaklingar 

fara erlendis i meðferð. Bergslagens behandlings & rehabcenter AB í Svíþjóð er 

vímuefnameðferð sem stendur Íslendingum með vímuefnaröskun til boða. 

Meðferðarúrræðið var stofnað árið 1995 og þar starfa geðlæknar, hjúkrunarfræðingar, 

sjúkraliði og félagsráðgjafi, en auk þeirra starfa þar áfengis- og vímuefnaráðgjafar 

(Dennicketorp, e.d.).  

Gögnum var aflað með fimm hálfstöðluðum einstaklingsviðtölum þar sem 

einstaklingarnir áttu það sameiginlegt að hafa lokið vímuefnameðferð hjá Bergslagens 

behandlings & rehabcenter AB í Svíþjóð. Tekin voru viðtöl við fjóra karlmenn og eina konu.  

Við val á þátttakendum notaðist rannsakandi við tilgangsúrtak. Unnið var úr eigindlegum 

gögnum þar sem viðtöl voru kóðuð og þemagreind. Vert er að taka það fram að 

þátttakendur voru 18 ára og eldri af báðum kynjum. 

Notast var við einstaklingsviðtöl, ritrýndar greinar, bækur og fyrirliggjandi gögn til 

þess að gera fræðilegri umfjöllun um stöðu þekkingar skil. Til þess að skilgreina 

vímuefnaröskun verður stuðst við greiningarkerfi DSM 5 og ICD 10. Auk þess var haft 

samband við Erlu Björgu Sigurðardóttur deildarstjóra gæða og rannsókna á skrifstofu 

sviðsstjóra velferðasviðs og við Elísabetu Bjarnadóttur framkvæmdarstjóra 

Bergslagens behandlings & rehabcenter AB.  

1.1 Mikilvægi rannsóknar  

Rannsóknin sem um ræðir þ.e. rannsókn þar sem afdrif þeirra sem lokið hafa langtíma 

vímuefnameðferð í Bergslagens behandlings & rehabcenter AB í Svíþjóð, er fyrsta sinnar 

tegundar hérlendis. Í ljósi þess að einstaklingar með vímuefnaröskun þurfa gjarnan að 

fara í ítrekaðar meðferðir til að ná stöðugum bata er einkum mikilvægt að fylgjast áfram 

með einstaklingunum að meðferð lokinni (Tai og Volkow 2013) og í því kristallast 
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mikilvægi rannsóknarinnar. Nú þegar hafa margir Íslendingar farið út í umrædda meðferð 

en árin 2016 og 2017 luku 103 einstaklingar við vímuefnameðferð þar (Elísabet 

Bjarnadóttir, munnleg heimild, 17. október 2018). Mikilvægt er að fjármálum 

sveitarfélaga sé vel varið og því er mikilvægt að búa yfir upplýsingum um það hvort 

meðferðarúrræðið sé í raun að nýtast sem skyldi en það má m.a. gera með fyrirlögn 

eigindlegra rannsókna líkt og um ræðir í þessari rannsókn.  

1.2 Val á viðfangsefni  

Rannsakandi hefur sérstakan áhuga á vímuefnamálum og öllu þeim tengdum. Á síðustu 

árum hefur vímuefnaneysla aukist mikið hér á landi samhliða aukningu annars staðar í 

heiminum. Mikil umfjöllun um vímuefnaneyslu og meðferðarúrræði í fjölmiðlum og 

samfélagsmiðlum hefur ýtt enn frekar undir þennan áhuga hjá undirritaðri.  Rannsakandi 

leggur veigamikið vægi á eftirfylgd að meðferð lokinni til þess að varpa ljósi á það hvort 

að meðferðarúrræðið virki sem skyldi en henni er sérstaklega umhugað um að fjármunum 

sveitarfélaganna sé vel varið. 

1.3 Markmið og rannsóknarspurningar  

Markmið rannsóknarinnar er að skoða hver afdrif einstaklinganna eru í dag eftir að þeir 

luku vímuefnameðferð Bergslagens behandlings & rehabcenter AB og fá fram upplifun og 

persónulega reynslu þeirra af meðferðinni. Með afdrifum er átt víð félagslega stöðu, 

lífskjör og fjárhagslega stöðu. Auk þess mun rannsakandi skoða hvaða meðferðum 

viðmælendur höfðu lokið hér á landi áður en þeir fóru út í vímuefnameðferð. Auk þess 

leitast rannsakandi eftir upplýsingum um hvernig valið sé í meðferðina. Til þess að 

rannsakandi muni ná tilsettum markmiðum eru settar upp þrjár megin 

rannsóknarspurningar og leitað verður svara við þeim: 

1. Hver eru afdrif einstaklinga sem lokið hafa vímuefnameðferð í 

Bergslagens behandlings & rehabcenter AB í Svíþjóð? 

2. Hver er upplifun og reynsla einstaklinga af meðferð í  

Bergslagens behandlings & rehabcenter AB í Svíþjóð? 

3. Hver var fjárhagsleg staða þeirra fyrir meðferðina og hver er fjárhagsleg staða 

einstaklinganna eftir meðferð? 
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1.4 Uppbygging ritgerðar  

Þessari rannsókn er skipt upp í átta kafla. Í 2. kafla, sem kemur á eftir inngangi er 

fræðilegur bakgrunnur og undir honum er vímuefnaröskun skilgreind, greiningarkerfi fyrir 

vímuefnaröskun, orsök og afleiðingar vímuefnaröskunar, kynjamunur og 

vímuefnanotkun, greint frá neyslu vímuefna á Íslandi, velferðarkerfið og vímuefnaröskun 

og að lokum er farið yfir meðferðir og vímuefnaröskun. 3. kafli er um kenningar og 

hugmyndafræði og er honum skipt upp í fimm undirkafla þar sem greint er frá 

Batalíkaninu, félagsnámskenningu Bandura, fjölskyldukerfiskenningunni, hugrænni 

atferlismeðferð og vímuefnaröskun og að lokum hvatningarviðtöl. Í 4. kafla er farið yfir 

meðferðarúrræði og vímuefnaröskun, þar sem sérstaklega er farið yfir 

vímuefnameðferðina í Bergslagens behandlings & rehabcenter AB í Svíþjóð ásamt því að 

farið er yfir meðferðarúrræði sem standa fólki til boða hér á landi. Í 5. kafla er greint frá 

aðferðarfræði rannsóknarinnar sem notast var við í þessari rannsókn og skiptist hann í 

gagnasöfnun, úrtak, framkvæmd rannsóknar og greiningu gagna og að lokum 

siðferðislegar hliðar rannsóknarinnar (álitamál). Í 6. og 7. kafla eru niðurstöður teknar 

saman og rannsóknarspurningum svarað. Að lokum eru lokaorð tekin saman í 8. kafla. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur  
Hér verður fjallað um fræðilegan bakgrunn þegar kemur að vímuefnaröskun. Fjallað 

verður um greiningarkerfin tvö DSM 5 og ICD 10 þegar vímuefnaröskun er greind, orsakir 

og afleiðingar vímuefnaröskunar, kynjamun og vímuefnaröskun, vímuefnaneyslu hér á 

landi, velferðarkerfið og vímuefnaröskun og að lokum verður fjallað um vímuefnaröskun 

og meðferðir. Vert er að taka það fram að þegar talað er um vímuefnaröskun þá er átt við 

þá neytendur sem neyta annað hvort áfengis og/eða annarra vímuefna.   

2.1 Vímuefnaröskun  

Vímuefnaröskun er langvinnur krónískur heilasjúkdómur sem einkennist af þrálátri fíkn 

einstaklings í hugbreytandi efni þrátt fyrir skaðleg áhrif. Einstaklingur verður líkamlega, 

andlega og félagslega háður og fær óstöðvandi löngun, þrá eða fíkn í að neyta 

vímuefnisins sem leiðir til þess að lífið snýst aðallega um vímuefnið. Fráhvörf koma fram 

þegar neyslu er hætt og getur það stuðlað að mikilli vanlíðan. Þegar einstaklingurinn hefur 

neytt vímuefna til lengri tíma fer hann að mynda þol og þarf því stærri skammt en áður til 

þess að ná fram sömu áhrifum (American Psychiatric Association, 2013). 

Vímuefnaröskun lýsir sér þannig að einstaklingurinn er bæði háður (e. dependence) 

og misnotar (e. abuse) annað hvort áfengi og/eða önnur vímuefni yfir langan tíma, þar 

sem vímuefnin geta haft skaðlegar afleiðingar fyrir einstaklinginn (APA, 2013). 

Það eru mismunandi stig vímuefnanotkunar sem fela í sér annað hvort einstaka 

notkun, hættulega notkun, skaðlega notkun og að einstaklingurinn sé háður (e. 

dependence), lotudrykkju eða daglegri notkun. Í Englandi og Wales árið 2014/15 voru 

8,6% fullorðinna á aldrinum 16 til 59 ára sem höfðu notað ólögleg vímuefni á liðnu ári og 

2,2% voru tíðir notendur. Alls voru 3,2% sem notuðu vímuefni í flokki A en þeim flokki 

tilheyrir til dæmis kannabis og var það líklegast til neyslu. Á sama tíma voru 7104 innlagnir 

á sjúkrahús tengdar vímuefnaröskun. Auk þess voru 2248 dauðsföll tengd við 

vímuefnanotkun (Reid, 2016).   

Áfengi er eitt mest misnotaða vímuefnið í Bandaríkjunum, þrátt fyrir að ólögleg 

vímuefni séu mjög algeng þar. En áfengisraskanir eru meðal algengustu geðsjúkdóma um 
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allan heim í dag  (Doweiko, 2012; Grant o.fl., 2015). Þegar kemur að Evrópu er tíðni 

óhóflegrar drykkju (e. heavy episodic alcohol use) og daglegar tóbaksnotkunar hæst.  

Þegar tekið er mið af aldri á tíðni áfengisneyslu eru 843,2 einstaklingar á hverja 100.000 

íbúa sem drekka óhóflegt magn áfengis. Einstaklingar sem nota kannabis, ópíum, 

amfetamín og kókaín og greindir hafa verið með vímuefnaröskun eru 259,3, 220,4, 86,0 

og 52,5 á hverja 100.000 íbúa (Peacock o.fl., 2018). 

Hér á landi hefur áfengisneysla aukist mikið eða um 73% á milli áranna 1980 og 2016. 

Á árunum 1980-1988 var þróunin hæg en hins vegar jókst áfengisneysla mikið árið 1989 

en það er árið sem sala bjórs var heimiluð. Næst dró aðeins úr henni en frá árinu 1994 þá 

fór neyslan vaxandi til ársins 2007 en það ár var neyslan mest. Næstu árin dró aftur úr 

henni en hún jókst svo aftur og var mest árið 2015 (Hagstofa Íslands, 2017). 

Í skýrslu frá United Nations Office on Drugs and Crime [UNODC],  árið 2018, kemur 

fram að um það bil 275 milljón manns á heimsvísu eða um 5,6% á aldrinum 15-64 ára 

notuðu vímuefni að minnsta kosti einu sinni árið 2016. 31 milljón einstaklinga sem nota 

eiturlyf þjást af vímuefnaröskun (e. drug use disorders) sem þýðir að vímuefni eru notuð 

á skaðandi hátt sem leiðir til þess að einstaklingarnir þurfa á meðferð að halda. Um 

450.000 létu lífið af völdum vímuefna árið 2015 samkvæmt WOH en af þessum andlátum 

voru 167.750 tengd við vímuefnaröskun (e. drug use disorders) (United Nations Office on 

Drugs and Crime [UNODC], 2018a). 

2.1.1 Greiningarkerfi fyrir vímuefnaröskun  

Í dag er tvö megin flokkunarkerfi sem notuð eru til að móta greiningarákvarðanir annars 

vegar er það International Statistical Classification of Diseases and Related Health 

Problems og er notast við tíundu útgáfu þess í dag (ICD-10) og er það gefið út af  

Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni (e. World Health Organization [WHO]). Hinsvegar er 

það Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, fimmta útgáfa (DSM-5) og er 

það gefið út af Ameríska sálgreiningarfélaginu (e. American Psychiatric Association [APA]) 

(Proctor, 2016). Hér verður fjallað um þessi tvö greiningarkerfi þegar kemur að því að 

greina vímuefnaröskun hjá einstaklingnum.  



21 

Greiningarkerfi DSM 5  

DSM er greiningarkerfi sem gefið var út af amerísku geðlæknasamtökunum en það var 

fyrst gefið út árið 1952 (DSM I) og hafa sex útgáfur verið gefnar út síðan þá. DSM 5 var 

gefið út 2013 og er það enn í notkun (Sadock, Sadock og Ruiz, 2015; Tarrahi o.fl.,  2014).  

Í DSM 5 eru greiningarviðmiðin 11 þegar kemur að vímuefnaröskun og er þeim skipt upp 

í fjóra flokka. Flokkarnir eru: 

1. Stjórnin á vímuefnamisnotkuninni er skert, þar sem einstaklingurinn er farinn 

að neyta í meira magni og oftar en var upprunalega (viðmið 1-4).  

2. Félagsleg skerðing hefur átt sér stað þar sem einstaklingurinn sinnir ekki til fulls 

skyldum sínum eins og vinnu, skóla og heimilishaldi (viðmið 5-7).  

3. Neyslan er orðin áhættusöm (8-9).  

4. Lyfjafræðileg viðmið (viðmið 10-11) (APA, 2013). 

Til þess að einstaklingur mæti greiningarviðmiðum DSM 5 þarf hann að upplifa að 

minnsta kosti tvö einkenni sem þurfa að hafa verið til staðar síðustu 12 mánuði.  Því fleiri 

einkenni sem eru til staðar hjá einstaklingnum því alvarlegri er röskunin. DSM 5 skiptir 

alvarleika röskunarinnar í þrjá flokka: milda (tvö til þrjú einkenni), miðlungs (fjögur til 

fimm einkenni) og alvarlega (sex eða fleiri einkenni) (APA, 2013; Grant o.fl., 2015). 

Hér verða talin upp öll 11 greiningarviðmiðin þegar kemur að vímuefnaröskun. 

1. Einstaklingur neytir vímuefnis í meira mæli en hann áætlaði og í lengri tíma.  

2. Einstakling langar að hætta eða minnka vímuefnanotkunina án árangurs.  

3. Einstaklingur eyðir miklum tíma í að ná sér í vímuefnið, neyta þess eða ná sér 

eftir að hafa verið að neyta vímuefnis.  

4. Einstaklingur upplifir sterka löngun í vímuefni og á í erfiðleikum með að hugsa 

um eitthvað annað. 

5. Einstaklingur sinnir ekki skyldum skóla, starfi eða heimilis á fullnægjandi hátt. 



22 

6. Einstaklingur viðheldur notkun vímuefna þrátt fyrir langvarandi eða endurtekin 

félags- eða samskiptavanda sem vímuefnaneyslan annað hvort eykur eða 

veldur.  

7. Vímuefnanotkun leiðir til þess að einstaklingur annað hvort minnkar eða hættir 

ástundun tómstunda eða áhugamála.   

8. Endurtekin vímuefnanotkun í aðstæðum sem eru líkamlega hættuleg.  

9. Endurtekin vímuefnanotkun þrátt fyrir sálfræðilegan eða líkamlegan vanda 

sem rekja má til notkunar á vímuefnum.  

10. Þolmyndun, einstaklingur þarf að auka skammtinn til að ná tilætluðum áhrifum.  

11. Einstaklingur fer að upplifa fráhvörf frá vímuefnum (APA, 2013). 

Greiningarkerfi ICD 10 

ICD 10 er opinber flokkun sem gerð var af Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni eða WHO 

og notuð er í Evrópu og víða annars staðar í heiminum. Árið 1992 var byrjað að þróa ICD 

af WHO (Sadock, Sadock og Ruiz, 2015).  Hér verða talin upp þau greiningarviðmið sem 

þurfa að vera til staðar. Til þess að einstaklingur mæti greiningarviðmiðum ICD 10 þarf 

hann að hafa þrjú eða fleiri einkenni sem þurfa að hafa verið til staðar síðastliðið ár 

(Proctor o.fl., 2016).   

1. Sterk löngun eða áráttukennd hegðun um að taka vímuefnið. 

2. Erfiðleikar að stýra inntöku vímuefnanna, tekið í meira magni, lengri neysla en 

gert var ráð fyrir. 

3. Líkamleg fráhvarfseinkenni, þegar vímuefnið hefur ekki verið tekið inn í 

ákveðinn tíma eða vímuefni notað til að forðast fráhvörf.  

4. Vísbendingar um aukið þol gagnvart vímuefnum, aukið magn þarf til þess að ná 

sömu áhrifum og áður var.  

5. Sífellt meiri tími fer í að útvega vímuefnin, neyta þeirra og að ná sér eftir að 

hafa verið að neyta þeirra. 
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6. Neyslu vímuefna er haldið áfram þrátt fyrir vísbendingar um bæði líkamlega 

kvilla og andlega kvilla (World Health Organization, [WHO] e.d.). 

2.1.2 Orsök vímuefnaröskunar 

Vímuefnaröskun hefur mikil áhrif á samfélagið og þá sérstaklega áfengi þar sem þess er 

neytt hvað mest (Sadock, Sadock og Ruiz, 2015). 

Hér á landi hafa áfengi og vímuefni verið vaxandi vandi alla síðustu öld. Auk þess hefur 

ástandið á Vesturlöndunum farið versnandi eftir að vímuefnafaraldur ólöglegra vímuefna 

jókst meðal ungs fólks á sjöunda áratug seinustu aldar. Þrátt fyrir að reynt hefur verið, í 

gegnum tíðina, að draga úr þessum veigamikla vanda þá hefur það ekki gengið og hefur 

vandinn bara farið vaxandi (Þórarinn Tyrfingsson, 2016).  

Vímuefnaröskun er ekki erfitt að greina hjá einstaklingnum. Vímuefnaröskun er 

samspil eiginleika, erfða og umhverfisþátta einstaklingsins. Miklar breytingar í heila geta 

átt sér stað þegar einstaklingurinn neytir vímuefna, heilastarfsemin breytist og svo verður 

fíknin heilasjúkdómur. Einstaklingur missir hæfni sína til að sporna við neyslunni og hann 

ræður ekki lengur við hana. Þegar einstaklingurinn er kominn á það stig þá duga forvarnir 

ekki til heldur er meðferð það eina sem virkar, meðferð sem er góð og veigamikil (Þórarinn 

Tyrfingsson, 2016).  

Lengi hafa verið gerðar rannsóknir á vímuefnaröskun þegar kemur að áhættuþáttum 

fyrir umhverfið og það þegar einstaklingur þróar með sér vímuefnaröskun. Það hefur 

verið meira viðurkennt að sterk erfðafræðileg áhrif valdi vímuefnaröskun en þær 

niðurstöður koma aðallega frá tvíburarannsóknum. Framfarir í erfðatækni hafa leitt til 

þess að fleiri rannsóknir á erfðafræðilegum áhrifum tengdum vímuefnaröskun hafa verið 

framkvæmdar. Þrátt fyrir það hafa tiltölulega fá erfðafræðileg afbrigði verið kennd við 

það „að vera háður vímuefnum“. Takmarkaður fjöldi erfðafræðilegra afbrigða hefur leitt 

til þess að aukin áhersla hefur verið á samspil erfða- og umhverfisþátta (Hines, Morley, 

Mackie og Lynskey, 2015).   

2.1.3 Afleiðingar vímuefnaröskunar  

Einstaklingar með vímuefnaröskun geta upplifað skömm (e. stigma) frá almenningi. Hins 

vegar þá er lítið vitað um það hvernig félagslegur stuðningur getur dregið úr skömm fyrir 

þá og bætt andlega heilsu og vellíðan fyrir þá. Einstaklingar sem misnota vímuefni standa 
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frammi fyrir tvíhliða áskorun í samfélaginu. Annars vegar þurfa þeir að stjórna einkennum 

í alvarlegu ástandi ásamt því að leita sér meðferðar og hins vegar þurfa þeir að standa 

frammi fyrir alvarlegri skömm (e. stigma) sem tengist greiningu þeirra og hefur áhrif á 

líkamlega og andlega heilsu þeirra. Mikil skömm getur orðið til í samfélaginu vegna þeirra 

einstaklinga sem eru með vímuefnaröskun og til dæmis eru einstaklingar í Bandaríkjunum 

með vímuefnaröskun oft dæmdir sem ofbeldisfullir og hættulegir og auk þess eru þeir 

meira félagslega einangraðir (Birtel, Wood  og Kempa, 2017). Rannsóknir sýna fram á að 

einstaklingar með vímuefnaröskun verða oftar fyrir stimplun (e. stigmatization) frá 

samfélaginu samanborðið við undirhópa eins og heimilislaust fólk, afbrotamenn eða fólk 

með geðsjúkdóma. Til dæmis hafa hollenskar rannsóknir staðfest að fólk væri minna 

tilbúið til þess að hafa samskipti við einstaklinga með vímuefnaröskun heldur en 

einstaklinga með aðra geðsjúkdóma, svo sem geðklofa, vitglöp eða þunglyndi (Van 

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

Áfengi, tóbak og ólögleg vímuefnaneysla eru helstu alþjóðlegu áhættuþættirnir fyrir 

fötlun og ótímabært andlát (Peacock o.fl., 2018). Þrátt fyrir að áfengisnotkun sé félagslega 

viðurkennd í vestrænum samfélögum þá er vímuefnanotkun mikið heilsufarsvandamál. Í 

Evrópu eru 11,8% af öllum dauðsföllum í aldurshópnum 14-64 ára rakin til 

áfengisnotkunar og um allan heim eru 4% dauðsfalla rakin til áfengis og annarra ólöglegra 

vímuefna samkvæmt tölulegum upplýsingum frá WHO. Enn fremur er áfengis- og 

vímuefnanotkun talin vera 5,4% af alheimssjúkdómsbyrði. Þá er vímuefnaröskun 

áhættuþáttur fyrir önnur félagsleg vandamál t.d. þegar kemur að atvinnuþátttöku, slysum 

og vanvirkni hjá einstaklingum með vímuefnaröskun (Van Boekel, Brouwers, Van  

Weeghel og Garretsen, 2013b). 

Þrátt fyrir að vímuefnaröskun hafi verið mikið rannsökuð í gegnum tíðina hefur átt 

sér stað mikil aukning á vímuefnavanda á heimsvísu. Samkvæmt bandarískum tölum er 

áætlað að um 22,5 milljónir manna eða 9,4% af íbúum Bandaríkjanna hafi reynslu af 

vandamálum tengdum vímuefnaröskun. Árið 2009 voru að minnsta kosti 4,5 milljónir 

heimsókna á neyðarmóttöku (e. emergency department) tengdar vímuefnum og hafa 

slíkar heimsóknir aukist um rúmlega 80% frá árinu 2004. Auk þess þá hefur dánartíðni 

vegna of stórs fíkniefnaskammts aukist um 68% milli áranna 1999 og 2004. Hundrað 

milljörðum dollara er eytt á hverju ári til að reyna að draga úr vímuefnanotkun og til að 
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veita meðferðir til að takast á við vandann  (Luoma, Kulesza, Hayes, Kohlenberg og 

Larimer, 2014). Dauðsföll beintengd við eiturlyf hafa aukist um 60% frá árinu 2000 til 

2016, alþjóðlega séð (UNODC, 2018a). 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að vímuefnaröskun getur haft í för með sér mikinn 

kostnað bæði fyrir einstaklinginn, fjölskylduna og samfélagið í heild sinni (Luoma o.fl., 

2014).  

Þar sem áfengisneysla og óhófleg neysla áfengis hefur aukist mikið síðustu ár hefur 

það komið í ljós að áfengisneysla hefur aukist meira meðal minnihlutahópa og var mesta 

aukningin meðal kvenna, eldra fólks, kynþáttahópa í minnihluta og meðal einstaklinga 

með lægra menntunarstig og hjá lágtekjufjölskyldum (Grant o.fl., 2017). Rannsókn sem 

framkvæmd var á unglingum og ungu fullorðnu fólki á  lyfseðilsskyldri lyfjamisnotkun (e. 

Prescription drug misuse) og einkennum vímuefnaröskunar leiddi það í ljós að hærri tíðni 

var vegna einkenna lyfseðilsskyldra lyfjamisnotkunar (e. Prescription drug misuse) og 

einnig á einkennum vímuefnaröskunar og var hæst tíðni meðal unglinga sem ekki voru í 

gagnfræðaskóla og ungmenna sem höfðu átt að vera búin að klára gagnfræðaskóla (e. 

high school). Undantekning var þó frá örvandi lyfseðilsskyldum lyfjum en þar var tíðnin 

hærri meðal háskólanemenda, þrátt fyrir að hærra stig menntunar ungra fullorðinna 

þýddi minni vímuefnanotkun. Í rannsókninni kemur fram að unglingar sem ekki eru í skóla 

eða með lélega aðlögunarhæfni í skóla eru með hærri tíðni lyfseðilsskyldrar misnotkunar, 

það eru lyf sem ekki eru notuð í læknisfræðilegum tilgangi og einnig með hærri tíðni 

einkenna vímuefnaröskunar (Schepis, Teter  og  McCabe, 2018).   

2.1.4 Kynjamunur og vímuefnanotkun  

Neysla vímuefna og vímuefnaröskun finnst bæði meðal karla og kvenna. Þrátt fyrir að það 

sé hærri tíðni vímuefnanotkunar meðal karla þá er líka vímuefnaneysla vandamál hjá 

konum. Þar til seint á níunda áratugnum var meira viðurkennt að karlar væru með áfengis- 

og vímuefnaröskun. Vímuefnaröskun er algengari meðal karla en kvenna og hefur það 

endurtekið sýnt sig. Þetta mynstur er á heimsvísu og í næstum öllum samfélögum og 

menningarheimum (Carlsen, Magnússon, Sigfússon og Steingrímsson, 2012; Carlson, 

2013). 

Langtímarannsókn var framkvæmd hér á landi, rannsóknin stóð yfir í 25 ár eða frá því 

í janúar árið 1983 þar til í desember 2007. Rannsóknin var framkvæmd til að skoða hvernig 
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kynhlutfall er þegar kemur að vímuefnaröskun hér á landi. Niðurstöður rannsóknarinnar 

leiddu það í ljós að fjöldi einstaklinga sem lagðir eru inn á geðdeild með vímuefnaröskun 

hafi aukist en hins vegar hafi tíðni áfengismisnotkunar farið lækkandi meðal karla en 

hækkandi meðal kvenna (Carlsen, Magnússon, Sigfússon og Steingrímsson, 2012). 

Munur er á milli kynjanna þegar kemur að algengi og afleiðingum vímuefnaraskana. 

Karlmenn eru um það bil 70% líklegri en konur til þess að greinast með vímuefnaröskun. 

Hins vegar er það að aukast að fleiri konur á aldrinum 12 til 49 ára byrji að neyta 

marijúana, örvandi lyfja, heróíns, phencyclidíns og áfengis. Konur hafa tilhneigingu til þess 

að neyslan stigmagnist hraðar heldur en hjá karlmönnum. Með því er átt við frá því konan 

byrjar að neyta vímuefna og þangað til það verður að vímuefnaröskun. Karlar eru hins 

vegar líklegri til þess að falla aftur eftir að fráhvörf byrja (Petersen og London, 2018). 

Þegar litið er einungis til áfengisneyslu þá eru konur, samanborið við karla, líklegri til þess 

að drekka minna og ólíklegri til þess að þróa með sér sjúkdóma tengda áfengisneyslu eða 

upplifa fráhvarfseinkenni. Munurinn milli kynjanna getur bæði skapast af líffræðilegum 

þáttum og menningarlegum þáttum (Erol og Karpyak, 2015). 

Rannsóknir hafa sýnt að karlmenn eru líklegri til að þróa með sér vímuefnaröskun en 

konur en þó hafa rannsóknir varpað ljósi á að í auknum mæli er einblínt á vímuefnaröskun 

karla fremur en kvenna. Munur kynjanna felst í líffræðilegum, sálfræðilegum og 

félagslegum þáttum sem geta haft áhrif á þróun, viðhald og meðferð vímuefnaröskunar. 

Í samræmi við það hefur verið lögð aukin áhersla á mikilvægi rannsókna á kyn og 

kynhneigð er tengist heilsu undanfarin 20 ár og hafa rannsóknir byrjað að bera kennsl á 

helsta muninn milli karla og kvenna er viðkemur vímuefnaröskun (Evans, Grella, 

Washington og Upchurch, 2017; Mazure og Jones, 2015; McHugh, Votaw, Sugarman og 

Greenfield, 2017). 

Þegar á heildina er litið þá eru karlar líklegri en konur til að neyta kannabis, kókaíns 

og ópíum (e. opiates) (UNODC, 2018b). Karlar eru einnig líklegri til þess að leita til 

neyðarmóttöku og deyja vegna of stórs skammts (NIDA, 2018).  Dauðsföll vegna of stórs 

skammts meðal kvenna af völdum vímuefna hafa meira en tvöfaldast á árunum 1999 og 

2014. Hins vegar þá hafa konur meiri tilhneigingu til að ná frekari árangri og taka meiri 

þátt í meðferð þegar þær koma inn í bataáætlanir sem eru hannaðar fyrir konur. Þrátt 
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fyrir það þá eru konur með vímuefnaröskun ólíklegri til þess að fara í meðferð heldur en 

karlar (Rhodes, Gottfredson, og Hill, 2018).  

Á síðustu 20 árum hefur misnotkun á lyfseðilsskyldum lyfjum aukist um 250%. Neysla 

ópíumlyfja samkvæmt rannsóknum er meiri meðal karlmanna en samt sem áður kjósa 

karlmenn frekar að nota önnur vímuefni. Aðrar rannsóknir hafa sýnt fram á að tíðni ópíum 

er örlítið hærri meðal karlmanna eða jafnt meðal karla og kvenna. Þetta getur 

endurspeglað þá staðreynd að konur eru líklegri til að fá ávísað ópíóíð en karlar. Auk þess 

getur það skapast vegna þess að það að misnota lyfseðilsskyld lyf er talið „öruggara" en 

misnotkun ólöglegra lyfja. Þá eru konur líka líklegri til þess að misnota ópíum lyf, fyrst á 

löglegan hátt með því að fá lyfseðil og fara svo að misnota þau (McHugh, Nielsen, og 

Weiss, 2015).  

Í Vestur- og Mið-Evrópu eru karlar tvisvar til þrisvar sinnum líklegri en konur til að 

neyta ólöglegra vímuefna. Hins vegar, í sumum löndum, eru konur líklegri en karlar til 

þess að neyta róandi lyfja og þá ekki í læknisfræðilegum tilgangi (UNODC, 2018b).  

Undanfarinn áratug hefur orðið aukning á skaða vegna notkunar ópíumlyfja án lyfseðils 

(e. non medical prescription opioid use) og hefur dauði vegna þess þrefaldast (Kerridge 

o.fl., 2015). 

2.1.5 Neysla vímuefna á Íslandi  

Hér á landi var bjór bannaður að mestu leyti alla tuttugustu öldina eða árin 1915 til 1989 

og var bannið mjög umdeilt á Íslandi. Hvergi annað staðar í vestrænum heimi voru allir 

áfengir drykkir leyfðir nema veikasta form þeirra, það er bjór. Hjá flestum öðrum þjóðum 

er skaðsemi talin aukast í samræmi við styrk drykkjarins. Um leið og bjórinn var lögleiddur 

á Íslandi virtist ósjálfráð barátta gegn fíkniefnum aukast (Gunnlaugsson og Galliher, 2010). 

Á árunum 1987 til 1994 voru að meðaltali um 500 manns handteknir á hverju ári 

grunaðir um vímuefnalögbrot en þá voru íbúar Íslands um 250.000. Flest brotin tengdust 

einkanotkun vímuefna eða í um 75% tilvika og restin af brotunum var sala vímuefna og 

innflutningur þeirra. Á undanförnum árum hefur vímuefnanotkun aukist mikið en 

heildarfjöldi vímuefnamála á árinu 2007 var nærri 2.000 mál og var aðeins þrír fjórði hluti 

þeirra einkanotkun á vímuefnum. Á tímabilinu 2002 til 2007 voru meira en 200 kíló af 

kannabis tekin af lögreglu, meira en 100 kg af amfetamíni og um 30 kg af kókaíni, 

samanborið við árin 1985 til 1995 þá voru um það bil 147 kíló af kannabis og um 20 kg af 
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amfetamíni og kókaíni (Gunnlaugsson og Galliher, 2010). Gefur þetta til kynna að mikil 

aukning átti sér stað á fremur stuttum tíma.  

Hér á landi hafa verið gerðar margar mælingar síðustu ár á vímuefnaneyslu, og þá 

sérstaklega hafa mælingar á ungmennum verið framkvæmdar. Sýnt hefur verið fram á að 

kannabisneysla er langalgengasta vímuefnið á síðustu árum 20. aldar, mælingar á 

Vesturlöndunum hafa sýnt svipað mynstur. Kannabisneysla 15 ára ungmenna hér á landi 

var meiri heldur en annars staðar á Norðurlöndunum fyrir utan Danmörku þar sem hún 

var mest. Þegar litið er til evrópskra staðla þegar kemur að útbreiðslu þá eru Ísland og 

önnur Norðurlönd undir meðaltali miðað við aðrar Evrópuþjóðir (Helgi Gunnlaugsson, 

2013). 

European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs (ESPAD) eru kannanir 

sem hafa verið gerðar fjórða hvert ár frá árinu 1995 sem vinna að því að safna gögnum 

um vímuefnanotkun nemenda í eins mörgum Evrópulöndum og mögulegt er. Niðurstöður 

mælinga ESPAD sem framkvæmdar voru árið 2011 sýndu fram á að um 10% íslenskra 

ungmenna greindu frá því að hafa neytt kannabisefna einhvern tímann á lífsleiðinni en 

meðaltalið í Evrópu er 17%. Hins vegar hafa ekki verið framkvæmdar eins margar 

mælingar á fullorðnum en þrátt fyrir það þá sýna þær svipaðar niðurstöður.  

Niðurstöðurnar árið 1997 hafa sýnt fram á að tæplega 20% 18 til 74 ára Íslendinga 

hafa einhvern tímann prufað kannabis og þar kemur einnig fram að Danmörk er hæst með 

30% og Finnland með 7%, Noregur 8% og Svíþjóð með 11%. Árið 2002 sögðust 19% 

Íslendinga á aldrinum 18-74 ára einhvern tímann hafa neytt kannabisefna (Helgi 

Gunnlaugsson, 2013; Hibell, 2012).  

Í könnun sem framkvæmd var hér á landi árið 2012 kemur fram að um 36% svarenda 

höfðu prófað kannabisefni einhvern tímann á lífsleiðinni og hefur aukning orðið um 11% 

frá árinu 2003. Könnunin var gerð meðal fullorðinna einstaklinga á aldrinum 18 til 67 ára. 

Niðurstöðurnar sýndu fram á að um það bil 63% Íslendinga höfðu ekki prófað nein ólögleg 

vímuefni. Hins vegar voru þeir sem höfðu prófað eitthvað langflestir og höfðu þeir prófað 

kannabis fyrir meira en 12 mánuðum eða höfðu prófað það einu sinni til tvisvar sinnum á 

síðastliðnum 12 mánuðum. Þeir sem höfðu prófað önnur ólögleg vímuefni voru 13% 

svarenda. Um það bil 11% höfðu prófað amfetamín og 9% kókaín. Þegar litið er til 

kynjamunar höfðu karlmenn prófað önnur vímuefni en kannabis aðeins oftar en konur. 
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Þegar litið er til aldurs höfðu yngri svarendur frekar neytt heldur en þeir sem eldri eru. 

Auk þess kom það í ljós að því yngri sem einstaklingurinn var þegar hann prófaði kannabis 

því meiri líkur voru á að hann hefði prófað önnur vímuefni (Embætti landlæknis, 2013). 

Af þeim einstaklingum sem höfðu notað önnur ólögleg vímuefni en kannabis seinustu 

12 mánuði höfðu 90% þeirra notað þau sjaldnar en fimm sinnum en 10% höfðu notað þau 

oftar. 85% þeirra sem notuðu efnin höfðu aldrei reynt að hætta notkun þeirra (Embætti 

landlæknis, 2013).  

2.2 Velferðarkerfið og vímuefnaröskun 

Hér á eftir verður talað um velferðarkerfið á Íslandi þegar kemur að vímuefnaröskun og 

þá sérstaklega fjárhagsaðstoð, þróun fjárhagsaðstoðar og meðferðarúrræði hér á landi. 

Þar sem rannsakandi mun skoða hvort þeir einstaklingar sem lokið hafa meðferð séu enn 

með fjárhagsaðstoð, skoðar rannsakandi í því sambandi lög til að athuga hverjir eigi rétt 

á fjárhagsaðstoð og hvaða kröfur einstaklingur þarf að uppfylla til þess að hafa rétt til 

fjárhagsaðstoðar frá sínu sveitarfélagi. 

2.2.1 Fjárhagsaðstoð 

Samkvæmt 50. gr. í lögum um félagsþjónustu sveitarfélaganna nr. 40/1991 kemur fram 

að félagsmálanefndir skuli sjá um að einstaklingar með vímuefnaröskun eða þeir sem 

misnota áfengi- og/eða önnur vímuefni fái viðeigandi meðferð og aðstoð sem þeir þurfa 

á að halda. Auk þess skal aðstandendum og fjölskyldum þeirra veitt sú ráðgjöf sem við á 

(Lög um félagsþjónustu sveitarfélaganna nr. 40/1991). Auk þess kemur fram í 1. gr. í 

lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991 að markmið þeirra sé að tryggja 

fjárhagslegt og félagslegt öryggi og stuðla að velferð íbúa á grundvelli samhjálpar.  

Þegar talað er um fjárhagsaðstoð getur hún bæði verið í formi styrks eða láns. 

Framfærslustyrkur og heildargreiðslur eru tveir meginflokkar fjárhagsaðstoðar 

(Alþýðusamband Íslands, 2013). 

Framfærslustyrkur sveitarfélaganna er veittur þeim einstaklingum og fjölskyldum 
sem geta ekki séð sér og sínum farborða án aðstoðar. Heimildagreiðslur eru veittar 
einstaklingum og fjölskyldum vegna sérstakra aðstæðna, m.a. vegna náms, frístunda 
barna eða óvæntra áfalla (Alþýðusamband Íslands, 2013). 
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Í reglum um fjárhagsaðstoð frá Reykjavíkurborg kemur fram í 1. gr ,,Skylt er að veita 

fjárhagsaðstoð til framfærslu einstaklinga og fjölskyldna sem ekki geta séð sér og sínum 

farborða án aðstoðar“ (Reykjavíkurborg, e.d.).  

Þeir einstaklingar sem fá veitta fjárhagsaðstoð eru þeir sem hafa lægri tekjur heldur 

en grunnfjárhæð fjárhagsaðstoðar. Til þess að eiga rétt á fjárhagsaðstoð á vegum 

sveitarfélaga þarf einstaklingurinn að vera með lögheimili í viðkomandi sveitarfélagi. Ef 

einstaklingurinn er atvinnulaus þarf hann að sýna fram á það með því að afhenda 

staðfestingarskírteini frá Vinnumálastofnun sem sýnir fram á atvinnuleysið. Þrátt fyrir það 

er það, hjá flestöllum sveitarfélögum, skilyrði að um virka atvinnuleit sé að ræða á meðan 

einstaklingurinn þiggur fjárhagsaðstoð (Alþýðusamband Íslands, 2013). 

Hvert sveitarfélag setur sér reglur um fjárhagsaðstoð og eru þessar reglur því 

mismunandi eftir sveitarfélögum. En meginviðmiðin eru að fjárhagsaðstoð er veitt 

einstaklingum og fjölskyldum sem hafa tekjur undir ákveðnu marki. Munurinn á milli 

sveitarfélaganna felst helst í grunnfjárhæðinni sem er veitt einstaklingum 18 ára og eldri, 

auk þess er einnig mismunandi hvort tekið er tillit til fjölskyldustærðar, það er hvort farin 

er leið A eða B þar sem leið A tekur mið af framfærslu barna en leið B gerir það ekki 

(Alþýðusamband Íslands, 2013). 

Þróun fjárhagsaðstoðar 

Íslenskum heimilum sem þiggja fjárhagsaðstoð fer fækkandi og hefur það verið þannig 

síðustu fjögur árin.  5.142 heimili fengu fjárhagsaðstoð sveitarfélaganna árið 2017 en 

slíkum greiðslum hefur fækkað um 716 (12,2%) frá árinu áður. Greiðslum 

fjárhagsaðstoðar hefur fækkað milli ára frá árinu 2013 eftir að hafa fjölgað árlega frá árinu 

2007 (Hagstofan, 2018). 

Árið 2017 voru heimili barnlausra karla 43,5%, heimili einstæðra kvenna með börn 

23,4% og heimili einstæðra barnlausra kvenna 22,1%. Heimili hjóna/sambúðarfólks voru 

8,6% og voru það þau heimili sem fengu mestu fjárhagsaðstoðina (Hagstofan, 2018). 

2.3 Meðferð og vímuefnaröskun  

Vímuefnaröskun hefur áhrif á sálarlíf og persónuleika. Til þess að einstaklingur geti unnið 

bug á fíkn sinni þá þarf hann að breyta hugsunum, viðhorfum og hegðun sinni. Það getur 

tekið langan tíma að breyta þessu en það krefst mikillar vinnu og þolinmæði og góðrar og 

viðamikillar meðferðar þar sem einstaklingurinn fær þá aðstoð sem hann þarf. Þrátt fyrir 
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að það séu dæmi um að einstaklingar hafi getað náð árangri án þess að hafa farið í 

meðferð (Þórarinn Tyrfingsson, 2016).  

Einn af hverjum sex sem þjást af vímuefnaröskun fengu meðferð við röskuninni árið 

2016, sem er fremur lítið hlutfall og hefur haldist stöðugt síðustu ár (UNODC, 2018a).  

Lögð er áhersla á að notast við aðferðir sem eru gagnreyndar í meðferðarvinnu með 

einstaklingum með vímuefnaröskun til þess að ná fram hinum besta mögulega árangri. 

Helstu þættir vímuefnameðferðar eru skaðaminnkandi nálgun (e. harm minimization), 

hvatningarviðtöl (e. motivational interviewing), lausnamiðuð nálgun (e. solution focused 

therapy) og forvarnir (e. relapse prevention). Lyfjafræðileg meðferð skal vera viðbót við 

bataaðferðina. Sjúklingar þurfa að breyta sálfélagslegu umhverfi sínu. Helstu þættir í að 

vera í bata eru 1. að hafa félagslegt net með öðru fólki sem er í bata og 2. að vera 

upptekinn (Grella, 2008; Reid, 2016). Notast er við einstaklingsmiðaða meðferðaráætlun 

til að fólk haldist lengur í meðferð. Notast er við aðferðir á borð við hugræna 

atferlismeðferð (e. Contingency behavioral therapies), hvatningarstjórnun (e. 

motivational enhancement interventions) og styrkingarstjórn (e. contingency 

management) (Grella, 2008).  

Undanfarna þrjá áratugi hafa átt sér stað miklar breytingar á sviði vímuefnameðferða, 

sem stafa af breyttri stefnumótun og meiri fjárhagsmöguleikum. Enn fremur hefur 

áskorun verið beint að stefnumótandi aðilum að bæta heildargæðin og nota skilvirkari 

meðferðir, til dæmis með því að notast við gagnreyndar aðferðir í meðferðarvinnu. Eins 

og fram kemur í fjölda rannsókna hefur átt sér stað mikil þekkingaraukning á skilningi 

okkar á áhrifum kynjanna af áfengi og vímuefnum (Grella, 2008). 
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3 Kenningar og hugmyndafræði  
Elísabet Bjarnadóttir tók fram að notast væri við hvatningarviðtöl og hugræna 

atferlismeðferð (HAM) auk þess minntist hún á þær kenningar sem þau byggðu 

vímuefnameðferðina í Bergslagens behandlings & rehabcenter AB  á og farið verður yfir 

þær helstu hér á eftir. Fyrst verður farið yfir batalíkanið, þá félagsnámskenningu Bandura, 

fjölskyldukerfiskenninguna, hugræna atferlismeðferð (HAM) og að lokum 

hvatningarviðtöl. 

3.1.1 Bati og Batalíkanið 

Margir einstaklingar í bata eiga erfitt með að koma aftur inn í samfélagið og standa 

frammi fyrir fjölmörgum félagslegum hindrunum, þar á meðal fordómum, mismunun og 

skömm (Becton, Chen og Paul, 2017). 

Lengi hefur reynst erfitt að skilgreina hugtakið bati nákvæmlega. Samkvæmt 

Substance Abuse and mental health Services Administration [SAMHSA] er bati 

skilgreindur sem breytingarferli þar sem einstaklingur er að bæta heilsu sína og vellíðan, 

búa sér sjálfstætt líf og vinna að því að ná góðum árangri. Atvinna hefur mikil áhrif á bata 

þegar kemur að vímuefnaröskun þar sem atvinna bætir sálfélagslega vellíðan og lífsgæði 

fólks sama hvort það er með vímuefnaröskun eða ekki. Hins vegar getur stundum reynst 

erfitt fyrir einstakling með vímuefnaröskun að finna vinnu hvort sem það er vegna þess 

að yfirmenn óttast minnkun á framleiðni eða hugsanlegt tap ef einstaklingur er í bata og 

þá getur einstaklinginn einnig skort starfsreynslu vegna vímuefnanotkunar (Becton, Chen 

og Paul, 2017). 

Þrátt fyrir að vímuefnaröskun sé stýranleg þá er hún ekki læknanleg og getur alltaf 

verið hætta á falli og að einstaklingurinn byrji aftur í neyslu. Fyrsta skrefið í bata er að 

einstaklingurinn átti sig á því að vandi sé til staðar sem ógnar lífi hans og er tengdur áfengi 

og/eða öðrum vímuefnum sem draga úr getu hans til að geta lifað lífi sínu án vímuefna og 

til þess að lifa innihaldsríku lífi (Gorski og Miller, 1986).    

Það að ná fullum bata getur tekið langan tíma fyrir einstaklinginn og hafa rannsóknir 

sýnt fram á að meðaltíminn fyrir einstakling greindan með vímuefnaröskun í bata taki átta 

til tíu ár til að ná fullum bata. Framfarir fara eftir því hvernig einstaklingurinn lærir hvernig 
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á að stoppa að nota áfengi og önnur vímuefni til þess að vera edrú og hvernig 

einstaklingurinn lærir að lifa án áfengis og vímuefna (Gorski og Miller, 1986).  

Gorski og Miller settu fram sex stig sem snúa að því hvernig einstaklingurinn nær bata 

og hægt er að horfa á það sem sex þroskatímabil. Hér á eftir verða listuð upp þessi sex 

stig/tímabil. Hvert stig ber eitt meginmarkmið sem einstaklingurinn vinnur að til þess að 

nálgast bata (Gorski og Miller, 1986). 

1. Stig: Viðurkenningin á að vandi sé til staðar þar sem afneitunin er afstaðin. 

Markmið fyrsta stigs er að einstaklingurinn viðurkenni fíknina. Einstaklingurinn 

þarf að átta sig á því að hann hefur misst stjórnina til að stýra neyslu áfengis og 

annarra vímuefna og er því ekki lengur venjulegur notandi heldur háður 

notandi. Hann þarf að átta sig á því að hann getur ekki neytt vímuefna á 

öruggan hátt. 

2. Stig: Einstaklingurinn hefur náð lágmarks jafnvægi. Meginmarkmiðið á þessu 

stigi er að einstaklingurinn lærir að ná stjórn á hugsunarferlum, 

tilfinningalegum ferlum, dómgreind og hegðun. Einstaklingurinn nær 

stöðugleika í hugsunum og hugsar skýrt. 

3. Stig: Er frumbati, en á því stigi lærir einstaklingurinn að takast á við 

vímuefnalaust líf. Þar sem meginmarkmiðið er að samþykkja 

vímuefnaröskunina og læra að lifa vímuefnalausu lífi. 

4. Stig: Einstaklingurinn er búinn að vera laus við vímuefni í fjóra til níu mánuði og 

jafnvægi er komið á. Meginmarkmiðið á þessu stigi eru lífsstílsbreytingar, þar 

sem einstaklingurinn nær jafnvægi í lífi sínu þar sem hann nær að stýra 

kvíða/stressi sem stýrt er af vímuefnum. Á þessu stigi er einstaklingurinn orðinn 

stöðugur og hefur unnið í gegnum vandamálin sem tengjast því að samþykkja 

vímuefnavandann og er tilbúinn að taka þátt í eðlilegu lífi. Í staðinn fyrir að 

einstaklingurinn einbeiti sér einungis að því að neyta ekki þá er hann að 

einbeita sér að venjulegum lífsvandamálum eins og atvinnu og fjölskyldulífi. 

5. Stig: Einstaklingurinn hefur lært á sjálfan sig og veit hvað hann þarf að gera til 

þess að halda áfram í bata. Meginmarkmiðið á þessu stigi eru persónulegar 
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breytingar þar sem einstaklingurinn þróar með sér heilbrigða sjálfsmynd og 

öðlast getu til heilbrigðrar nándar, auk þess að lifa framtaksmiklu og 

hamingjusamlegu lífi, þar sem félagsleg staða heldur áfram að batna. 

6. Stig:  Er lokastigið, en þar er meginmarkmiðið að einstaklingurinn heldur áfram 

og tekst á við lífið og vandamál án þess að hætta i bata. Einstaklingurinn þarf 

að halda áfram að lifa vímuefnalausu lífi og þar sem vímuefnaröskun er ekki 

læknanlegur sjúkdómur þá þarf stöðugt að vera meðvitaður um hann (Gorski 

og Miller, 1986). 

3.1.2 Félagsnámskenning Bandura 

Einstaklingur fæðist ekki inn í heiminn og býst við því að misnota vímuefni, heldur a) þarf 

einstaklingurinn að læra b) er það samfélagslega samþykkt að neyta vímuefna c) hvernig 

skal túlka það sem telst æskilegt að gera og gera ekki. Öll þessi verkefni eru unnin í 

gegnum ferlið við félagslegt nám sem fer fram í jafningjahópi, fjölmiðlum, viðbrögðum frá 

fjölskyldu, vinahópi og fleiru (Doweiko, 2012).  

Félagsnámskenning Bandura er kenning sem lýsir því að einstaklingurinn lærir 

ákveðna hegðun í gegnum hegðun annarra með því að fylgjast með þeim og þá á sér stað 

herminám. Mannleg hegðun er að mestu leyti lærð með því að fylgjast með hegðun 

annarra og tengslum (Bandura, 1977).   

Í nokkra árathugi hefur vímuefnaröskun meðal unglinga verið mjög tengd við 

jafningjaáhrif. Unglingar sem eru í vinahópi þar sem neysla áfengis- og vímuefna viðgengst 

eru mun líklegri til þess að taka þátt í svipuðum athöfnum og deila svipuðum viðhorfum 

gagnvart hegðuninni (Akins, Smith, og Mosher, 2010; Miller, Jennings, Alvarez-Rivera og 

Miller, 2008). 

Einstaklingar eiga sér fyrirmyndir sem þeir horfa upp til og vilja gera eins og 

fyrirmyndirnar. Þetta á sérstaklega við um börn þar sem þau sjá hvernig fyrirmyndin 

hegðar sér og hvernig viðbrögð hún fær við hegðuninni og læra þau af henni. Oft er 

vímuefnaneysla  tengd við félagsnámskenningu Bandura þar sem litið er til bernskunnar, 

til dæmis ef barn horfir upp á foreldra misnota áfengi er líklegra að það muni gera það 

sjálft (Siegel, 2016).  
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3.1.3 Fjölskyldukerfiskenningin  

Fjölskyldukerfiskenningin (e. Family System theory) lítur á fjölskylduna sem eina heild eða 

eitt kerfi, sem starfar sem ein heild (Soloski og Berryhill, 2016). Stöðluð fjölskyldumiðuð 

inngrip eru árangurríkasta leiðin til að koma í veg fyrir að ungmenni fari að misnota 

vímuefni og fari út í afbrot. Murray Bowen þróaði fjölskyldukerfiskenninguna. Bowen 

(1974) trúði því að þegar rætt væri um fjölskylduna þá ætti að ræða um hana sem eina 

heild eða eitt kerfi í staðinn fyrir að einblína bara á einstaklinginn. Með öðrum orðum 

ættu meðferðir að taka mið af fjölskyldunni sem heild frekar en að vera 

einstaklingsmiðaðar. Hann benti á að hegðun fjölskyldumeðlima gæti aðeins skilist í 

tengslum við aðra fjölskyldumeðlimi og hin ýmsu félagslegu samhengi sem þeir búa til 

(Kumpfer, 2014). Þar sem fjölskyldur eru talin sem kerfi sem geta orðið fyrir truflunum en 

komið aftur til baka á heilbrigðara stig sem nefnist heimaþroski (e. homeostasis) með því 

að breyta samskiptamynstri og innri eða ytri mörkum og/eða endurskilgreina eða 

endurskipuleggja fjölskylduhlutverk og undirkerfi (Sutphin, McDonough og Schrenkel, 

2013). 

3.1.4 Hugræn atferlismeðferð og vímuefnaröskun  

Hugræn atferlismeðferð eða HAM eins og það er oft kallað stendur fyrir breiðan hóp 

inngripa sem taka mið af því hvernig námsferlar taka þátt í að efla og viðhalda ósjálfráðum 

hugsunum, tilfinningalegum viðbrögðum og hegðun. Þessir námsferlar eru grundvöllur 

fyrir ýmis inngrip sem miða að því að draga úr eða hætta vímuefnanotkun. Um þessar 

mundir er áherslan á hugræna atferlismeðferð lögð á einkenni og hegðun í mótsögn við 

fyrri lífsreynslu. HAM fundir eru mjög skipulagðir, lausnamiðaðir og tímatakmarkaðir. 

HAM er gagnreynd aðferð sem stendur til boða fyrir félagsráðgjafa í meðferðarvinnu 

(Granillo, Perron, Jarman, Gutowski, 2013).  

HAM er mest notuð og mest rannsökuð af öllum meðferðaraðferðum og hefur reynst 

árangursrík við meðferð á ýmsum málum þar á meðal vímuefnaröskun og til dæmis 

kvíðaröskunum og öðrum lyndisröskunum. Rannsóknir hafa stöðugt sýnt fram á að 

hugræn atferlismeðferð er betri eða jöfn öðrum meðferðum (Iarussi, Tyler, Crawford og  

Crawford, 2016). 

HAM, þegar það kemur að vímuefnaröskun, var þróuð af Aaron Beck (1960) sem 

þróaði kenninguna um sálfræðilegan uppruna vímuefnaröskunar og samspil vitundar eða 
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hugsana, tilfinninga og hegðunar fyrir þessa röskun. Það er almennt viðurkennt að 

vímuefnanotkun býr til grimma hringrás hjá sjúklingum sem eru greindir með 

vímuefnaröskun, þrátt fyrir að fráhvarfseinkenni, þrá eða þráhyggjandi notkun minnki við 

lyfjameðferð, þjást sjúklingar af sjálfvirkum hugsunum sem koma auðveldlega fram með 

skilyrtum áreitum, tilfinningalegri stöðu eða pirrandi erfiðum lífsviðburðum. Auk þess 

geta þessar sjálfvirku hugsanir um vímuefnanotkun verið mjög stressandi fyrir 

einstaklinginn og það kann að vera ofmetið sem merki um að einstaklingurinn muni ekki 

ná árangri í meðferð á vímuefnaröskun. HAM og vímuefnaröskun felur í sér að koma í veg 

fyrir mikla áhættu og það sem ýtir undir notkun vímuefna og hvernig á að takast á við 

löngun og þrá, með áherslu á sjálfvirkar hugsanir um vímuefni og viðhorf um löngun og 

skipta þeim út með aðlögunarhæfum hugsunum (Küçükkarapınar, Eser, Kotan,Yalcinay-

Inan,Tarhan og Arikan, 2018).  

HAM vísar til vinsælla læknisfræðilegrar nálgunar sem hefur verið beitt vegna fjölda 

vandamála hjá einstaklingum. Skoðuð var virkni á HAM með safnagreiningu (e. meta-

analyses). Gerð var yfirlitsrannsókn á 269 safnagreiningum (e. meta-analytic) sem 

rannsakaði þar á meðal HAM fyrir hinum ýmsu vandamálum, þar á meðal vímuefnaröskun 

ásamt fleiri andlegum erfiðleikum. Fyrir meðferð á fíkn og vímuefnaröskun kom fram að 

HAM var mjög árangursrík við meðhöndlun kannabis og nikótíns en minna árangursrík til 

að meðhöndla ópíum og áfengi (Hofmann, Asnaani, Vonk, Sawyer, Fang, 2012). 

Filges og Jorgensen gerðu safnagreiningu (e. meta-analytic) þar sem þau skoðuðu 

yfirlit yfir sönnunargögn um áhrif HAM fyrir ungt fólk í meðferð við vímuefnanotkun að 

undanskyldum ópíumlyfjum. Skoðaðar voru sjö rannsóknir sem uppfylltu skilyrði þessarar 

samantektarrannsóknar, allar þessar sjö rannsóknir báru saman hugræna atferlismeðferð 

við önnur inngrip. Niðurstöður höfunda á þessari safnagreiningu eru að engar 

vísbendingar séu um að HAM virki betur eða verr samanborið við önnur inngrip og eru þá 

frekari rannsóknir nauðsynlegar en fjöldi rannsókna í þessu yfirliti er hins vegar 

takmarkaður og þarf að taka mið af því (Filges og Jorgensen, 2018). 

3.1.5 Hvatningarviðtöl 

Hvatningarviðtöl (e. motivational interviewing) voru sett fram sem skilvirk klínísk nálgun 

við meðferð á ýmsum hegðunarvandamálum. Síðustu 30 ár hefur áhuginn á 

hvatningarviðtölum aukist innan vímuefnameðferðar og innan margra starfsgreina, til 
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dæmis innan félagsráðgjafar og innan sálfræðinnar (Madson, Schumacher, Baer og 

Martino, 2016). 

Hvatningarviðtöl eru samtalsstíll til að styrkja eigin hvatningu einstaklingsins og 

skuldbindingu til að breyta hegðun sinni. Þau voru upphaflega kynnt til að meðhöndla 

vímuefnamisnotkun og síðar meir var farið að nota hvatningarviðtöl í víðara samhengi til 

að breyta margri annarri heilsufarslegri hegðun. Hvatningarviðtöl eru venjulega 

framkvæmd sem ráðgjöf augliti til auglitis. Einstaklings hvatningarviðtöl hafa reynst vera 

áhrifamikil aðferð til þess að hjálpa fólki að minnka eða hætta að nota bæði lögleg og 

ólögleg vímuefni, og breyta hegðun sinni. Félagsráðgjafar geta notað hvatningarviðtöl til 

þess að skima fyrir og meta áhættu vímuefnanotkunar (Jiang, Wu, og Gao, 2017; Tai og 

Volkow 2013). 
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4 Meðferðarúrræði og vímuefnaröskun  
Hér verður farið yfir vímuefnameðferðina Bergslagens behandlings & rehabcenter AB í 

Svíþjóð. Það er langtímameðferð fyrir einstaklinga af báðum kynjum með 

vímuefnaröskun. Skoðað verður af hverju fólk fer í þá meðferð og hvað í henni felst. Auk 

þess verður skoðuð hugmyndafræði og starfsemi meðferðarinnar. Að lokum verður greint 

frá þeim meðferðum hér á landi sem standa til boða fyrir einstaklinga með 

vímuefnaröskun.  

4.1 Bergslagens behandlings & rehabcenter AB 

Bergslagens behandlings & rehabcenter AB er starfrækt meðferð fyrir einstaklinga með 

áfengis - og vímuefnaröskun. Meðferðin var stofnuð árið 1995 og starfa þar geðlæknar, 

hjúkrunarfræðingar, sjúkraliði og félagsráðgjafi, en auk þess starfa þar áfengis- og 

vímuefnaráðgjafar (Dennicketorp, e.d.). 

Meðferðinni er skipt í þrennt: afeitrun, eftirmeðferð og áfangaheimili. Meðferðin er 

kynjaskipt og konur eru í sérstöku húsi. Flestir Íslendingar sem hafa farið í meðferðina eru 

í henni frá þremur upp í sex mánuði að meðaltali. Hópvinna á íslensku stendur til boða 

fyrir Íslendinga sem fara í meðferðina og einnig eru sjálfshjálparhópar á staðnum, bæði 

AA fundir og NA fundir og eru þeir á íslensku. Þar lærir sjúklingurinn að lifa án áfengis og 

vímuefna með hjálp 12 sporanna og ná jafnvægi í daglegum athöfnum. Í meðferðinni er 

lagt upp úr faglegri endurhæfingu.  Í meðferðinni er bæði unnið út frá hópavinnu og 

einstaklingsmiðaðri nálgun (Dennicketorp, e.d.). 

Samkvæmt upplýsingum sem bárust frá Elísabetu Bjarnadóttur framkvæmdarstjóra  

Bergslagens behandlings & rehabcenter AB þann 17. október 2018, fer einstaklingurinn 

til að byrja með í grunnmeðferð en í henni felst afvötnun og hvatning og þar hefja allir 

sína meðferð. Tíminn sem fer í grunnmeðferðina er einstaklingsbundinn en er minnst sjö 

dagar og allt að mánuður. Það fer eftir neyslusögu einstaklingsins. Afvötnun stendur til 

boða og er það undir eftirliti læknis (Elísabet Bjarnadóttir, munnleg heimild, 17. október 

2018). 

 Starfsfólk er til staðar allan sólarhringinn í grunnmeðferðinni. Hver dagur í 

grunnmeðferðinni byrjar á morgunfundi eftir það tekur við fyrirlestur þar sem farið er yfir, 
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meðal annars, sjúkdómshugtakið, þróun alkahólisma, tilfinningar, áhrif sjúkdómsins, 

líkamleg, andleg og félagsleg og hópavinna er út frá því. Allir fyrirlestrar fara fram á 

sænsku.  AA/NA fundir eru fimm kvöld í viku og hugleiðsla er á hverju kvöldi í hálftíma. 

Einnig eru hjúkrunarfræðingar að nota NADA nálastungur fyrir þá sem vilja (Elísabet 

Bjarnadóttir, munnleg heimild, 17. október 2018). 

Eftirmeðferðin er eftir að 30 daga grunnmeðferð lýkur og þar er unnið nánar með 

afleiðingar sjúkdómsins. Notast er við sérhæft vinnuhefti með upplýsingum, verkefnum 

og fleiru (Elísabet Bjarnadóttir, munnleg heimild, 17. október 2018). 

Áfangaheimili/langtímaúrræði er fyrir einstaklinga sem hafa ítrekað verið í meðferð 

án þess að hafa náð árangri en boðið er upp á að dvelja til lengri tíma í meðferð með 

faglegum stuðningi. Unnið er með fallbraut samkvæmt Grozki og mikilvægi bata vegna  

áfengis- og vímuefnavandans. Þeir sem fara í þetta taka meiri þátt í heimilishaldi og 

viðhaldsvinnu og fara á fundi utan meðferðarheimilis. Til að byrja með er hægt að fara í 

frí heim og góður tími veittur í aðlögun (Elísabet Bjarnadóttir, munnleg heimild, 17. 

október 2018). 

4.2 Íslendingar í vímuefnameðferð í 
Bergslagens behandlings & rehabcenter AB í Svíþjóð 

Meðferðin er langtímameðferð og er frá þremur mánuðum upp í eitt ár. Þegar litið er til 

markhópsins í þessari meðferð eru þetta þeir einstaklingar sem hafa ítrekað farið í 

meðferð en ekki náð að halda sér frá áfengi eða öðrum vímuefnum sem hefur leitt til þess 

að þeir hafa ekki náð bata. Íslendingar sem koma í meðferðina í Svíþjóð koma oftast eftir 

afvötnun á Vogi eða 33 A en auk þess fara þeir í afvötnun í Svíþjóð en hún fer fram á 

sænsku. Eftir að einstaklingur líkur afvötnun fer hann í íslensku grúppuna en þar starfa 

þrír íslenskir ráðgjafar. Tveir hópfundir eru á hverjum degi ásamt íslenskum AA/NA 

fundum á kvöldin, fimm daga vikunnar. Lagt er upp úr því að meðferðartíminn sé frá 

þremur mánuðum upp í eitt ár. Þegar einstaklingurinn er búinn að vera í þrjá mánuði 

getur hann sótt um frí og farið til Íslands. Áætlað er að einstaklingurinn hafi 

grunnþekkingu á alkahólisma eftir að hafa farið í meðferð hjá SÁÁ, Teigi, Krýsuvík eða 

Hlaðgerðarkoti. Unnið er ítarlega með fallþróun, öll 12 spor AA/NA samtakanna auk 

hliðarfíkna og hugleiðslu (Elísabet Bjarnadóttir framkvæmdarstjóri, munnleg heimild, 17. 

október 2018). 
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Lagt er upp úr hreyfingu, líkamleg hreyfing er daglega, gönguhópar í hádeginu auk 

þess er þarna líkamsrækt, gufubað, borðtennis og fleira.  Auk þess er í boði afbrotavika 

(e. criminal program) og er það vikunámskeið. Kennarar eru menntaðir af höfundi þess 

Gunnar Bergström og er meðferðarheimilið með leyfi fyrir því að nota það. Á því 

námskeiði er farið ýtarlega í gegnum hugsana- og hegðunarferli í afbrotum einstaklinga. 

Farið er yfir tengsl afbrota og neyslu, athafnir og afleiðingar. Þessi námskeið eru á íslensku 

og sænsku og er gjaldið innifalið (Elísabet Bjarnadóttir, munnleg heimild, 17. október 

2018). 

Lögð er áhersla á að einstaklingurinn haldi dagsplani. Auk þess er gert vikuplan fyrir 

hópinn ásamt því er einstaklingsplan sem fylgt er eftir og einstaklingnum veitt aðhald og 

stuðningur til þess (Elísabet Bjarnadóttir, munnleg heimild, 17. október 2018). 

Af þeim 103 Íslendingum sem lokið hafa meðferð í Svíþjóð á árunum 2016 og 2017 

eru 30 konur og 73 karlar. Meðaltíminn í meðferð var 2,7 mánuðir árið 2016 og 2,8 

mánuðir árið 2017 (Elísabet Bjarnadóttir, munnleg heimild, 17. október 2018). 

Tafla 1 Fjöldi innlagna meðal Íslendinga árin 2016-2017 

Innlagnir  Karl Kona Samanlagt 

 2016 35  14 49 

 2017 38 16 54 

Samtals  73  30 103 

Umsóknarferlið 

,,Notendur fjárhagsaðstoðar til framfærslu sem hafa farið ítrekað í meðferð hér á landi og 

ekki náð að stöðva neyslu áfengis og/eða annarra vímuefna og breyta sínum lífsstíl. Fólk 

sem þarf að komast frá neyslutengdu umhverfi á Íslandi. Umsóknir þeirra fara fyrir 

áfrýjunarnefnd“ (Erla Björg Sigurðardóttir, munnleg heimild, 5. nóvember 2018). 

Áfrýjunarnefnd velferðarráðs, undirnefnd velferðarráðs Reykjavíkurborgar: 

Samkvæmt reglum um verksvið og starfshætti áfrýjunarnefndar velferðarráðs 

Reykjavíkurborgar þar sem ,,Áfrýjunarnefnd velferðarráðs endurskoðar umsóknir 

umsækjenda sem synjað hefur verið, að öllu leyti eða að hluta, hjá þjónustumiðstöðvum 

Reykjavíkurborgar” (Reykjavíkurborg, 2018). 
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4.3 Meðferðarkerfið á Íslandi 

Hér verður farið yfir þau meðferðarúrræði sem standa til boða fyrir einstaklinga með 

vímuefnaröskun. Fyrst verður farið yfir þær meðferðir þar sem SÁÁ rekur starfsemi. Næst 

verður farið yfir þau úrræði sem Landspítalinn rekur og að lokum yfir aðrar meðferðir sem 

reknar eru af einkaaðilum.  

4.3.1 SÁÁ 

SÁÁ sjúkrarekstur fer stækkandi og er orðinn stór hluti af heilbrigðis- og velferðarþjónustu 

landsmanna. Þrátt fyrir að starfsemin sé rekin af Samtökum áhugafólks um áfengis- og 

vímuefnavandann ,,er öll þjónustan sem sjúklingarnir fá á höndum heilbrigðisstarfsmanna 

með full réttindi og á ábyrgð forstjóra Sjúkrahússins Vogs. Starfsemin er undir faglegu 

eftirliti Landlæknisembættisins og reksturinn endurskoðaður af Ríkisendurskoðun“ 

(Þórarinn Tyrfingsson, 2016). Þjónustan sem stendur til boða er mjög mismunandi eftir 

því hvaða þjónustu einstaklingurinn þarf, bæði stutt viðtöl og langar meðferðir. 

Meðferðin fer fram á sjúkrastofnun og á göngudeild. Flestir þeirra sem eru með áfengis- 

og vímuefnavanda leita meðferðar beint til SÁÁ en ekki til annarra heilbrigðisstofnana 

(Þórarinn Tyrfingsson, 2016).   

Vík  

Vík er á vegum SÁÁ og þar fer fram inniliggjandi meðferð. En nýja meðferðarstöðin var 

tekin í notkun 1. október 2017. Þar er fyrsta flokks aðstaða bæði fyrir karla og konur í 

aðgreindum húsum og allt meðferðarstarf þar kynjaskipt. Þar standa 61 pláss til boða fyrir 

einstaklinga með vímuefnaröskun. Meðferðin í Vík er sú fyrsta sem tekin er í notkun þar 

sem boðið er upp á algjörlega kynjaskipta áfengis- og vímuefnameðferð (SÁÁ, e.d.-a).  

Boðið er upp á kvennameðferð, þar sem meðferðin er sniðin að þörfum kvenna með 

áfengis- og vímuefnavanda. Unnið er í þverfaglegum teymum. Meðferðinni er stýrt af 

áfengis- og vímuefnaráðgjöfum sem halda fyrirlestra og stýra meðferðarhópum (SÁÁ, 

e.d.-b).  

Auk þess er karlameðferð í Vík þar sem unnið er í þverfaglegum teymum. En þar fer 

fram fjögra vikna endurhæfing og að lokinni dvöl í Vík býðst körlum stuðningur frá 

göngudeild í tvo til þrjá mánuði. Þeir karlar sem eru endurkomumenn búa við þann kost í 
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sérstakri Víkingameðferð í Vík en þegar henni líkur þá er þeim veittur stuðningur í eitt ár 

á göngudeild (SÁÁ, e.d.-c). 

Göngudeild SÁÁ í Reykjavík 

Göngudeild SÁÁ stendur til boða fyrir þá einstaklinga sem geta búið eða búa á 

höfuðborgarsvæðinu og lifa við góðar félagslegar aðstæður og góða líkamlega heilsu. Þar 

fer fram markviss göngudeildarmeðferð yfir fjögra mánaða tímabil. Fyrst um sinn er það 

fjóra daga vikunnar og svo er meðferðin einu sinni í viku næstu þrjá mánuði. Á 

göngudeildinni fer fram fjölbreytt starfsemi í þágu áfengis- og vímuefnasjúklinga og 

fjölskyldna þeirra. Göngudeildin er staðsett í húsi Vonar í Efstaleiti. Um 25.000 sjúklingar 

koma ár hvert sem gefur okkur það að meira en 100 manns sæki þjónustu á göngudeildina 

ár hvert. Vert er að taka það fram að einnig starfar göngudeild á Akureyri (SÁÁ, e.d.-d; 

SÁÁ, e.d.-e). 

4.3.2 LSH 

Fíknigeðdeild leggur upp úr því að þjónusta einstaklinginn með tvígreiningu fíknar og 

geðvanda. Greindir eru líffræðilegir, sálrænir og félagslegir þættir sem tengjast 

sjúkdómunum af hópi fagaðila sem starfa þar. Nálgunin í meðferðinni er fjölbreytt og 

miðast við þarfir hvers einstaklings (Landspítali, e.d.-a). Markmið móttökugeðdeildar 

fíknimeðferðar er að einstaklingur nái lágmarks jafnvægi í innlögn. Inni á deildinni starfar 

þverfaglegt teymi sem sinnir einstaklingsmiðaðri meðferð. Einstaklingur innskrifast í 

ákveðið teymi og hefur sömu meðferðaraðila á meðan hann dvelur þarna. Flestir fara 

heim eftir það og eru í eftirfylgni um tíma á göngudeild eða á stofu hjá sérfræðingi eða 

hjá heimilislækni (Landspítali, e.d.-c). 

4.3.3 Hlaðgerðarkot  

Hlaðgerðarkot er á vegum Samhjálpar og er það elsta meðferðarheimilið sem er starfandi 

hér á landi og hefur það verið starfandi allt frá árinu 1974 og er staðsett í Mosfellsdal. 

Hlaðgerðarkot getur tekið á móti 30 einstaklingum þar af 20 karlmönnum og 10 

kvenmönnum. Ekki er boðið upp á afeitrun þar en Sjúkrahúsið Vogur og Landspítalinn, 

deild 33a, bjóða upp á það. Ætlast er til að meðferðin í Hlaðgerðarkoti sé þrír mánuðir en 

þó er hægt að gera samkomulag um að vera lengur ef þörf krefur. Aukning hefur verið á 

því að fólk vilji komast að í áfengis- og vímuefnameðferð í Hlaðgerðarkoti og hefur 
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biðlistinn því lengst. Einstaklingar sem koma í meðferðina eru á aldrinum 18 til 39 ára. 

Áfengis- og vímuefnameðferðin hefur verið að skila góðum árangri (Samhjálp, e.d.). 

4.3.4 Krýsuvík  

Meðferðin í Krýsuvík er stöðugt að þróast og hefur verið að gera það síðan haustið 1997.  

Þessi stöðuga þróun er eitt af aðaleinkennum meðferðarinnar. Þarfir skjólstæðings eru í 

fyrirrúmi og er auðveldara að mæta þeim með þessum sveigjanleika. Þessi sveigjanleiki 

er mun meiri en í öðrum meðferðum sem stuðlar að því að meira rými er fyrir aðgerðir. Í 

dag er meðferðarheimilið Krýsuvík ,,framsæknasta meðferðarúræði í Evrópu sem völ er á 

í dag“ (Krýsuvík, e.d.). Í Krýsuvík starfa vímuefnaráðgjafar sem eru með ICRC réttindi í 

vímuefnaráðgjöf á sviði fíknisjúkdóma.  

Meðferðin er hágæða einstaklingsmiðuð langtímameðferð þar sem öll vinna við 
skjólstæðinga er unnin af fagfólki og er leitast við eftir fremsta megni að hjálpa/leysa 
þá hluti í fari skjólstæðings, sem hafa tafið hann í þroska eða haldið honum utan við 
samfélagið í lengri eða skemmri tíma (Krýsuvík, e.d.). 

Samvinna einkennir starfsemi meðferðar í Krýsuvík. Fagaðilar vinna í samvinnu við 

aðra fagaðila og hefur það skilað meiri árangri skjólstæðingum í hag en gerist í 

sambærilegum meðferðum (Krýsuvík, e.d.).  

4.3.5 Teigur  

Teigur er partur af meðferðarúrræðum Landspítalans (LSH). Teigur er eftirmeðferðardeild 

fíknigeðdeildar sem einblínir á einstaklinga með vímuefnavanda auk annars geðræns 

vanda. Teigur dagdeild setur kröfur um að einstaklingurinn sé hættur allri neyslu og búinn 

að ná lágmarks stöðugleika. Meðferðin sem stendur til boða á Teigi er dagdeildarmeðferð 

í fimm vikur. Dagdeildarmeðferðin er frá klukkan níu á morgnana til hálf tvö, þrjá daga 

vikunnar og til hádegis tvo daga vikunnar. Dagskrá dagdeildarinnar er stýrt af 

sálfræðingum, áfengisráðgjöfum og hjúkrunarfræðingum. Hins vegar þá koma læknar og 

félagsráðgjafar líka við sögu. Lagt er upp úr því að þeir sem koma fái úrlausn á 

vandamálum sínum með faglegri þjónustu. Meðferðin byggir á hugmyndafræði 

hugrænnar atferlismeðferðar (HAM). Lögð er áhersla á einstaklingsmiðaða nálgun fyrir 

hvern einstakling þó þetta sé hópmeðferð. Hver og einn hefur sinn meðferðaraðila og auk 

þess fær hann einstaklingsviðtöl (Landspítali, e.d.-b). 
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Í fyrstu vikunni er vandinn kortlagður og farið yfir áhrifin af neyslunni, svo næstu þrjár 

vikurnar eru kenndar leiðir til þess að einstaklingurinn læri að takast á við röskunina og 

aðrar erfiðar tilfinningar með aðferðum HAM. Auk þess er einstaklingurinn  kynntur fyrir 

núvitund og árvirkni (e. mindfulness) (Landspítali, e.d.-b). 

4.3.6 Sjálfshjálparhópar  

AA samtökin  

Stofndagur AA samtakanna miðast við 10. júní 1935. Bill W. hætti að drekka þá og er hann 

einn af tveimur stofnendum AA samtakanna ásamt Dr. Bob. Þeir gáfu út fyrstu útgáfuna 

af AA bókinni 1939 þar sem þeir tóku saman reynslu sína ásamt því að segja frá bataleið 

AA og 12 spora kerfinu. Samtökin stækkuðu hratt og dreifðust yfir Bandaríkin þar sem 

Íslendingar kynntust fyrst AA samtökunum. Föstudaginn 16. apríl 1954 var stofnfundur 

AA samtakanna hér á landi. Til að byrja með voru stofnfélagar 14 en um veturinn 1954 

voru stofnfélagar orðnir 80. Til að byrja með var einn AA fundur í viku en núna eru þeir 

um 300 í hverri viku og um það bil 16.000 hvert ár (AA samtökin á Íslandi, e.d.-a).  

AA samtökin eru alþjóðleg samtök sem eru bæði fyrir karla og konur sem hjálpa hvort 

öðru að lifa lífinu án áfengis og miðla til annarra sem glíma enn við áfengisvanda. AA 

samtökin vinna út frá reynslusporunum 12 sem leiða einstaklinginn að bata. Samtökin 

starfa í 145 löndum og eru um 89.000 deildir þar sem hundrað þúsund alkahólistar hafa 

náð bata (AA samtökin á Íslandi, e.d.-b). 

NA-Narcotics Anonymous 

NA eða Narcotics Anonymous eru félagasamtök sem eru samfélag karla og kvenna og eru 

rekin án hagsmunasjónarmiða. Samtökin eru fyrir einstaklinga sem eru með erfiðleika 

þegar kemur að vímuefnum. Í samtökunum koma fíklar á batavegi saman og hittast 

reglulega til að sýna hvor öðrum stuðning og hjálpa hvor öðrum að haldast edrú. Skilyrðin 

til þess að fá að fara inn í samtökin eru einungis að vilja að hætta að neyta vímuefna og 

algjörs bindindis er krafist. NA byggir líka á 12 sporunum (Narcotics Anonymous Ísland, 

e.d.). 

4.4 Hlutverk félagsráðgjafa 

Félagsráðgjafar á Íslandi fylgja siðareglum félagsráðgjafa og grundvöllur þeirra er virðing 

fyrir manngildum og sérstöðu hvers einstaklings. Félagsráðgjafi á að trúa á einstaklinginn 
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og getu hans til þess að nýta hæfileika sína. Félagsráðgjafi vinnur ávallt gegn 

mannréttindabrotum (Embætti landlæknis, e.d.).   

Þegar félagsráðgjafar starfa með einstaklingum starfa þeir eftir lögum um 

félagsráðgjöf nr. 95/1990 og eftir eigin siðareglum. Virðing fyrir manngildum og sérstaða 

hvers einstaklings og trú á eigin getu hans til að nýta hæfileika sína er grundvöllur 

félagsráðgjafar. Markmið félagsráðgjafar er að vinna að lausnum félagslegra og 

persónulegra vandamála og sporna við félagslegu ranglæti (Félagsráðgjafafélag Íslands, 

e.d.). 

Einstaklingar sem sækjast eftir fjárhagsaðstoð glíma við mismunandi vanda annað 

hvort af heilsufarslegum og/eða persónulegum ástæðum. Nauðsynlegt er að 

félagsráðgjafar séu til staðar fyrir þessa einstaklinga og geti veitt þeim viðeigandi þjónustu 

(Guðný Björk Eydal og Anný Ingimarsdóttir, 2003). 

Félagsráðgjafar taka á móti einstaklingum sem fá fjárhagsaðstoð og aðstoða þá við 

að gera einstaklingsáætlun sem tekur mið af því að einstaklingurinn nái að komast að 

hluta til eða að öllu leyti út á vinnumarkaðinn. Eins og tekið er fram í reglum um 

fjárhagsaðstoð frá Reykjavíkurborg kemur fram að þeir einstaklingar sem „fá 

fjárhagsaðstoð til framfærslu á grundvelli læknisvottorðs um óvinnufærni skulu í 

samvinnu við félagsráðgjafa gera einstaklingsáætlun sem miðar að því að umsækjandi nái 

vinnufærni að öllu leyti eða að hluta“ (Reykjavíkurborg, e.d.). 

Félagsráðgjafar vinna oft mikið með þeim einstaklingum sem greindir eru með 

vímuefnaröskun. Til dæmis sinna þeir oft fræðslu um vímuefnaröskun og forvörnum. Auk 

þess koma þeir að verkefnum á borð við mat, meðferðir, úrræði og málstjórnunarhlutverk 

(McCabe og Wahler, 2016). 

Félagsráðgjafar eru vel þjálfaðir til að: 1. Vera talsmenn viðkvæmra hópa svo sem 

einstaklinga með vímuefnaröskun. 2. Aðstoða einstaklinga með vímuefnaröskun og 

fjölskyldur þeirra félagslega. 3. Nota hvatningarviðtöl til að skima og meta áhættusama 

notkun vímuefnis. 4. Hvetja sjúklinginn í að breyta óheilbrigðri hegðun og taka þátt í 

sjálfstjórnunaraðstoð. 5. Hafa samskipti við lækna við að taka einstaklingsbundnar 

klínískar ákvarðanir sem byggjast á niðurstöðum á mati. Hafa félagsráðgjafar gegnt 

lykilhlutverki þegar kemur að hóp-, fjölskyldu- og einstaklingsráðgjöf (Tai og Volkow 

2013). 
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5 Aðferðafræði  
Í rannsókninni var notast við eigindlega rannsóknaraðferð þar sem viðtöl voru tekin við 

fimm einstaklinga sem eiga það sameiginlegt að hafa lokið vímuefnameðferð í 

Bergslagens behandlings & rehabcenter AB í Svíþjóð. Notast var við tilgangsúrtak (e. 

purposive sampling). Rannsakandi nálgaðist lista með viðmælendum með hjálp 

Velferðarsviðs Reykjavíkur með einstaklingum sem lokið höfðu vímuefnameðferðinni í 

Svíþjóð og var hringt og spurt hvort þeir vildu taka þátt í rannsókninni.  Hér á eftir verður 

farið yfir rannsóknaraðferðir í félagsvísindum, gagnasöfnun, úrtak, þátttakendur, 

framkvæmd rannsóknar og greiningu gagnanna, styrkleika og veikleika rannsóknarinnar 

og að lokum siðferðislegar hliðar rannsóknarinnar og álitamál.  

5.1 Eigindlegar rannsóknaraðferðir og fyrirbæranálgun  

Eigindlegar aðferðir (e. qualitative) gefa innsýn í félagslegan veruleika og sameiginlega 

merkingu. Í greiningu gagna í eigindlegum aðferðum eru þemu skoðuð. Gögn í 

eigindlegum rannsóknaraðferðum geta komið í textaformi úr skjölum, 

athugunarskýringum, viðtölum, hljóð- eða myndbandsupptökum eða ljósmyndum. Ekki 

er nægilegt að safna einungis gögnum saman heldur þarf líka að greina gögnin. Í 

eigindlegum rannsóknaraðferðum hefst greiningin á meðan gögnunum er safnað saman. 

Að greina gögn þýðir kerfisbundið að skipuleggja, samþætta og skoða. Við leitum að 

mynstri og samböndum meðal sérstakra upplýsinga. Til þess að greina gögnin þá tengjum 

við saman tiltekin gögn við hugtök, fyrirfram ákveðnar alhæfingar og skilgreinum þróun 

og þemu. Greining gerir okkur kleift að auka skilning, auka kenningu og þróa þekkingu 

(Neuman, 2014).  

Rannsakandi lagði áherslu á að skoða afdrif, upplifun og reynslu einstaklinga sem 

lokið höfðu vímuefnameðferð í Bergslagens behandlings & rehabcenter AB og var því 

notast við fyrirbærafræðilega nálgun (e. phenomenology). Hún gengur út á það að reynt 

er að öðlast dýpri skilning á fyrirbæri út frá upplifun viðmælenda sem verið er að rannsaka 

(Padgett, 2008).  

Fyrirbærið í þessari rannsókn er: Einstaklingar sem lokið hafa vímuefnameðferð 

Bergslagens behandlings & rehabcenter AB í Svíþjóð, hver upplifun og reynsla þeirra var 
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af meðferðinni og hver var fjárhagsleg staða þeirra fyrir og eftir vímuefnameðferð og þess 

vegna fellur þetta úrtak vel að fyrirbærafræðinni. Mikilvægt er að heyra reynslu þeirra og 

persónulega upplifun til að varpa betur ljósi á viðfangsefnið og taldi því rannsakandi að 

eigindleg rannsóknaraðferð myndi nýtast vel til að ná því fram. Mikilvægt er að vera 

meðvitaður um að ekki sé hægt að alhæfa út frá niðurstöðum viðtalanna (Yegidis, 

Weinbach og  Myers,  2018). 

5.1.1 Gagnasöfnun  

Í þessari rannsókn var notast við hálfstöðluð viðtöl sem tekin voru við fimm einstaklinga 

af báðum kynjum. Stuðst var við viðtalsvísi þegar viðtölin voru tekin. Viðmælendurnir 

voru á aldrinum 22 ára til 45 ára. Kynjahlutfallið var ein kona á móti fjórum karlmönnum. 

Viðmælendurnir áttu það allir sameiginlegt að hafa lokið vímuefnameðferð í 

Bergslagens behandlings & rehabcenter AB Í Svíþjóð.  

Þegar notast er við viðtöl í eigindlegum rannsóknaraðferðum er grundvallaratriði að 

þátttakendur geti tjáð sig á sem frjálsastan hátt en samt sem áður innan ákveðins ramma 

sem miðast við rannsóknarspurninguna og markmið rannsóknarinnar. Rannsóknarviðtöl 

eru mjög ólík almennu spjalli þar sem tilgangurinn er skýr og krefjast slík viðtöl 

undirbúnings. Viðtalsáætlun í eigindlegum rannsóknum er opin og stundum bara ein 

spurning en hins vegar þá þarf að vera ákveðinn rammi sem þarf að fara eftir sem tengist 

rannsókninni og forsendum hennar. Viðtöl eru algeng gagnasöfnunaraðferð bæði í 

megindlegum og eigindlegum rannsóknaraðferðum (Helga Jónsdóttir, 2013). 

Auk þess var notast við upplýsingaviðtöl þar sem haft var samband við 

framkvæmdarstjóra vímuefnameðferðarinnar í 

Bergslagens behandlings & rehabcenter AB í Svíþjóð Elísabetu Bjarnadóttur þar sem 

grunnupplýsingar voru fengnar um meðferðina og eftir hvaða kenningum og 

hugmyndafræði er unnið út frá. Næst var haft samband við Erlu Björgu Sigurðardóttur, 

deildarstjóra gæða og rannsókna á skrifstofu sviðsstjóra velferðasviðs Reykjavíkur vegna 

grunnupplýsinga um það hvernig valið er í meðferðina. Upplýsingarnar voru í  gegnum 

tölvupóst og bréfpóst þar sem vitnað verður í munnlegar heimildir þar sem við á.  
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5.1.2 Úrtak 

Úrtök eru mjög ólík eftir því hvort rannsóknin er megindleg eða eigindleg, bæði þegar 

kemur að úrtaksstærð, sem sagt fjölda þátttakenda, og hvernig úrtakið er valið úr þýðinu 

(Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 

Fjöldi þátttakenda er undir dómgreind rannsakandans komið, það er hvað hann telur 

vera passlegan fjölda fyrir rannsóknina. Of lítið úrtak getur valdið því að trúverðugleika 

rannsóknarinnar er ógnað, hins vegar getur of stórt úrtak valdið því að rannsakandinn 

nær ekki að greina rannsóknargögnin í dýpt sinni. Er því mikilvægt að velja vel þegar 

rannsakandi fer af stað til að velja í úrtak í viðtalsrannsókn (Katrín Blöndal og Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013). Í þessari rannsókn tók rannsakandi viðtöl við fimm einstaklinga. En 

í eiginlegum rannsóknaraðferðum eru yfirleitt fáir þátttakendur.  Margar tegundir úrtaka 

tilheyra eigindlegum rannsóknaraðferðum. Mörg nöfn ná yfir úrtök. Í þessu tilfelli verður 

notast við tilgangsúrtak (e. purposive sampling) þar sem þátttakendur eru valdir með því 

markmiði að henta markmiðum rannsóknarinnar, slíkt úrtak hentar vel þar sem 

rannsakandi velur ákveðinn hóp, í þessu tilfelli einstaklinga sem lokið hafa 

vímuefnameðferð í Bergslagens behandlings & rehabcenter AB í Svíþjóð með forsendur 

rannsóknarinnar að leiðarljósi (Neuman, 2014). Fjöldi þátttakenda er ekki ákveðinn 

fyrirfram heldur eru einstaklingar valdir sem henta markmiðum rannsóknarinnar sem 

best. Þessir einstaklingar hafa persónulega þekkingu á fyrirbærinu sem verið er að 

rannsaka (Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013).  

5.1.3 Þátttakendur 

Viðmælendurnir voru á aldrinum 22 ára til 45 ára. Kynjahlutfallið var ein kona á móti 

fjórum karlmönnum. Viðmælendurnir áttu það sameiginlegt að hafa lokið við 

vímuefnameðferð í Bergslagens behandlings & rehabcenter AB Í Svíþjóð. Viðmælendur 

luku meðferðinni á árunum 2013/2014 til 2018. Viðmælendur höfðu flestir farið einu sinni 

í meðferðina, einn viðmælendanna hafði þó farið fjórum sinnum. Allir viðmælendurnir 

voru búsettir hér á landi.  

5.1.4 Framkvæmd rannsóknar og greining gagna 

Rannsakandi hóf rannsókn í maí 2018, fyrst var gerð rannsóknarskýrsla þar sem sett voru 

fram helstu markmið og rannsóknarspurningar þróaðar í samræmi við markmið hennar. 

Fyrst gekk rannsakandi út frá því að gera megindlega rannsókn en þar sem lítil svörun 
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fékkst þá var rannsóknaraðferð breytt í eigindlega. Í ágúst var fræðilegi hlutinn unninn að 

hluta ásamt því að athugað var með leyfi sem þurfti þó ekki og gerð voru kynnisbréf og 

upplýst samþykki. Í október voru viðtölin tekin og voru þau kóðuð og í október og 

nóvember voru niðurstöður, umræður og lokaorð unnin.  

Þátttakendur völdu þann stað sem þeir vildu hittast á til þess að koma í viðtölin og 

voru viðtölin í heimahúsum, á kaffihúsi, í skóla og á áfangaheimili. Viðtölin tóku öll um 30 

mínútur. Þátttakendur byrjuðu á því að skrifa undir upplýst samþykki (Viðauki III) og auk 

þess skrifaði rannsakandi undir og var gert tvírit þar sem þátttakandi fékk annað eintakið. 

Áður en viðtalið hófst fengu þátttakendur afhent kynnisbréf (Viðauki IIII) sem þeir fengu 

tækifæri til þess að lesa yfir áður en viðtalið hófst og halda eftir afriti. Eftir hvert viðtal 

voru þau afrituð orðrétt og hófst svo greining. Vert er að minnast á það að gögnin voru 

dulkóðuð svo ekki var hægt að rekja spurningar beint til viðmælenda. Viðtölin tóku öll um 

það bil 30 mínútur og fengu allir viðmælendur dulnefni og voru þau Sindri, Karl, Hilmar, 

Jón og Sóley. Þátttakendur þurftu að geta lýst afdrifum sínum í dag, lífskjörum og 

félagslegri stöðu og fjárhagslegri stöðu fyrir og eftir meðferð. Ásamt reynslu og upplifun 

sinni af meðferðinni. Þátttakendur voru því valdir með viðfangsefnið og markmið 

rannsóknarinnar í huga. Rannsakandi kóðaði (e. coding) viðtölin og komst að 

sameiginlegri upplifun og komu þá þemu í ljós, í þemagreiningu er verið að finna 

sameiginlega reynslu og upplifanir af rannsóknarefninu (Padgett, 2008). Hægt var að 

afmarka þrjú yfirþemu úr gögnunum: félagsleg staða eftir meðferð, afdrif þátttakenda 

eftir meðferð og reynsla og upplifun þátttakenda af vímuefnameðferð í  

Bergslagens behandlings & rehabcenter AB í Svíþjóð.  

5.1.5 Styrkleikar og veikleikar rannsóknarinnar 

Ekki hafa verið skoðuð afdrif einstaklinga sem lokið hafa vímuefnameðferð 

Bergslagens behandlings & rehabcenter AB í Svíþjóð. Notast var við tilgagnsúrtak. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar takmörkuðust við persónulega reynslu fimm 

einstaklinga og eru það fremur fáir einstaklingar og gæti það talist til veikleika. Hópurinn 

er viðkvæmur og var því erfitt að ná í hann. Rannsakandi lagði í byrjun upp með það að 

nálgast sex til átta viðmælendur en náði einungis í fimm úr tilgangsúrtakinu.  

Þó svo að rannsakandi hafi reynt eftir bestu getu að gæta hlutleysis þá var þetta fyrsta 

rannsókn rannsakanda og getur því verið möguleiki á að viðhorf hans til viðfangsefnis hafi 
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ómeðvitað haft áhrif á þátttakendur rannsóknarinnar. Auk þess getur verið að 

reynsluleysið geti haft áhrif á efnistök, vinnslu gagna og niðurstöður rannsóknar. Þá getur 

það verið veikleiki að rannsakandi var einn að vinna að kóðun, þemagreiningu og allri 

gagnaöflun sem gæti leitt til þess að rannsóknin er veikari.   

Styrkleikarnir eru að eigindlegar rannsóknir geta gefið dýpri skilning á viðfangsefninu 

í gegnum persónulega reynslu og upplifun þátttakenda.  

5.1.6 Siðferðislegar hliðar rannsóknarinnar (álitamál) 

Rannsakandi þurfti ekki að sækja um leyfi til persónuverndar en gerði þó vinnslusamning 

við Velferðarsvið Reykjavíkur. Tekið skal fram að fyllsta trúnaðar er gætt í þessari 

rannsókn og að henni lokinni verður öllum gögnum fargað, í byrjun desember 2018. Farið 

verður með persónuupplýsingar og skráningu þeirra í samræmi við lög nr. 90/2018 um 

persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga.  

Rannsakandi mun notast við dulnefni í rannsókninni til að tryggja trúnað við 

viðmælendur sína og auk þess mun rannsakandi sjá til þess að upplýsingar og niðurstöður 

rannsóknarinnar séu ekki persónugreinanlegar. Í rannsókninni mun rannsakandi tryggja 

trúnað við þátttakendur, fylgja siðareglum félagsráðgjafa um nafnleynd og trúnað 

(Yegidis, Weinbach og  Myers,  2018). Rannsakandi fékk lista frá Velferðarsviði Reykjavíkur 

með þeim einstaklingum sem lokið höfðu meðferð í Svíþjóð vegna vímuefnavanda. 

Rannsakandi hringdi í viðmælendur frá Velferðarsviði Reykjavíkur en reyndist erfitt að ná 

í einstaklingana og fékk rannsakandi einungis fimm viðmælendur sem gæti talist frekar 

fáir viðmælendur og gæti því verið ákveðin hindrun. 
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6 Niðurstöður 
Í þessum kafla verður greint frá niðurstöðum rannsóknarinnar. Viðtölin voru afrituð og  kóðuð. 

Þemun sem rannsakandi dró úr kóðuninni var félagsleg staða eftir meðferð, afdrif þátttakenda 

eftir meðferð og reynsla og upplifun þátttakenda af vímuefnameðferð í  

Bergslagens behandlings & rehabcenter AB í Svíþjóð.  

Til að varpa betur ljósi á afdrif einstaklinga sem lokið hafa vímuefnameðferð 

Bergslagens behandlings & rehabcenter AB í Svíþjóð verður almennt fjallað um reynslu og 

persónulega upplifun viðmælendanna af meðferðinni þar sem stuðst var við beinar tilvitnanir. 

Með því er vitnað beint í ummæli viðmælenda og verða þau tekin  saman fyrir miðju textans. 

Vert er að taka það fram að sumar tilvitnanir eru notaðar að hluta til og eru þær þá aðgreindar 

með þremur punktum og hornklofum.  

6.1 Félagsleg staða eftir meðferð  

Fyrsta þemað sem kom fram í viðtölunum var félagsleg staða. Með félagslegri stöðu er átt við 

ytri aðstæður sem geta stuðlað að áhrifum á stöðu einstaklings í samfélaginu. Þessar ytri 

aðstæður geta verið til dæmis menntun, atvinna, búseta, hjúskaparstaða og fjölskyldutengsl.   

Viðmælendur voru spurðir út í hvaða menntun þeir hefðu lokið í gegnum tíðina. Hluti 

viðmælenda höfðu ekki lokið við grunnskólapróf, annar hluti hafði lokið við grunnskóla og 

ásamt því hafði einn viðmælandinn lokið við BS gráðu í Háskóla. Þeir sem sögðust ekki hafa 

lokið grunnskóla lýstu því. Sindri lýsti því þegar hann var spurður hvaða menntun hann hefði 

lokið:  

 [...] Kláraði en ég féll.  

Karl lýsti því einnig þegar hann var spurður að því sama:  

 Nei ég náði ekki, ég náði ekki að útskrifast. 

Karl minntist á það að hann væri í skóla núna en samt sem áður þá sagðist honum ekki líða 

nægilega vel í skólanum eins og greinir frá hér:  

Mér mætti nú alveg líða betur í skólanum sko en eftir 24 ára dagneyslu á amfetamíni þá 
er rosa mikil skemmd þarna uppi sko, þannig skólagangan er erfið. 
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Sóley greindi frá því að hún hefði lokið grunnskólaprófi. Jón minntist á það að hann væri 

að stunda nám við Háskólabrú. Að lokum sagði Hilmar að hann hefði lokið BS gráðu í Háskóla.  

Viðmælendur voru spurðir út í búsetu sína þar sem þeir voru spurðir hvar þeir ættu heima 

og með hverjum, svöruðu tveir að þeir ættu heima í foreldrahúsum, einn viðmælendanna var 

á leigumarkaði og tveir viðmælendanna bjuggu á áfangaheimili.  

Auk þess voru viðmælendur spurðir út í það hvar þeir bjuggu áður en þeir fóru út í 

meðferðina. Sindri greindi frá því þegar hann var spurður út í það hvar hann bjó áður en hann 

fór út í meðferðina:  

Þá var ég á götunni og heima hjá félaganum mínum. 

Þrír viðmælendanna tóku það fram að þeir höfðu verðið að leigja áður en þeir fóru út til 

Svíþjóðar. Hins vegar þá tók Jón það fram að hann hefði búið á nokkrum stöðum áður en hann 

fór út.  

[...] Ég hef náttúrulega farið þarna nokkrum sinnum, fyrst var það hjá foreldrum, svo var 
ég bara á einhverju flakki þarna í einhvern tíma [...] Fyrst þegar ég fór þarna þá var ég hjá 
foreldrum og svo ,,meikuðu“ þau mig ekki lengur sko þannig ég var bara á einhverju flakki 
út um allt sko í einhverjum partýum [...]  

Jón var spurður af rannsakanda hvort hann hefði verið á leigumarkaði og hann svaraði því 

játandi.   

Allir viðmælendur voru spurðir út í það hvernig tengsl þeirra séu við fjölskylduna og hvort 

þeir eigi trygga vini. Flestir viðmælenda sögðust eiga börn, allt frá einu barni upp í þrjú. Af þeim 

sem eiga börn var enginn sem bjó með börnum sínum. Einn viðmælendanna minntist hins 

vegar á að dóttir hans myndi flytja til sín bráðlega. Eins og hann lýsir hér: 

[...] Semsagt dóttir mín kemur núna væntanlega frá [...] og mun búa hér.  

Annar viðmælandi minntist á það að dætur hans ættu ekki heima hjá honum en þær kæmu 

samt í heimsókn. Hann lýsti þó áhyggjum yfir því að hann langaði að klára skólann og fara að 

vinna svo hann gæti gert eitthvað fyrir stelpurnar sínar.  

þannig þú veist ég gæti, gert eitthvað fyrir stelpurnar [...] Ég er próflaus eina sem við 
gerum jújú við förum í sund... þeim líður voða vel við förum í sund og tökum rölt hérna 
niðrí bæ en ég get ekkert gert fyrir þær ég hef bara ekki efni á því en það þarf ekkert að 
kosta neitt [...] Aðalatriðið er bara að vera með þeim og sinna þeim og ég geri það 100%.  
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Sóley lýsti því að börnin hennar byggju hjá föður þeirra eins og hún lýsir hér: 

Ég á tvo stráka og þeir búa [...] með pabba sínum. 

Þegar viðmælendur voru spurðir út í vinatengsl þá sögðust allir viðmælendur eiga trygga 

vini.  

Rannsakandi spurði viðmælendur hvernig þeir töldu félagslega stöðu sína vera og 

minntust allir á að félagsleg staða þeirra væri góð eða færi batnandi. Sindri greindi frá því að 

félagsleg staða sín væri: 

Hún er rosa góð, [...] Ég á bæði vini sem eru í AA samtökunum og líka venjulegt fólk, hleyp 
mikið, bjó til svona eða bjó ekki til það myndaðist hlaupahópur og kynntist fullt af 
venjulegu fólki í sjósundi [...] 

Þegar viðmælendur voru spurðir út í það hvort þeir væru í góðu sambandi við fjölskylduna 

sína þá voru allir sammála um það að vera annað hvort í góðu sambandi við fjölskylduna sína 

eða samskiptin færu batnandi. Einn viðmælandinn minntist á það að samskiptin hefðu skánað: 

Það hefur skánað heilan helling.  

Á meðan annar viðmælandi komst svo að orði:  

[...] Foreldar mínir ég höfum aldrei verið í eins góðu sambandi [...] ég tala við þau daglega 
[...] Ég talaði ekki, ég heyrði ekki í þeim í þú veist 10 ár nánast.   

 Rannsakandi spurði viðmælendur hvort ofneysla áfengis og/eða annarra vímuefna hefði 

viðgengist á þeirra heimili í æsku. Þrír af fimm viðmælendum tóku það fram að vímuefnaneysla 

hefði viðgengist á þeirra heimili í æsku. Einn viðmælandinn komst svo að orði: 

Já, áfengis pabbi er alkahólisti, fúnkerandi alkahólisti ef það er eitthvað slíkt til allavega 
heldur vinnu og svona.   

Annar viðmælandi greindi hins vegar frá því að foreldar hans höfðu ekki verið til staðar en 

þegar mamma hans var til staðar þá var hún alltaf að „djamma“.  

[...] Mamma mín og pabbi voru ekki til staðar en hérna þegar mamma var heima í rauninni 
þá fór hún alltaf bara að djamma, þannig að hún djammaði allar helgar þannig það var 
rosa mikil drykkja á henni þegar ég var yngri en ekki lengur sko.  
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6.2 Afdrif þátttakenda eftir meðferð  

Næsta þema er afdrif þátttakenda eftir meðferð og með því er átt við afdrif þátttakendanna í 

dag eftir að þeir höfðu lokið meðferð Bergslagens behandlings & rehabcenter AB í Svíþjóð. 

Þegar litið er til afdrifa viðmælenda kemur í ljós að tveir viðmælenda eru á vinnumarkaðnum 

og einn stundar nám við Háskólabrú. Einn er í Grettistaki og að lokum er einn viðmælandi 

atvinnulaus á leið í Grettistak í byrjun næsta árs. Vert er að taka það fram að allir viðmælendur 

eru edrú í dag, tveir af fimm fóru í aðra meðferð hér á landi eftir að þeir luku meðferðinni í 

Svíþjóð en eru edrú í dag.  

Viðmælendur voru spurðir út í það hvort þeir hefðu einhverjar áhyggjur í daglegu lífi, eftir 

að þeir luku meðferð, á borð við húsnæðismál, barnaverndarmál, skuldir, fjármál, 

fjölskyldumál, sambúðarslit, líkamlega þætti og andlega þætti. Meirihluti viðmælenda varpaði 

ljósi á það að þeir hefðu einhvers konar áhyggjur annað hvort vegna fjármála, fjölskyldu eða 

heilsu.   

Einn viðmælendanna greindi frá því að hann væri með áhyggjur af tekjum og prófum.  

Aðallega bara ég er náttúrulega ekki búinn að fá neitt síðan ég byrjaði í skólanum af tekjum 
en það lagast um mánaðarmótin. Þegar Lín bjargar lífinu mínu en annars ekki og jú bara 
áhyggjur af prófunum yfirleitt en þú veist það gengur allt einhvern veginn.  

Næsti viðmælandi kannaðist við það að hann hefði áhyggjur af líkamlegum þáttum: 

[...] Stundum er ég bara rúmliggjandi þú veist ég kemst stundum ekki fram úr rúminu sko 
og hérna þú veist ég vakna svona tíu, tuttugu sinnum á nóttunni bara út af verkjum.   

Auk þess þá greindi hann frá því að hann hefði áhyggjur af börnum sínum eins og hann 

kom inn á hér: 

Ég hef rosa miklar áhyggjur af strákunum mínum þeir eru náttúrulega í öðru landi en ég 
og ég get farið inn í landið nema fara í fangelsi og hérna það er að fara kosta mig mikla 
peninga og langan tíma til að laga það allt áður en ég get farið aftur þarna út og hérna 
þannig að angrar mig nánast daglega en ég að reyna að læra að lifa með því  [...] 

Auk þess lýsti hann því að hann hefði áhyggjur af skuldum eins og hann greindi frá hér:  

[...] Skuldir það er líka að angra mig ég var einmitt að sækja póstinn minn í gær og það eru 
bara 30 bréf af alls konar skuldum og stefnum og lögreglumálum og eitthvað sem ég þarf 
að fara að taka ábyrgð á núna skilur þú. 
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Næsti viðmælandi lýsti svefnvenjum sínum þar sem hann sagðist ekki vera búinn að sofa 

neitt nánast síðan hann varð edrú.  

Að auki voru viðmælendur spurðir út í það hvort það væru einhverjar aðstæður sem þeir 

forðast í dag eins og til dæmis að koma á staði þar sem þeir voru vanir að neyta vímuefna, eða 

lenda í útistöðum við annað fólk eða nota lyf sem eru vímuefnaneytendum hættuleg.  

Meirihluti viðmælenda greindi frá því að þeir forðuðust það að vera í kringum vímuefni eða í 

kringum fólk sem neytir vímuefna. Einn viðmælandinn komst svo að orði: 

[...] Ég reyni bara að koma mér ekki í aðstæður þar sem er áfengi eða og alls ekki fíkniefni 
og hérna umkringi mig bara góðu fólki og er að gera heilbrigða hluti.  

Auk þess minntist hann á það þegar hann var spurður út í það hvort hann forðaðist lyf sem 

væru vímuefnaneytendum hættuleg þá svaraði hann:  

Ég nota engin, ekkert svoleiðis eina sem ég nota eru verkjalyf út af öllum verkjunum sem 
ég er með núna og það er bara íbúfen og panodil skilur þú. 

Annar viðmælandi greindi frá því:  

Já já bara svona þumalputtareglu sko ég er eiginlega aldrei innan um áfengi [...] Ég var svo 
sem bara á götunni þegar ég drakk þannig var ekkert mikið inn á börum undir það síðasta 
[...] en neinei ég forðast staði og fólk sem hefur ekki góð áhrif á mig.  

Auk þess þá minntist hann á þetta: 

[...] Ég er ekki með nein tengsl inn í neinar kreðsur eða einhvern veginn já það bara kemur 
að sjálfu sér ég þurfti ekkert sérstaklega að ýta einhverju frá mér af því ég var bara að 
drekka einn.  

Auk þess lýsti viðmælandi því hvernig það að forðast ákveðið fólk og staði hefði breyst 

eftir að hann var laus við vímuefni: 

[...] Ég hef náttúrulega enga samleið með fólki sem er í „hardcore“ neyslu þannig ég 
forðast þannig fólk ekki en ég er heldur ekki að sækjast í það þau eru ekki nálægt mér, 
eins og ein besta vinkona mín í dag hún reykir gras og hún kemur hingað inn og þá vefur 
hún sér bara jónu við borðið og fær sér að reykja, það er bjór inn í ísskáp sem þau eiga. Ég 
notaði inn á, ég gat ekki farið inn á klósett á bensínstöð án þess að fá fíkn. Á tímabili mátti 
ég ekki gat ekki labbað fram hjá apóteki eða hljómskálagarðinum eða þessi hús sem ég 
rændi eða eitthvað þetta var neysluumhverfið er beisklí umhverfið mitt sem ég bý í.  
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Auk þess þá minntist hann á það að hann væri „tefflonhúðaður“ þar sem hann væri að 

vinna við það að þrífa íbúðir og hefur lent í því að þrífa íbúðir sem er mikið af sprautunálum 

og sprautum í:  

[...] Ég er orðinn tefflonhúðaðri út af því ég líf mitt hefur haldið áfram og ég hef confrontað 
þetta [...] Ég hef ekki ýtt þessu svona ég má ekki sjá þetta ég held að það sé gott.   

 

Í viðtölunum kom í ljós að viðmælendur voru á báðum áttum þegar það kom að lífskjörum eftir 

að þeir höfðu lokið meðferð í Bergslagens behandlings & rehabcenter AB í Svíþjóð. Hins vegar 

þá var meirihlutinn af viðmælendunum á því að lífskjörin hefðu aukist eða batnað eftir að 

meðferðinni lauk. Einn viðmælandinn var meira á báðum áttum á meðan annar taldi það ekki 

hafa verið þannig að lífskjörin hefðu breyst eitthvað eftir meðferðina.  

 Hilmar svaraði þessu þegar hann var spurður út í lífskjör eftir meðferðina, en vert er að 

taka það fram að Hilmar féll eftir að hafa lokið meðferðinni í Svíþjóð:  

Nei nei ég hélt áfram eitthvað í sama mynstri sko ég náði einverjum nokkrum mánuðum 
svo byrjaði ég aftur að drekka og náði einhverjum nokkrum mánuðum en ég komst ekkert 
út úr þessu fyrr en ég fór í meðferð hjá SÁÁ. [...] Þannig já nei þau bötnuðu ekki neitt sko.  

Hins vegar þá tekur hann eftirfarandi fram:  

En það þýðir ekkert að meðferðin hafi verið eitthvað sérstaklega slæm eða eitthvað flestir 
fíklar ná sér ekki eftir meðferð og þurfa nokkrar.  

Auk þess greindi Sindri frá því að lífskjör hans jukust en samt ekki. Vert er að taka það fram 

að Sindri féll líka eftir að hafa lokið meðferð í Svíþjóð:    

Já sko lífskjör mín jukust við það ég fékk að flytja aftur hingað heim ég fékk vinnu á vegum 
hreingerningarfyrirtækis sem ég er að vinna fyrir [...] Þannig að lífskjör mín jukust en samt 
ekki af því alltaf þegar ég átti pening þá var ég með fíkn þá kannski keypti ég mér 2 grömm 
af kókaíni og það er 40/50 þúsund kall sprauta því kannski á tveimur klukkustundum [...] 
Þarna þannig í svona ár á eftir þá var ég alltaf blankur þá leið mér best blankur annars var 
ég með fíkn [...] Þannig ég veit ekki hvort að þau jukust lífsgæði mín (hugsi ) jú örugglega 
þetta er betra en gatan.  

Þegar Jón var spurður út í það hvort lífskjör hans höfðu aukist eða batnað eftir meðferðina 

svaraði hann eftirfarandi:  

Já ég þarf náttúrulega ég þarf ekki að drekka og dópa það er náttúrulega heilmikið og líka 
bara líður almennt vel [...] já alveg ekki spurning. 
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Annar viðmælandi lýsti lífskjörum sínum:  

Þau mega nú alltaf vera betri, en þau hafa aldrei verið jafn góð og núna. 

Annar viðmælandi lýsti því hvernig lífskjör sín hefðu breyst eftir að hann lauk meðferðinni:   

Algjörlega, þú veist ég dópaði frá mér heimilið mitt börnin mín og hérna ég var bara 
stórhættuleg sjálfum mér og öðrum þú skilur og hérna og í dag einhvern veginn ég er orðin 
allt önnur manneskja og þú veist ég bý reyndar á áfangaheimili sem er tímabundið en 
hérna núna er ég allavega að vinna í bjartari framtíð ég hefði bara dáið ef ég hefði haldið 
áfram [...] .. ég er að tala við börnin mín og ég er að vinna í því að ég geti kannski farið 
aftur út til [...] Ég er með smá dómsmál þar sem eru að stoppa það en hérna þú veist ég 
get ekki lýst því skilur þú þetta er eins og svart og hvítt líf mitt sko.  

Viðmælendur voru spurðir hvort meðferðin úti í Svíþjóð hafi haft jákvæð áhrif á sjálfsmynd 

þeirra. Hluti af viðmælendum svaraði að meðferðin hefði haft jákvæð áhrif á sjálfsmyndina 

þeirra. Hilmar lýsti því þó þannig að meðferðin hefði hvorki haft neikvæð né jákvæð áhrif á 

sjálfsmynd hans:  

Nei og ekkert neikvæð heldur. 

Viðmælendur voru spurðir út í það hvernig meðferðin hefði jákvæð áhrif á andlega og/eða 

líkamlega heilsu. Hilmar lýsti því að andleg heilsa hans hefði ekki breyst eftir meðferðina: 

Nei nei það var ekkert þú veist nei nei þetta var alltaf að það varð engin róttæk breyting á 
mér sko [...] Þannig að, það varð ekkert hún hafði ekki djúpstæð áhrif á mig sko frekar en 
aðrar meðferðir.  

Þegar Karl var spurður út í andlega og líkamlega heilsu greindi hann frá því að andleg heilsa 

sín væri nokkuð góð en líkamleg heilsa hans væri alveg tipp topp. Jón lýsti því hvernig andleg 

og líkamleg heilsa hans hefði breyst:  

Já já algjörlega ég borðaði helling þarna (hlær). Neinei og þú veist reyndar sko ég byrjaði 
fyrst að hreyfa mig þarna sem var alveg mikill plús sko. Það var náttúrulega þegar ég kom 
þarna fyrst svo er ég bara þessi týpa ég er upp og niður 30 kg það er allt í lagi (hlær) ég er 
í 30 plús núna. 

Jón minntist auk þess á að andleg heilsa sín hefði breyst til hins betra eftir að hann varð 

edrú: 

[...] Já já heilsan mín andlega er miklu betri ég væri ekkert edrú ef hún væri ekki í fínu 
standi [...] 
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Sóley minntist á það að andleg heilsa sín hafi farið batnandi þrátt fyrir að líkamlegri heilsu 

hennar hafi farið hrakandi eftir að hún varð edrú: 

[...] Ég er náttúrulega bara búin að vera dópuð í 15 ár og hérna þannig hef allt hunsað allt 
sem er að mér líkamlega, [...] maður fer aldrei til læknis eða neitt maður er bara of 
upptekin að gera eitthvað annað þannig að eftir að ég varð edrú þá er heilsan mín búin að 
fara mjög hrakandi ég er þú veist að fara í myndatökur og er kannski með brjósklos ég er 
með gigt það er allskonar svona að skilur þú ég sef rosalega illa og bara út af verkjum og 
svona þetta er bara af því að ég er búin að fara svo illa með mig [...] 

Sóley bætti síðan við hvernig andleg heilsa hennar hafi breyst: 

[...] En hérna andlega er ég bara þú veist ég það er komin svo mikil ró yfir mig miðað við 
hvernig ég var og hérna já bara allt önnur sko, ég er góð við fólk ég var alltaf bara vond við 
alla og hérna ég er þolinmóð fullt af góðum kostum sko.   

Viðmælendur voru spurðir hvort þeir litu jákvæðum augum á lífið. Allir viðmælendur voru á 

sama máli um að þeir litu jákvæðum augum á lífið. Viðmælendur svöruðu: 

 „Já já já í dag já bara mjög æðisleg“.  

Annar viðmælandi tók undir það og greindi svo frá: 

„Já já svona í dag sko örugglega bara svona eins og hver annar held ég“.  

Rannsakandi spurði viðmælendur hvort þeir stunduðu AA fundi og svöruðu allir því 

játandi. Viðmælendur greindu frá því að þeir mættu tvisvar til fimm sinnum í viku á fundi. Einn 

viðmælandi minntist á það að það væru sér fundir fyrir þá sem höfðu farið í meðferð til 

Svíþjóðar:  

[...] Við erum með fund einu sinni í viku AA fund sem heitir þorpararnir og það eru allir 
eða flestir sem hafa komið úr meðferðinni í Svíþjóð. Við höldum svona hópinn og erum 
með sér AA fund sem aðrir mega samt líka koma á sko. 

Annar viðmælandi kom því á framfæri, eftir að hafa verið spurður hvað hann mætti á marga 

fundi, að: 

Ef ég fer að hugsa ég nenni ekki á fund þá fer ég miklu frekar á fund, því þá þarf ég 
greinilega á honum að halda ef ég er eitthvað að velta þessu fyrir mér sko.  

Viðmælendur voru spurðir hvort þeir fengju stuðning frá félagsráðgjafa. Þrír af fimm 

sögðust ekki fá stuðning frá félagsráðgjafa í dag. Hins vegar þá minntist einn viðmælandinn á 

að hann sendi félagsráðgjafanum sínum reglulega tölvupóst um hvernig gengi eftir að 
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samskiptunum lauk. Einn viðmælandi sagði þegar hann var spurður hvort hann hitti 

félagsráðgjafa: 

já hún er yndislega [...] 

Þá var hann spurður hvort hann hitti félagsráðgjafa reglulega. Þá svaraði hann játandi og 

tók það fram að honum fyndist það gott. 

Hilmar sagði þetta þegar hann var spurður hvort hann hitti félagsráðgjafa:  

Jú jú ég var alveg heillengi ekkert já, jú ég var með félagsráðgjafa í Vesturgarðinum og svo 
einhverjar tvær konur hérna í miðbænum, jú jú ég var stundum í meðferð og stundum 
ekki, stundum var ég edrú stundum drukkinn þannig að ég var alltaf í einhverju sambandi 
en það var ekkert meðferðarstarf eða slíkt í gangi bara verið að fylgjast með og reyna að 
ákveða næstu skref á ég að fara í endurhæfingu eða þú veist bara þetta týpíska svona 
spjall á milli alkahólista og ráðgjafa sko félagsráðgjafa.    

Ein af rannsóknarspurningum rannsóknarinnar er; hver er fjárhagsleg staða þeirra í dag, 

hvort þau séu enn á fjárhagsaðstoð og hve lengi þau hafi verið á fjárhagsaðstoð áður en þau 

fóru út. Þegar spurt var hversu lengi viðmælendurnir höfðu verið á fjárhagsaðstoð áður en þeir 

fóru út voru niðurstöðurnar þær að þrír af fimm viðmælendum sögðust ekki hafa verið á 

fjárhagsaðstoð áður en þeir fóru út en tveir sögðust halda að þeir hafi verið búnir að vera á 

fjárhagsaðstoð í eitt til tvö ár. Einn viðmælendanna varpaði ljósi á það að hann hafi ekki fengið 

fjárhagsaðstoð fyrir fyrstu meðferðinni:  

[...] Eina skiptið sem ég fékk einhverjar félagsbætur bara þarna í endann og þá er ég búinn 
að vera þarna í svo lítinn, smá tíma sko, ég var alltaf búinn að fá hafnað og ég veit ekki 
alveg af hverju það var sko, af því ég var ekki sprautufíkill (hlær) eða það voru svona voða 
harðar reglur sko um þetta en svo um leið og ég var skráður heimilislaus og eitthvað allt í 
kássu þá fékk ég stuðning til að vera þarna sko. 

Rannsakandi spurði hann því hvort hann hefði þurft að borga fyrstu skiptin sjálfur og 

svaraði hann því játandi: 

Já, annars var pabbi bara búinn að vera að borga og þú veist redda mér og bara gera 
allskonar díla við þau.  

Rannsakandi spurði síðan, að auki, hvort viðmælendurnir væru enn á fjárhagsaðstoð og 

kom í ljós að þrír af fimm voru ekki á fjárhagsaðstoð í dag.  
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6.3 Reynsla og upplifun þátttakenda af vímuefnameðferð í  
Bergslagens behandlings & rehabcenter AB  

Næsta þemað er reynsla og upplifun af vímuefnameðferð í   

Bergslagens behandlings & rehabcenter AB. Vert er að taka það fram að meirihluti 

viðmælenda lýsti yfir ánægju sinni á upplifun sinni á meðferðinni. Viðmælendur voru spurðir 

hvort þeir hefðu lokið meðferð hér á landi áður en þeir fóru út. Meirihluti viðmælenda hafði 

lokið einhvers konar meðferð hér á landi áður en þeir fóru út í meðferð. Sindri greindi frá því 

að hann hefði farið í nokkrar meðferðir hér á landi áður en hann fór út: 

Vog, Staðarfell nokkrum sinnum, Hlaðgerðarkot nokkrum sinnum, Krýsuvík einu sinni og 
geðdeild 33A nokkrum sinnum.  

Karl greindi auk þess frá því að hann hefði farið nokkrum sinnum inn á Vog. Hilmar varpaði 

ljósi á það að hann hafi auk Sindra farið í nokkrar meðferðir þegar hann var spurður hvort hann 

hefði lokið meðferð hér á landi áður en hann fór út:  

Já SÁÁ nokkrum sinnum örugglega fjórar meðferðir hjá SÁÁ einu sinni hjá landspítalanum 
Teigur [...] Já ég myndi segja já eina hjá landspítalanum og fjórar hjá SÁÁ ásamt fjölda 
innlagna en ekki þá meðferð bara afeitrun. 

Jón bætti við að hann hefði ekki lokið meðferð hér á landi áður en hann fór út til Svíþjóðar:  

Nei bara Vog og aðeins farið inn á Staðarfell eitthvað ekkert meira en það samt. 

Sóley bætti við að lokum: 

[...] Ég fór náttúrulega rosalega oft á Stuðla og Götusmiðjuna þegar ég var unglingur og 
svo fór ég á Vog ég lauk [...] meðferð þar, byrjaði í Víkur prógramminu en hætti svo strax 
fór bara aftur að nota. 

Viðmælendur voru allt frá tveimur mánuðum upp í sjö mánuði úti. Auk þess voru 

viðmælendur spurðir út í það hvort þeir hefðu eða teldu sig hafa þurft að vera lengur. Sindri 

var lengst af viðmælendum í meðferðinni og sagði hann frá því:  

[...] Sjö mánuði í meðferð úti og ég var ekki tilbúinn til þess að koma heim ég þurfti að vera 
lengur út af því að ég var mér gekk svo vel að vinna í mér en Velferðarsviðið neitaði að 
borga fyrir meira svo ég neyddist til að koma heim. 

Þegar Sindri var spurður hvort hann hefði viljað vera lengur þá svaraði hann: 

Já ég hefði þurft að vera lengur svo var ég var að falla tvisvar sinnum í mánuði í alveg ár á 
eftir.   
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Karl tók það fram að hann hefði verið í meðferðinni í fimm mánuði án þess að taka sér frí. 

Þegar hann var spurður hvort hann hefði viljað vera lengur þá sagði hann: 

Nei ég var alveg kominn með ógeð sko þetta hefði farið að vinna sko á móti því [...]  Já ég 
meina ég á tvær stelpur og ég í gegnum alla mína lífsleið hef ég alltaf verið með þær sko.  

Annar viðmælandi sagði þegar hann var að ræða um það að hann hefði ekki kosið að fara 

í eftirmeðferð: 

[...] Ég var kominn með svona nettan meðferðarleiða þú veist ég var náttúrulega þarna í 
rúma fimm mánuði[...] 

Að auki voru viðmælendur spurðir út í hvort þeir töldu að meðferðin í Svíþjóð hafi skilað 

þeim betri árangri heldur en meðferðir sem þeir höfðu lokið hér á landi eða farið í. Meirihluti 

viðmælenda taldi að meðferðin hafi skilað betri árangri heldur en það sem þau höfðu prófað 

hér á landi. Hilmar taldi ekki að meðferðin hafi nýst sér betur heldur en meðferðir hér á landi 

og greindi frá:  

Nei í sjálfu sér ekki, hún er mjög lítið strúktúeruð, hún er svolítið tilviljunarkennd úti, þetta 
er meira í raun og veru bara, miklu minna prógramm meira svona bara (aaa)(hugsi) að ná 
sér einhvern veginn með tímanum sko það er ekkert mikið ekki þegar ég var allavega. Ég 
get ekki sagt fyrir um hvernig þetta er núna en það var ekki mikið meðferðarstarf eða 
vinnsla í grúbbum eða slíkt. 

Hilmar var þá spurður út í skipulagið og sagði hann þá: 

[...] Mjög lítið skipulag [...] Og kannski var það sem sumir þurfa minna áreiti minna af 
meðferðarvinnu en ég er allavega ekki þannig sko ég vil frekar hafa meiri strúktúr og meiri 
vinnslu [...] Heldur en að hanga einhvers staðar yfir engu ekki það þú færð alveg tíma til 
að bara þú veist hreyfa þig og gera það sem þú vilt sko ef það er það sem þú þarft til þess 
að ná þér [...] Þá er þetta ágætur staður til þess en ég var þarna í tvo mánuði þannig. 

Sóley sagði frá jákvæðri upplifun sinni af meðferðinni úti og greindi svo frá: 

Algjörlega, ég veit það alveg ef ég hefði ekki farið í þessa meðferð þarna úti sko þá væri 
ég ekki edrú þetta bara breytti algjörlega hugarfarinu mínu og svo eru þau með svolítið 
sem heitir criminal program. Það er Pétur kemur þarna út og er með það og hérna af því 
ég er með rosa brenglaða hugmynd hvað er rétt og hvað er rangt og hvað er heiðarlegt og 
hvað væri í lagi og svona en þetta náði að rétta mig alveg af og sýna mér þú veist að hlutir 
sem ég hefði kannski farið að gera eftir meðferð væru ekki í lagi þannig að ég sé hlutina í 
allt öðru ljósi eftir þessa meðferð. 

Karl bætti við að hann hefði einnig góða reynslu af criminal programminu:  
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[...] Eftir að þú ert búinn að taka þetta criminal programm þá geturðu bara ekki það er ekki 
séns að þú getir gert eitthvað af þér án þess að vita það að það sé rangt.  

Sindri bætti að lokum við að þetta hefði skilað honum árangri af því þetta var það sem 

hann þurfti:  

[...] Þetta var betri árangur fyrir mig af því þetta var það sem ég þurfti á þessum tíma, en 
að sama skapi þá sé ég aðra fara þarna sem líta bara á þetta sem frí [...] En eins og ég sagði 
við þig áðan þá var þessi og Krýsuvík sem skiluðu bestum árangri.  

Jón bætti við af hverju hann teldi meðferðina hafa skilað sér betri árangri: 

[...] Í fyrsta lagi af því maður er ekki eins og eitthvað dýr í slopp þarna sko maður er bara 
einhvern veginn trítaður eins og manneskja frekar en geðsjúklingur eða þú veist og maður 
er meira svona þú veist maður var líka bara ástæðan af hverju ég meikaði að vera þarna í 
allan þennan tíma er að maður er nokkuð frjáls þarna og maður fær alveg að fara í bæinn 
þú mátt vera með símann þinn eftir X tíma náttúrulega og svo er þarna það er rækt þarna 
og eitthvað þetta er bara svolítið heimilislegt [...] 

Viðmælendur voru spurðir hvort þeir myndu mæla með meðferðinni fyrir aðra og voru 

allir sammála því að þeir myndu mæla með meðferðinni en hins vegar þá sagði Hilmar: 

Ég gæti mælt með henni ef fólk telur sig þurfa meiri slaka í meðferð, SÁÁ meðferðin er þú 
getur ekkert setið á rassgatinu hjá meðferð í SÁÁ. [...] Og bara fengið þér kaffi og verið að 
reykja og hugleitt eitthvað það er bara miklu miklu meira að gera í þannig meðferð og ef 
þú vilt fá meiri slaka og meiri tíma til að ná þér bara líkamlega og svona þá er þetta fínt, 
komast líka í allt annað umhverfi [...] En þú ert ekki að fara ég meina það er bara svo lítill 
hópur af Íslendingum sem er þarna og það er þín meðferð þú ert ekkert bara að tala mikið 
á sænsku einn, tveir og þrír.  

Sóley sagði þegar hún var spurð hvort hún myndi mæla með þessari meðferð fyrir aðra:  

Algjörlega, allan daginn og þú veist þó að þetta kosti mikið að fara í þessa meðferð þetta 
er alveg 175 þúsund kall þá er þetta alveg þess virði af því árangurinn þarna er ótrúlega 
góður og hérna það er unnið vel í öllu og í AA prógrammi sem skiptir svo rosalega miklu 
máli að maður fari í eftirmeðferð það er AA við getum ekkert verið edrú án þess að vera í 
AA. 

Þrátt fyrir jákvæða reynslu þá spurði rannsakandi hvort það væri eitthvað sem þau töldu 

að hefði mátt fara betur í meðferðinni. Greindi Sindri frá:  

Sko þegar ég var úti þá var eins og ég segi rosa lítið prógramm fyrir Íslendinga, það voru 
bara sænskar grúppur en það er búið að breytast núna, þannig að það sem ég myndi setja 
út á get ég ekki sett út á vegna þess að þau eru búin að laga það [...]  

Karl greindi frá því að það væri ekkert sem honum dytti í hug sem mætti fara betur: 
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Ekkert sem að mér dettur í hug sko, haaa.  

Jón bætti því við þegar hann var spurður hvort það væri eitthvað sem mætti fara betur í 

meðferðinni:  

Það er kannski alltaf eitthvað en ekkert sem ég næ svona upp úr mér núna. Þetta var allt 
voða svona, mér fannst þetta allt voða svona voðalega nice sko. Það er eiginlega ekkert, 
þú veist það er alltaf hægt að setja út á eitthvað en ég get eiginlega ekki eða þú veist ég 
næ því ekki alveg núna.  

Síðan bætti Jón við: 

Nei bara þú veist ég mæli alveg bara hiklaust með þessari meðferð, mér finnst persónulega 
að Reykjavíkurborg ætti að senda þú veist eins og ég lenti í því vera bara ég var helvítis 
keis en ég var ekki skráður heimilislaus og ég var ekki að junka mig og það var þá var ég 
bara ekki kolefæaður (hæfur) af þeim að vera þarna eða skilur þú einhvern veginn ég veit 
það ekki og ég er ekki búinn að fara í 300 meðferðir hérna á Íslandi sko þannig að mér 
finnst að það mætti alveg kannski auka það að senda fólk þarna út skilur þú, ef það er í 
boði ég meina þegar ég skráði mig á Vog síðast þá var níu mánaða bið. 

Sóley bætti við að það eina sem hún teldi að mætti fara betur í meðferðinni væri að bæta 

einum ráðgjafa í starfsemina: 

Heyrðu það mætti kannski bara bæta við einum ráðgjafa þarna [...] Það er það eina það 
mætti kannski bæta við einum ráðgjafa upp á að fá líka bara mismunandi skoðanir á 
hlutum og svona en annars ekkert annað sko. 

Sindri greindi frá því að hann myndi mæla með meðferðinni: 

Já ég myndi mæla með meðferðinni fyrir (ömm) fyrir lengra komna ég veit ekki hvort að 
þetta sé sniðugt fyrir unga krakka að fara þangað í sína fyrstu meðferð, fljúga út til útlanda 
til að fara í meðferð inni í skógi, þetta er svo grand þetta er svo fínt. 

Hilmar greindi hins vegar frá því að meðferðin mætti vera faglegri og væri í raun SÁÁ 

meðferð mun framar og faglegri: 

[...] Hún mætti bara vera faglegri SÁÁ var miklu miklu framar. [...] Í sinni meðferð, alveg 
bara ljósárum sko.    

Þá var Hilmar spurður út í skipulag og fagmennsku meðferðarinnar og þá varpaði hann ljósi á 

það að meðferðin væri: 

Já jám þetta er svolítið svona losaralegt svolítið svona hippalegt. [...] Og þannig eru 
meðferðarstöðvar oft úti. [...] Ísland er.. SÁÁ er mjög framarlega í meðferðarstarfinu 
sjálfu, hvernig stúktúr er á meðferð, hvernig er unnið í grúppum og allt þetta þeir eru langt 
langt á undan eins og svona stöðum Bergslagens eða hvað sem þeir heita. [...] En ef þú ert 
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búinn að fara nokkra rúnta hjá SÁÁ og það er ekkert að gerast þá er algjörlega „valid“ að 
prófa eitthvað annað. [...] Kannski kveiknar á einhverjum perum þarna  [...] Kannski þarftu 
líka bara tíma og ert ekki tilbúinn að vinna í sjálfum þér eða þinni fortíð strax kannski þarftu 
að komast út úr ákveðinni loopu og umhverfi sem er hér þannig það er alveg valdi að fara 
og prófa eitthvað annað sko  [...] En þetta er klárlega munurinn á meðferðunum.   

Rannsakandinn vitnaði þá í það sem hann sagði og spurði „hvort hann eigi þá við skipulagið 

og fagmennskuna“: 

Já og eins með afeitrun hún er sko náttúrulega bara hlægileg miðað við afeitrunina þarna 
úti er bara hlægileg miðað við spítalann Vog og Landspítalann. [...] Það er ekkert mikið 
hjúkrunarfólk þarna þannig að já það er ágætt fyrir fólk bara að prófa að fara eitthvað út 
í meðferð og þá sér það hvað það hefur það gott hérna heima sko. [...] Þetta er alveg 
ótrúleg þjónusta sem fíklar fá hérna ef þeir vilja komast inn á SÁÁ sko en maður fattar það 
kannski ekki bara fyrr en maður er farinn að vera fíkill einhvers staðar annars staðar.  

Hilmar greindi frá því að fyrir honum væri þetta bara ein önnur meðferðin: 

Þetta var bara enn ein meðferðin og ég náði mér aðeins á strik eftir hana nokkra mánuði 
og svo byrjaði ballið aftur. 

Enginn af viðmælendunum greindi frá því að þeir höfðu farið í eftirmeðferð og enginn 

þeirra taldi að þeir hefðu þurft þess. Hins vegar þá fór einn viðmælandinn beint í Grettistak 

þar sem hann stundar bæði nám og vinnu í dag ásamt því að annar viðmælandi er á leið í 

Grettistak.  

Allir viðmælendur voru spurðir út í það hvernig umsóknarferli þeirra hefði verið, hvað varð 

til þess að þau hefðu farið til Svíþjóðar í meðferðina.  

Karl var spurður „Sóttir þú sjálfur um að fara í þessa meðferð eða var þér bent á það?“ 

Karl greindi svo frá:  

Sko einn besti vinur minn mamma hans og pabbi eiga þetta eða áttu þetta svo bara þegar 
ég var alveg fúnkerandi dópisti alltaf í vinnu sko [...] Svo kynntist ég læknadópi þá bara fór 
þetta allt niðrá við  [...] ég spurði hann sko árinu áður sko hvort að ég þarna gæti ekki 
komið þarna til þeirra ég átti líka pantað inni á Hlaðgerðarkot og mátti ég líka koma þar 
inn, svo bara hringir hann í mig ertu tilbúinn að koma í meðferð af því hann sá að ég var 
ekki tilbúinn þótt ég væri búinn að spurja hann.  

Hilmar var spurður hvort hann hefði sótt sjálfur um að fara í 

Bergslagens behandlings & rehabcenter AB eða hvort honum hafi verið bent á að fara í 

meðferðina og lýsti hann því: 
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Það var eiginlega bara bæði mér var bent á að fólk væri að fara í þessa meðferð og ég var 
á þeim stað að ég var ekki til í enn einn rúntinn í SÁÁ eða ég vildi prófa eitthvað nýtt  [...] 
og jafnvel lengra úrræði  [...]  Og hérna þess vegna flaðist ég eftir því að komast þangað 
sko, ég vissi að Runni var einhvers staðar á landinu og hann kom hérna og við töluðum 
saman og ég bara fór út punktur þetta var ekkert útpælt eða neitt slíkt ég heyrði af 
einhverjum, talaði við Runna og kýldi á það. 

Þá var Hilmar spurður hvort hann hefði ekki farið í gegnum neitt ferli og hvort hann hefði 

ekki sótt um í gegnum einhverja þjónustumiðstöð eða eitthvað slíkt. Þá greindi Hilmar frá 

þessu: 

Nei, ég veit ekki hvort að þetta hafi verið komið á það stig sko [...] Ég þurfti síðan bara að 
sækja um fjárhagsaðstoðina sem færi í það að greiða fyrir meðferðina [...] Á meðan ég var 
úti að ég gæti fengið fjárhagsaðstoðina [...] Af því við þurfum að borga eitthvert lágmark 
einhvern 110/20 þúsund kall eða eitthvað slíkt fyrir bara fæði og húsnæði þarna úti.  

Jón bætti við að honum hafi auk þess verið bent á meðferðina úti í Svíþjóð:  

Fyrst var mér bent á það sko, svo bara kynntist ég bara þessu fólki mjög vel Runna og Lísu 
og þau eru bara svona vinir manns sko á endanum [...] Ég var mjög mikið þarna sko og 
hérna af því þau náttúrulega tóku alltaf við mér strax og hérna og ég er kannski mjög 
heppinn með það sko þurfa aldrei að fara á einhverja biðlista [...] Pabbi og Runni voru vinir 
og hérna hann kom mér þangað inn fyrst en svo náttúrulega síðasta skiptið þá var það 
allavega undir mér komið að fara [...] 

Sindri lýsti því hvernig engin meðferð vildi taka við honum lengur á Íslandi:  

[...] Engin meðferð vildi taka við mér á Íslandi lengur því ég var byrjaður að sprauta mig 
inni í meðferðunum þannig Krýsuvík alltof löng bið, Hlaðgerðarkot búið að henda mér út 
skilur mig? og geðdeild búin að henda mér út og Vogur búinn að henda mér út, búið að 
henda mér út á Staðarfelli þannig að það vildi mig enginn ég var bara orðinn götubarn. 

Sindri lýsti því að barnsmóðir hans væri eins og líflína sín og í raun og veru eina tengingin 

hans við raunveruleikann. Hann hringdi oft í hana þegar hann var að missa vitið. Hún átti mjög 

erfitt með að heyra í honum þar sem hann var í mikilli neyslu og var að sprauta sig með rítalíni 

og kókaíni fyrir kannski 50 til 100 þúsund kall á dag. Og bað hún hann um að hringja minna. Á 

þessum tíma þá gisti Sindri hjá félaga sínum í barnaherbergi þar var sagt við hann að það eina 

sem hann mætti ekki gera var að sprauta sig. Sindri lýsti stöðunni sinni: 

[...] Það sem gerist það sem ég sá svo illa á rítalíninu og ég var að laga sprauturnar það fer 
svona blóð úr sprautunni. [...] Eitt skipti þá sit ég svona á rúminu eftir dag búinn að fara út 
um allan bæ stela búinn að selja fá rítalín kominn heim settist á rúmið sat þarna og kíki 
upp og ég sé að herbergið er allt þakið blóði öll leikföngin hennar eru öll í dropum af blóði, 
loftinu veggjunum allstaðar það var ekki fersentimeter sem var ekki með svona litlum 
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blóðdropum á, þá fékk ég svona viðbjóð fyrir sjálfum mér og hringi í barnsmóður mína og 
á þessari stundu þá svarar hún í símann fríkar dálítið út og ég spyr hana hvort allt sé ekki í 
lagi þá segir hún þetta er dálítið skrítið ég var að tala við mann sem heitir Runólfur  [...]  
Þarna um þetta leyti og hún er þarna í Swetti hjá Tolla og Runni er þarna og hún segir já 
ertu með meðferð út í Svíþjóð eru Íslendingar að fara til þín þetta var áður en þetta var 
svona vinsælt þá segir hann já það eru nokkrir að koma hingað og þá segir hún já 
barnsfaðir minn hann hefði rosa gott að kíkja til þín þá segir hann já okay hann er 
velkominn  [...] 

Sindra var þá tjáð að hann þyrfti bara að hringja ef hann vildi fara í meðferð og gerði Sindri 

það:  

[...]Það eina sem þú þarft að gera er að hringja í mig, viltu fara í meðferð, viltu fara í langa 
meðferð, viltu fara í alveg ár í meðferð og ég sagði bara já já já já já um þetta leytið þá vildi 
ég ekkert meira en að stoppa, það var bara ekki hægt einhvern veginn [...] Þannig að þá 
byrja ég að sækja um og mér er neitað að fara í meðferð af Velferðarsviðinu, 
Velferðarsviðið neitar því að styrkja mig fyrir þessari meðferð og ég enda bara upp á 
geðdeild og gjörgæslu og festist bara inn í kerfinu þangað til að það er samþykkt. 

Að lokum bætti Sóley við þetta þegar hún var spurð: ,,Sóttir þú sjálf um að fara í þessa 

meðferð eða var þér bent á það?”: 

Já besta vinkona mín fór þarna út og hún í rauninni hálfgert plataði mig þarna út sko.  

Var þá Sóley spurð: ,,Hafðir þú þá samband bara við félagsráðgjafa til að sækja um 

fjárhagsaðstoðina?”: 

Já og ég þurfti bara að fá svar frá eigandanum á meðferðinni og senda á félagsráðgjafann 
og þá samþykkti hún styrk og svona til að koma út.   
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7 Umræða 
Í þessum kafla verða teknar saman niðurstöður rannsóknarinnar þar sem leitast verður við því 

að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum: ,,Hver eru afdrif einstaklinga sem lokið hafa 

vímuefnameðferð í Bergslagens behandlings & rehabcenter AB í Svíþjóð?“ ,,Hver er upplifun 

og reynsla einstaklinga af meðferð í Bergslagens behandlings & rehabcenter AB í Svíþjóð?“ 

,,Hver er fjárhagsleg staða þeirra fyrir og eftir meðferð?“ Niðurstöður rannsóknarinnar verða 

settar í samhengi við fræðilegt efni rannsóknarinnar.  

Afdrif einstaklinganna voru skoðuð eftir að þeir luku við vímuefnameðferð í 

Bergslagens behandlings & rehabcenter AB í Svíþjóð. Niðurstöðurnar sýndu fram á að allir 

viðmælendur lifa vímuefnalausu lífi í dag, hins vegar þá þurftu tveir viðmælendanna að fara í 

aðra vímuefnameðferð eftir að þeir luku við meðferð í Svíþjóð. Hins vegar þá þurfa 

einstaklingar með vímuefnaröskun oft að fara í nokkrar meðferðir til þess að ná stöðugum 

bata (Tai og Volkow 2013). Tveir viðmælendanna eru í eða eru að fara í Grettistak, einn þeirra 

er í skóla og tveir eru á vinnumarkaðnum. Samkvæmt Groski og Miller þá er aðalmarkmiðið að 

einstaklingurinn haldi áfram og takist á við lífið og vandamál þess án þess að hætta i bata. 

Einstaklingurinn þarf að halda áfram að lifa lífinu án vímuefna (Gorski og Miller, 1986). 

Allir viðmælendur töldu félagslega stöðu sína vera góða eða fara batnandi, félagsleg staða 

er þema í viðtölunum. Viðmælendur voru spurðir út í það hvaða menntun þeir hefðu lokið, 

þar sem menntun er hluti af félagslegri stöðu. Tveir viðmælendanna sögðust ekki hafa lokið 

grunnskóla, tveir sögðust hafa lokið grunnskóla og einn lauk BS gráðu í Háskóla. En óhófleg 

áfengisneysla hefur aukist meira meðal þeirra sem hafa lokið lægra menntunarstigi og hjá 

lágtekjufjölskyldum. Einnig hafa rannsóknir sýnt fram á að unglingar sem eru ekki í skóla eða 

með lélega aðlögunarhæfni í skóla eru með hærri tíðni af lyfseðilsskyldri misnotkun og hærri 

tíðni einkenna vímuefnaröskunar (Grant o.fl., 2017; Schepis, Teter  og  McCabe, 2018).  

Þegar kemur að búsetu þá búa tveir viðmælenda í foreldrahúsum, tveir búa á 

áfangaheimili og einn býr á almennum leigumarkaði. Þegar litið er til félagslegs nets þá á 

meirihluti viðmælenda börn en enginn býr með börnum sínum eins og staðan er í dag. Allir 

viðmælendur telja sig eiga trygga vini. 
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Niðurstöður leiddu það í ljós að viðmælendur voru á báðum áttum þegar kom að 

lífskjörum eftir vímuefnameðferðina í Bergslagens behandlings & rehabcenter AB í Svíþjóð. 

Hins vegar þá taldi meirihluti viðmælenda lífskjör sín hafa batnað til hins betra eftir að 

meðferðinni lauk. Einn viðmælandi taldi að það hefði ekki verið nein róttæk breyting á sér eftir 

meðferðina þrátt fyrir að hann hefði náð einhverjum nokkrum mánuðum edrú. Auk þess lýsti 

meirihluti viðmælenda því yfir að meðferðin hefði haft jákvæð áhrif á sjálfsmynd og líkamlega 

og andlega heilsu. En einstaklingar sem hafa farið í meðferð eru oftar meira félagslega 

einangraðir en aðrir og standa frammi fyrir ákveðinni skömm sem getur bæði heft andlega og 

líkamlega vellíðan (Birtel, Wood  og Kempa, 2017). Meirihluti viðmælenda greindi frá því að 

þeir upplifðu einhvers konar áhyggjur annað hvort vegna fjármála, fjölskyldutengsla eða 

heilsu. Þegar kom að heilsu þá var það aðallega vegna svefntruflana og líkamlegra þátta. 

Allir viðmælendur stunduðu AA fundi allt frá tvisvar í viku upp í fimm sinnum í viku. Auk 

þess þá minntist einn viðmælendanna á að það séu haldnir sér fundir fyrir þá sem höfðu farið 

í meðferð til Svíþjóðar. AA samtökin eru alþjóðleg samtök bæði fyrir karla og konur sem hjálpa 

hvort öðru að lifa lífinu án áfengis og miðla til annarra sem glíma enn við áfengisvanda. AA 

samtökin vinna út frá reynslusporunum 12 sem leiða einstaklinginn að bata (AA samtökin á 

Íslandi, e.d.-b). 

Tveir viðmælendanna voru á vinnumarkaðnum, einn stundaði nám við Háskólabrú, einn 

var í Grettistaki og einn atvinnulaus en greindi frá því að hann væri á leið í Grettistak í byrjun 

næsta árs. Það hefur verið sýnt fram á að vímuefnaröskun er áhættuþáttur fyrir ýmis félagsleg 

vandamál eins og t.d. atvinnuþátttöku, slys og vanvirkni einstaklings (Van Boekel, Brouwers,  

Van Weeghel og Garretsen, 2013b). Atvinna hefur mikil áhrif á bata þegar kemur að 

vímuefnaröskun þar sem atvinna bætir sálfélagslega vellíðan og lífsgæði fólks sama hvort það 

sé með vímuefnaröskun eða ekki (Becton, Chen og Paul, 2017). 

Þegar upplifun og reynsla einstaklinganna var skoðuð kom það í ljós að viðmælendur voru 

allt frá tveimur mánuðum upp í sjö mánuði í vímuefnameðferð í 

Bergslagens behandlings & rehabcenter AB í Svíþjóð. Einungis einn taldi sig hafa þurft að vera 

lengur í meðferðinni og hefði viljað vera lengur ef hann hefði getað. Flestir Íslendingar sem 

hafa farið í meðferðina eru í henni frá þremur upp í sex mánuði að meðaltali (Dennicketorp, 

e.d.). Meðaltíminn í meðferð var 2,7 mánuðir árið 2016 og 2,8 mánuðir árið 2017. Af þeim 103 

Íslendingum sem lokið hafa meðferð í Svíþjóð á árunum 2016 og 2017 eru 30 konur og 73 
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karlar og eru því karlar í meirihluta þegar kemur að innlögnum í þessari meðferð eða í rúm 

73% tilvika (Elísabet Bjarnadóttir, munnleg heimild, 17. október 2018).  Karlmenn eru auk þess 

um það bil 70% líklegri en konur til þess að greinast með vímuefnaröskun (Petersen og London 

2018). Langtímarannsókn var framkvæmd hér á landi sem snerist um það að skoða hvernig 

kynhlutfall væri varðandi vímuefnaröskun og leiddu niðurstöður það í ljós að fjöldi einstaklinga 

sem lagðir voru inn á geðdeild með vímuefnaröskun hafði aukist en tíðni áfengismisnotkunar 

farið lækkandi meðal karlmanna en hækkandi meðal kvenna (Carlsen, Magnússon, Sigfússon 

og Steingrímsson, 2012). 

Meirihluti viðmælenda töldu meðferðina hafa skilað þeim góðum árangri. Meirihluti 

viðmælenda höfðu lokið við einhvers konar meðferð hér á landi en þó mismikið, viðmælendur 

minntust á að hafa lokið meðferð í Krýsuvík, á Staðarfelli, á Vogi, í Vík, í Götusmiðjunni og á 

geðdeild 33A. Nokkrir viðmælendur lýstu yfir góðri reynslu sinni af afbrotanámskeiðinu en í 

því prógrammi er farið í gegnum hugsana- og hegðunarferli í afbrotum einstaklinga. Farið er 

yfir tengsl afbrota og neyslu, athafnir og afleiðingar (Elísabet Bjarnadóttir, munnleg heimild, 

17. október 2018).  

Meirihluti viðmælenda þekkti eitthvað til meðferðarinnar og einhverjum var bent á að fara 

í hana. Hluti viðmælenda tók það fram að þeir hefðu haft samband við félagsráðgjafa til þess 

að sækja um fjárhagsaðstoðina fyrir meðferðina. Umsóknir í meðferðina fara fyrir 

áfrýjunarnefnd og er meðferðin ætluð notendum fjárhagsaðstoðar sem hafa farið í margar 

meðferðir hér á landi og ekki náð að stöðva neyslu áfengis og/eða annarra vímuefna og breyta 

sínum lífsstíl eða komast úr ákveðnu neysluumhverfi (Erla Björg Sigurðardóttir, munnleg 

heimild, 5. nóvember 2018). 

Þrír af fimm viðmælendum vörpuðu ljósi á það að ofneysla áfengis- og/eða vímuefna hefði 

viðgengist á þeirra heimili í æsku en erfitt getur verið að greina á milli þess hvort 

vímuefnaröskun þróist út frá erfðum eða umhverfi. Í dag er lagt upp úr samspili erfða- og 

umhverfisþátta þegar kemur að vímuefnaröskun hjá einstaklingum (Hines o.fl., 2015). 

Reynt hefur verið að útskýra áhættuþætti, í gegnum kenningar, fyrir því að þróa með sér 

vímuefnaröskun og hefur til dæmis félagsnámskenning Bandura lýst því hvernig 

einstaklingurinn lærir hegðun í gegnum þá sem hann umgengst eins og fjölskyldumeðlimi, 

jafningja eða vini (Bandura, 1977).   
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Að lokum var fjárhagsleg staða einstaklinganna fyrir og eftir vímuefnameðferð í Svíþjóð 

skoðuð. Rannsakandi komst að því að þrír af fimm viðmælendum höfðu ekki verið á 

fjárhagsaðstoð áður en þeir fóru út en tveir sögðust halda að þeir hafi verið búnir að vera á 

fjárhagsaðstoð í eitt til tvö ár. Einn viðmælendanna varpaði ljósi á það að hann hafi ekki fengið 

fjárhagsaðstoð fyrir fyrstu meðferðinni. Samkvæmt 1. gr. í reglum um fjárhagsaðstoð frá 

Reykjavíkurborg kemur fram að ,,Skylt er að veita fjárhagsaðstoð til framfærslu einstaklinga 

og fjölskyldna sem ekki geta séð sér og sínum farborða án aðstoðar“ (Reykjavíkurborg, e.d.). 

Einnig kemur fram í 1. gr. í lögum um félagsþjónustu nr. 40/1991 að markmið þeirra sé að 

tryggja fjárhagslegt og félagslegt öryggi og stuðla að velferð íbúa á grundvelli samhjálpar. En 

rannsóknir hafa sýnt fram á að vímuefnaröskun getur leitt af sér mikinn kostnað fyrir 

einstaklinginn, fjölskylduna og auk þess samfélagið í heild sinni (Luoma o.fl., 2014). 

Einstaklingar eiga rétt á að fá veitta fjárhagsaðstoð ef þeir hafa lægri tekjur heldur en 

grunnhæð fjárhagsaðstoðar er. Í flestöllum sveitarfélögum er skilyrði um virka atvinnuleit á 

meðan einstaklingurinn þiggur fjárhagsaðstoð (Alþýðusamband Íslands, 2013). Tveir 

viðmælendanna eru enn þann dag í dag á fjárhagsaðstoð. Einn viðmælandinn er í skóla en að 

auki eru tveir á vinnumarkaðnum í dag. Niðurstöður þessarar rannsóknar að mati rannsakanda 

eru þær að hann telur að peningum sveitarfélaganna sé vel varið þegar kemur að því að senda 

einstaklinga út í þessa meðferð, en meirihluti viðmælenda telur þessa meðferð hafa skilað sér 

árangri sem er samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar.  

Þrír af fimm viðmælendum sögðust hitta félagsráðgjafa í dag en félagsráðgjafar vinna 

mikið með einstaklingum með vímuefnaröskun. Vímuefnaröskun er til staðar meðal beggja 

kynja og er það því mikilvægt að félagsráðgjafar skilji afleiðingarnar vímuefnanotkunar og 

misnotkun (McCabe og Wahler 2016). Auk þess þá eru félagsráðgjafar vel þjálfaðir í því að vera 

talsmenn einstaklinga með vímuefnaröskun og veita þeim og fjölskyldum þeirra félagslega 

aðstoð. Auk þess eru þeir færir um að nota hvatningarviðtöl til að meta og greina áhættu 

vegna notkunar vímuefna (Tai og Volkow 2013). 

Í meðferðum í dag er lögð áhersla á að notast við gagnreyndar aðferðir í meðferðarvinnu 

til að ná sem bestum árangri (Grella, 2008). Hugræn atferlismeðferð er gagnreynd aðferð sem 

er notuð í Bergslagens behandlings & rehabcenter AB í Svíþjóð og í fjölda annarra meðferða, 

þar á meðal í Teigi (Landspítali, e.d.-b). 
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8 Lokaorð 
Markmið rannsóknarinnar var að skoða hver afdrif einstaklinganna eru í dag eftir að þeir luku 

vímuefnameðferð Bergslagens behandlings & rehabcenter AB í Svíþjóð. Einnig að fá fram 

upplifun og persónulega reynslu þeirra af meðferðinni. Þrátt fyrir að talsvert margir 

Íslendingar hafi farið í meðferðina, þá hafa afdrif þeirra ekki verið könnuð. Með afdrifum er 

átt víð félagslega stöðu, lífskjör og fjárhagslega stöðu fyrir og eftir meðferð. Niðurstöður 

rannsóknarinnar vörpuðu ljósi á það að viðmælendur voru almennt ánægðir með meðferðina 

og töldu hana hafa nýst sér vel. Viðmælendur voru í skóla, á vinnumarkaðnum eða í Grettistaki 

eða á leið þangað. Meirihluti viðmælenda lýsti yfir jákvæðri upplifun sinni af meðferðinni. 

Aðrir töldu þó meðferðina ekki hafa skilað sér neitt betri árangri heldur en meðferðir hér á 

landi og bentu á það að SÁÁ væri mun framarlega þegar kæmi að meðferðarstarfi. Þrír 

viðmælendur af fimm voru ekki á fjárhagsaðstoð í dag. Almennt voru viðmælendur búnir að 

vera annað hvort án fjárhagsaðstoðar eða í eitt til tvö ár á fjárhagsaðstoð áður en þeir fóru í 

meðferðina. 

Veikleikar rannsóknarinnar voru að það reyndist rannsakanda erfitt að finna viðmælendur 

og voru þeir einungis fimm sem eru fremur fáir viðmælendur. Þar að auki er þetta viðkvæmur 

hópur og getur reynst erfitt að ná í hann. Hins vegar þá hafði rannsakandi hugsað sér að 

framkvæma megindlega rannsókn til að byrja með en lítið var um svörun svo rannsakandi tók 

þá ákvörðun að breyta um rannsóknaraðferð. Vert er að taka það fram að það væri áhugavert 

að framkvæma megindlega rannsókn á þessum hóp til þess að fá marktækar upplýsingar um 

afdrif þessara einstaklinga og hvort meðferðin sé að skila tilsettum árangri. Auk þess var annar 

veikleiki rannsóknarinnar sá að erfitt reyndist að hafa jafnt kynjahlutfall, en mun færri konur 

hafa lokið meðferð í Bergslagens behandlings & rehabcenter AB í Svíþjóð. Styrkleikarnir voru 

hins vegar þeir að það er hægt að varpa betra ljósi á upplifun og reynslu einstaklingsins með 

dýpri skilning þegar um eigindlega rannsókn er að ræða. Rannsakandi fékk fram persónulega 

reynslu og upplifun hvers og eins með dýpt viðtala. Einnig telur rannsakandi áhugavert að 

kanna árangur vímuefnameðferðar Bergslagens behandlings & rehabcenter AB í Svíþjóð 

samanborið við árangur úr meðferðum hérlendis sem standa til boða fyrir einstaklinga með 

vímuefnaröskun. Rannsóknir á meðferðarúrræðum geta leiðbeint fagfólki í samstarfi þeirra við 

einstaklinga með vímuefnaröskun. Það er von rannsakanda að þessi rannsókn stuðli að aukinni 
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rannsóknarvinnu á þessu tiltekna meðferðarúrræði og gefi innsýn inn í meðferðarstarfið sem 

fer þar fram.  

  

                                                                                ____________________________________ 

                                                                                                                      Hekla Dögg Ásmundsdóttir 
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Viðauki I Leyfi frá Velferðasviði Reykjavíkur  
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Viðauki II Vinnslusamningur við Velferðasvið Reykjavíkur  
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Viðauki III Upplýst samþykki  

Kæri viðtakandi, 

Ég óska eftir samþykki þínu til þátttöku í meistararannsókn minni um afdrif notenda 

fjárhagsaðstoðar sem lokið hafa meðferð í Svíþjóð vegna vímuefnavanda.  

Þátttaka í rannsókninni felur í sér eitt viðtal sem mun taka 30 til 60 mínútur. Í viðtalinu 

verður notast við viðtalsvísi. Fyllsta trúnaðar verður gætt við vinnslu rannsóknarinnar. 

Þátttakandi má hætta þátttöku á hvaða stigi rannsóknarinnar, auk þess er viðkomandi 

ekki skyldugur til þess að svara spurningum sem honum hugnast ekki að svara.  

Ég staðfesti hér með undirskrift minni að ég hef lesið kynningarbréf rannsóknarinnar 

og að mér hefur verið kynnt í hverju þátttaka mín felst. Mér hefur verið kynnt að trúnaðar 

verði gætt og ekki verði hægt að rekja svör einstakra þátttakenda. Útskýrt hefur verið fyrir 

mér að viðtalið verði hljóðritað og er mér ljóst hvernig nýta á gögnin. Ef nánari upplýsinga 

er óskað má hafa samband við Heklu Dögg Ásmundsdóttur hda7@hi.is, eða í síma 844-

5872. hafa samband við ábyrgðarmann og leiðbeinanda rannsóknarinnar Jónu Margréti 

Ólafsdóttur, jona@hi.is 

 

Dagsetning: _____________________ 

 

 

__________________________________________ 

Undirskrift þátttakanda 

 

 

 

__________________________________________ 

Undirskrift rannsakanda 
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Viðauki IIII Kynnisbréf 

Ágæti viðtakandi, 

 

Undirrituð, er meistaranemi á fimmta ári við félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands. Hluti af 

náminu er rannsóknarverkefni sem undirrituð vinnur að sem stendur. Verkefnið er unnið 

í samvinnu við Velferðarsvið Reykjavíkur. Heiti rannsóknarinnar er ,,Afdrifakönnun meðal 

notenda fjárhagsaðstoðar sem hafa lokið meðferð í Svíþjóð vegna vímuefnavanda.“ Jóna 

Margrét Ólafsdóttir, aðjúnkt við Háskóla Íslands er leiðbeinandi og ábyrgðarmaður 

rannsóknarinnar.  

Ég er að leita að viðmælendum sem geta sagt frá reynslu sinni af meðferðinni og 

hver eru afdrif þeirra í dag. Markmið rannsóknarinnar er að varpa ljósi á hver afdrif þeirra 

einstaklinga sem lokið hafa meðferð á Bergslagens behandlings & rehabcenter AB eru, 

auk þess að athuga hvort meðferðin sé að skila tilsettum árangri þegar kemur að bata. 

Vegna vöntunar á rannsóknum á slíkum meðferðarúrræðum telur undirrituð rannsóknina 

mikilvæga og þarfa.  

  Tekið skal fram að fyllsta trúnaðar er gætt í þessari rannsókn og að henni lokinni 

er öllum gögnum fargað. Farið verður með persónuupplýsingar og skráningu þeirra í 

samræmi við lög nr. 90/2018 um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga.  

Hægt er að hafa samband við Erlu Björgu, deildarstjóra gæða og rannsókna á 

skrifstofu sviðsstjóra Velferðarsviðs erla.bjorg.sigurdardottir@reykjavik.is  Auk þess er 

þér leyfilegt að hafa samband við ábyrgðarmann og leiðbeinanda rannsóknarinnar Jónu 

Margréti Ólafsdóttur, jona@hi.is ef þú óskar eftir frekari upplýsingum. Auk þess má hafa 

samband við mig á hda7@hi.is   

 

 

Virðingarfyllst, 

 

Hekla Dögg Ásmundsdóttir                                      Jóna Margrét Ólafsdóttir 

MSW nemi í félagsráðgjöf                                        Aðjúkt við Háskóla Íslands 
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Viðauki IIII Viðtalsvísir  

 

Áður en við byrjum vil ég taka það fram að viðtalið er trúnaðarmál og mun ég eyða öllum 

gögnum eftir að rannsókn lýkur og þú verður ekki nafngreind/ur eða 

persónugreinanlegur. Viðtalið mun taka 30 til 60 mínútur og getum við byrjað þegar þú 

ert tilbúin/n.  

 

Bakgrunnsupplýsingar: Fyrst ætla ég bara almennt að spyrja þig um bakgrunn þinn.  

Kyn: 

Hvað ertu gamall/gömul? 

Hver er hjúskaparstaða þín ? 

Hvaða menntun hefur þú lokið?  

 

Hvar áttu heima í dag og með hverjum? 

- Áttu börn?  
- Búa þau heima hjá þér? 

 

Var ofneysla áfengis/vímuefna viðhöfð á þínu heimili í æsku?  

 

Hefur þú verið dæmd/ur fyrir afbrot?  

- Hefur þú afplánað dóm í fangelsi?  
 

Spurningar út í meðferðina: 

  

Hvar bjóstu áður en þú fórst í meðferðina í Svíþjóð? 

 

Hvað varstu búin/n að vera lengi á fjárhagsaðstoð áður en þú fórst í meðferðina til 

Svíþjóðar? 

  

Hafðir þú lokið við aðra meðferð hér á landi áður en þú fórst í meðferðina í Svíþjóð? 

- Ef já þá hvaða?  
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Fórst þú í áframhaldandi meðferð/endurhæfingu eftir að þú laukst meðferðinni í Svíþjóð?  

- Ef já þá hvar? 
 

Telur þú meðferðina í Svíþjóð hafa skilað þér betri árangri heldur en meðferð/ir hér á 

landi sem þú hafðir prófað áður. 

- Þá hvernig?  
- Fannst þér meðferðin í Svíþjóð hafa nýst þér vel? 
- Myndirðu mæla með meðferðinni? 

 

Stóðst meðferðin væntingar þínar? Hvernig fannst þér hún skipulögð og fannst þér hún 

vera fjölbreytt, of krefjandi eða algjör tímasóun?  

 

Er eitthvað sem mætti betur fara í meðferðinni í Svíþjóð 

Bergslagens behandlings- & rehabcenter AB? 

 

  

Lífskjör eftir meðferðina: 

Hver eru lífskjör þín í dag?  

- Jók meðferðin lífskjör þín? 
- Hafði hún áhrif á sjálfsmynd þína? 
- Telur þú að hún hafi haft áhrif á andlega líðan hjá þér og þá hvernig? 

 

Félagsleg staða: 

Hver er félagsleg staða þín í dag? 

Breyttist félagsleg staða þín eftir að þú laukst meðferðinni?  

Ertu ánægð/ur með félagslega stöðu þína? 

Ertu ánægð/ur með líf þitt eins og það er í dag? 

Hvernig er andleg- og líkamleg heilsa þín í dag?  

Hvernig er samband þitt við fjölskylduna þína í dag?  

- Áttu trygga vini? 
- Lítur þú á lífið í dag með jákvæðum augum? 

 

Færð þú einhvern stuðning frá félagsráðgjafa ? 
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Staðan í dag: 

 

Ert þú edrú eða í neyslu í dag? 

 

Hvað gerir þú í dag? 

- Ertu í vinnu, skóla, sjálfstæðum atvinnurekstri, atvinnulaus, öryrki, á 
fjárhagsaðstoð eða eitthvað annað? Hvað þá? 

 

Ert þú í dag í sambandi við einhverja meðferðaraðila eins og Vog eða SÁÁ? 

- Ef já: þá hverja? 
 

Stundar þú AA fundi eða samkomur hjá trúfélögum? 

 

Er eitthvað sem veldur þér áhyggjum eftir að þú laukst meðferðinni?  

 

- Til dæmis: Húsnæðismál, barnaverndarmál, skuldir/fjármál, tekjur, fjölskyldumál, 
skilnaður/sambúðarslit, líkamlegir þættir, hegðun sem átti sér stað í neyslu, 
svefnvenjur, matarvenjur, annað?  

 

Er eitthvað sem þú forðast eftir að þau laukst meðferðinni í Svíþjóð?  

- Til dæmis: Að vera í návist fólks sem notar 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?  

 

 

 

 

 

 

 

 


