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Útdráttur 

Í ritgerð þessari verður skoðaður hver ávinningur langtímameðferðar sé fyrir einstakling 

greindan með áfengis- og vímuefnaröskun. Eru langtímameðferðir að skila betri árangri 

en styttri meðferðir fyrir einstaklinga með alvarlega áfengis- og vímuefnaröskun og hvað 

er það helst sem hefur áhrif á árangur meðferðarinnar? Til þess að svara þeim spurningum 

voru skoðaðar kenningar sem varpa ljósi á ástæður þess að einstaklingur leiðist út í 

áfengis- og vímuefnaneyslu. Í rannsóknarkaflanum voru skoðaðar tegundir úrræða og litið 

til þess hvaða árangur er af þeim. Einnig var skoðað hve langan tíma það tekur líkamann 

og heilann að jafna sig ásamt því að skoða hve það tekur einstakling langan tíma að breyta 

venjum. Þegar kenningar voru skoðaðar með það í huga að varpa ljósi á af hverju 

einstaklingar leiðast út í neyslu áfengis og vímuefna, var markmiðið að skoða hvað gæti 

haft áhrif á bata. Hugræn atferlismeðferð (HAM) var skoðuð og hve langan tíma það tekur 

að temja sér nýjan hugsanagang. Einnig var skoðað hvaða áhrif trú hefur á bata 

einstaklinga þar sem meðferðarúrræði sem skoðuð voru hérlendis voru byggð á 

trúarlegum gildum. Ekki var mikið um tölulegar upplýsingar um meðferðir hér á landi og 

því ekki hægt að staðfesta hver árangur meðferða sé. Vinnsla ritgerðar leiddi í ljós að 

langtímameðferðarúrræði eru að skila góðum árangri og að ávinningur þeirra er góður 

fyrir einstaklinga sem þurfa á þeim að halda, sem oft eru þeir sem hafa verið í hvað mestri 

neyslu. Það sem hvað mestu skiptir þó er að hafa sem fjölbreyttust úrræði í boði því að 

vandinn er mismikill og einstaklingar ólíkir.
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Formáli 

Heimildaritgerð þessi er 12 ECTS eininga lokaverkefni til BA prófs í félagsráðgjöf við Háskóla 

Íslands. Vil ég þakka leiðbeinanda mínum, Jónu Margréti Ólafsdóttur, fyrir góðar og 

uppbyggilegar ábendingar. Einnig vil ég þakka Þorgerði Ösp Arnþórsdóttur, Jóhanni Pétri 

Herbertssyni og Dögg Harðardóttur fyrir yfirlesturinn og gagnlegar og góðar ábendingar, 

ásamt öllum öðrum sem studdu mig, gáfu góðar ábendingar og hjálpuðu mér við skrifin. 
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1 Inngangur 

Í þessari heimildaritgerð verður fjallað um langtímameðferðarúrræði fyrir þá sem eru greindir 

með áfengis- og vímuefnaröskun. Dauðsföll vegna vímuefnaneyslu hafa aukist með mikilli 

aukningu sterkra ópíóíðalyfja meðal ungra einstaklinga. Af þeim 32 sem létust vegna áfengis- 

og vímuefnaneyslu á árinu 2017 voru 14 einstaklingar undir 30 ára (SÁÁ, e.d. -a). Einnig hafa 

rannsóknir sýnt að heimilislausum á Íslandi fer fjölgandi og má sjá á rannsókn sem framkvæmd 

var árið 2017 af Elínu Sigríði Gunnsteinsdóttur (2017) að mikil aukning hefur orðið á þeim sem 

eru heimilislausir. Frá árinu 2012 hefur orðið 95% aukning og er áfengis- og vímuefnavandi 

talinn aðalástæða heimilisleysis (Elín Sigríður Gunnsteinsdóttir, 2017). Vandinn er mikill og 

þegar skoðaðar eru tölur um innritun á Vog kemur í ljós að 78% þeirra sem innrita sig á Vog 

eru að innrita sig í annað eða þriðja sinn (Embætti Landlæknis, 2016 -c). Það gefur auga leið 

að bregðast þarf við vandanum og mikilvægt að skoða hvað virkar og hvernig hægt sé að auka 

árangur meðferða. Lengi vel hefur verið algengt að meðferð sé 28 dagar en nú eru fræðimenn 

að hallast að því að lengri tími sé að skila betri árangri og kemur fram í Stanford skýrslunni 

(2014) að mælt sé með því að lágmarksmeðferð sé þrír mánuðir (Stanford, 2014). Rannsókn 

sem Greenfield, o.fl. (2004) framkvæmdu sýndi fram á 21-25% árangur á meðal þeirra sem 

luku meðferð á innan við 30 dögum á meðan árangur var á bilinu 68-71% meðal þeirra sem 

luku meðferð á sex eða fleiri mánuðum (Greenfield o.fl., 2004). 

Í þessari ritgerð verður leitast við að svara eftirfarandi spurningum: Hver er ávinningur 

langtímameðferðar fyrir einstaklinga með áfengis- og vímuefnaröskun? Eru 

langtímameðferðir að skila betri árangri en styttri meðferðir fyrir einstaklinga með alvarlega 

áfengis- og vímuefnaröskun og hvað er það helst sem hefur áhrif á árangur meðferðarinnar? 

Ritgerð þessi skiptist í átta kafla og í öðrum kafla verður fræðileg umfjöllun þar sem 

farið verður yfir kenningar sem varpa ljósi á hegðun einstaklinga og ástæður þess að 

vímuefnaröskun á sér stað. Síðar verður fjallað um skilgreiningar DSM-5 og ICD-10. Í þriðja 

kafla verður farið yfir tegundir úrræða og hvernig mismunandi tegundir úrræða og lengd 

tengist árangri. Skoðaðar verða rannsóknir með það að markmiði að varpa ljósi á ávinning 

langtímaúrræðis og af hverju langtímaúrræði skipta máli. Í fjórða kafla verður fjallað um tíma 

breytinga, hvað það tekur einstakling langan tíma að breyta hegðun og hugsun og hvað það 

tekur heilann langan tíma að jafna sig. Í fimmta kafla verða skoðuð áhrif trúar á bata þar sem 

til eru meðferðarúrræði sem byggð eru á þannig hugmyndafræði. Í sjötta kafla eru 

meðferðaúrræði skoðuð hérlendis og litið til uppsetningar og árangurs. Í sjöunda kafla verður 
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fjallað um starf félagsráðgjafa og hvernig þeir koma að því að aðstoða fólk í þessum málum. 

Að lokum verður í áttunda kafla spurningum svarað í umræðum og niðurstöður teknar saman 

í lokaorðum. 

Við vinnslu þessarar ritgerðar var gagna aflað að mestu leyti í gegnum fræðilegar 

greinar frá gagnabankanum Google Scholar en einnig úr bókum og af vefsíðum. Einnig var tekið 

viðtal við Guðrúnu Margréti Einarsdóttur, áfengis- og vímuefnaráðgjafa, og dagskrárstjóra 

Hlaðgerðarkots, til þess að afla upplýsinga um starfsemi Hlaðgerðarkots. 

Vímuefni eru lögleg eða ólögleg efni sem hafa áhrif á miðtaugakerfið með þeim hætti 

að þær líffræðilegu breytingar sem eiga sér stað við inntöku efnanna veita vímu og losa um 

vellíðunarboðefni á við dópamín (Volkow, Koob og Mclellan, 2016). Helstu flokkar vímuefna 

eru slæfandi eins og  áfengi og róandi lyf. Dæmigerð örvandi efni eru amfetamín og kókaín. Að 

lokum er flokkur skynvillandi efna og eru þar kannabis og e-pillur (Doweiko, 2015). Í þessari 

ritgerð verður héðan í frá orðið vímuefni notað yfir öll þau löglegu og ólöglegu efni sem valdið 

geta fíkn eða röskun. Einnig verður orðið vímuefnaröskun notað þegar rætt er um einstakling 

sem greindur er með áfengis- og vímuefnaröskun. 
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2 Fræðileg umfjöllun 

Í þessum kafla verður farið yfir skilgreiningu á vímuefnaröskun og hún skoðuð út frá 

greiningatækjunum Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, fimmtu útgáfu 

(DSM-5) og International Classification of Diseases, tíundu útgáfu (ICD-10) sem notuð er til 

þess að skilgreina hvenær um sé að ræða vímuefnaröskun hjá einstaklingum. Að lokum verður 

farið yfir helstu kenningar sem varpað geta ljósi á ástæður vímuefnaraskana. 

2.1 Skilgreiningar á DSM-5 og ICD-10 

Vímuefnaröskun á sér stað þegar einstaklingur neytir vímuefnis endurtekið og missir stjórn á 

neyslunni. Þá hefur neyslan skaðleg áhrif á viðkomandi, félagslega og heilsufarslega. Gerð hafa 

verið ýmis flokkunarkerfi til þess að greina vímuefnasýki og eru helstu kerfin sem stuðst er við 

til að mynda ICD-10  sem er alþjóðlegt greiningartæki gefið út af Alþjóðaheilbrigðisstofnuninni 

(World Health Organization [WHO], 1992) og DSM-5 sem var gefið út af bandaríska 

geðlæknafélaginu (American Psychiatric Association [APA], 2013). Hér verður fyrst fjallað um 

DSM-5 og svo ICD-10. 

Flokkunarkerfið DSM-5 hefur 15 meginflokka og hver þeirra hefur undirflokka. DSM-5 er 

hugsað sem leiðbeinandi greiningartæki og er notað af fagfólki til þess að greina geðrænan 

vanda. Til að greina vímuefnaröskun telur DSM-5 upp ellefu atriði sem geta átt við hverju sinni, 

þau atriði skiptast niður í fjóra flokka. Viðmið 1-4 mæla skerta stjórn við vímuefnanoktun. 

Viðmið 5-7 einblína á félagslega skerðingu. Áhættusöm notkun á vímuefni er mæld í viðmiðum 

8-9. Viðmið 10-11 eru lyfjafræðileg viðmið. Viðkomandi getur greinst með mismörg einkenni 

og þar af leiðandi með mismikinn vanda. Til að mynda ef tvö til þrjú atriði af ellefu eiga við 

viðkomandi er um vægan vanda að ræða. Miðlungs vandi á sér stað ef viðkomandi er með 

fjögur til fimm atriði og ef sex atriði eða fleiri eiga sér stað er viðkomandi greindur með mikinn 

vanda. Einkenni þurfa að hafa komið fram á síðustu 12 mánuðum (APA, 2013) og eru 

eftirfarandi: 

1. Neytir áfengis eða vímuefna í miklu mæli og í lengri tíma. 

2. Hefur löngun til að hætta neyslu eða hafa stjórn á henni án árangurs. 

3. Ver miklum tíma í að nálgast efni, neyta þeirra eða jafna sig eftir neyslu. 

4. Hefur mikla löngun til að nota vímuefni. 

5. Nær ekki að sinna vinnu, heimili eða skóla vegna neyslu. 

6. Heldur áfram að nota vímuefni þrátt fyrir að það skapi vandamál í samskiptum við aðra. 
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7. Fórnar mikilvægum félagslegum þáttum líkt og tómstundum og áhugamálum vegna 

neyslu. 

8. Heldur áfram í neyslu þrátt fyrir að það skapi hættu. 

9. Heldur áfram í neyslu jafnvel þótt fólk viti að það eigi við líkamleg og andleg veikindi 

að stríða sem gætu hafa komið til vegna neyslunnar eða orðið verri vegna hennar. 

10. Aukið þol fyrir vímuefnum. Viðkomandi þarf annarsvegar að: A) nota meira magn til 

þess að finna fyrir áhrifum eða: B) þarf töluvert minna magn en vanalega til þess að 

finna fyrir áhrifum. 

11. Fráhvarfseinkenni eru farin að koma fram og upplifir viðkomandi annaðhvort eitthvað 

af þessum einkennum: A) svefnleysi, skjálfti, óróleiki, hraður hjartsláttur eða: B) bregst 

við og notar efni til þess að draga úr eða forðast fráhvarfseinkennin (APA, 2013). 

 

ICD-10 er alþjóðleg tölfræðiflokkun sjúkdóma og annarra heilbrigðisvandamála. Snemma á 

sjötta áratugnum gaf WHO út ICD-10 og hefur stofnunin staðið að endurbótum á því síðan. Í 

dag er notast við ICD-10 í flestum löndum, þar á meðal á Íslandi, en þó hefur verið gefin út ný 

útgáfa eða ellefta útgáfa kerfisins, ICD-11. Greining á vímuefnaröskun hjá WHO hófst þegar 

stofnunin gekk í samstarf við Áfengis-, vímuefnamisnotkunar og geðheilsustofnun 

Bandaríkjanna (e. Alcohol, Drug Abuse and Mental Health Administration [ADAMHA]) árið 

1978. Sú stofnun heitir í dag Substance Abuse and Mental Health Services Administration 

(SAMHSA). Flokkunarkerfin skiptast í 20 meginflokka og þeir hafa sína undirflokka sem eru 

ítarlegri flokkar. Flokkar F10 til F19 í ICD-10 greina andlegan vanda og hegðunarvanda vegna 

notkunar vímuefna (WHO, e.d.-a). Til þess að greina hvort einstaklingur glími við vímuefnafíkn 

þarf viðkomandi að uppfylla að minnsta kosti þrjú eða fleiri atriði af þeim sex sem hér koma 

fram: 

1. Mikil og óviðráðanleg löngun til þess að nota áfengi eða vímuefni. 

2. Aukið stjórnleysi á neyslu sem er orðin meiri og tíðari. 

3. Aukin sálræn vandkvæði ef neysla er minnkuð og notast er við efni eða áfengi til þess 

að komast hjá fráhvarfseinkennum. 

4. Aukið þol fyrir vímuefnum, viðkomandi finnur fyrir því að þurfa auka skammt til þess 

að ná fram áhrifum efnis. 
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5. Minnkaður áhugi á mikilvægum þáttum í lífinu og áhugaleysi, meiri tími fer í neyslu 

áfengis eða vímuefna. Áframhaldandi neysla þrátt yfir eyðileggjandi afleiðingar 

neyslunnar. 

6. Þrátt fyrir sýnilegan skaða líkamlega og andlega er neyslu ekki hætt (WHO, e.d.-a). 

2.2 Kenningar 

Þegar kemur að vímuefnaröskun eru þónokkrar kenningar sem hér á eftir verður leitast við að 

gera skil á eins og af hverju einstaklingur byrjar að drekka áfengi eða neyta vímuefna, en þær 

kenningar eru út frá sálrænum, félagslegum og sjúkdómsþáttum (Kinney, 2009). Fjallað verður 

um sálrænar kenningar Freuds (1905) og Jung (1933), félagsnámskenningu Bandura (1971) og 

sjúkdómskenningar Jellinek (1960) og Gorsky (1986). 

Sálgreinakenningar eiga rætur sínar að rekja til Sigmund Freuds (1905) sem var höfundur 

margra sálfræðikenninga og upphafsmaður sálgreiningar (e. psychoanalysis). Vildi hann meina 

að þeir sem byrjuðu að drekka áfengi og lentu í vandræðum með áfengi væru einstaklingar 

sem hefðu staðnað snemma á ákveðnu þroskastigi i barnæsku. Það stig var kallað munnstigið 

og bendir til þess aldurs þegar þörfum barna er fullnægt í gegnum sogþörf, hungur og þorsta. 

Kenningin gengur út frá því að fólk upplifi miklar þjáningar tilfinningalega og drekki til þess að 

finna fyrir gleði og vellíðan. Freud vildi meina að þessar þjáningar ættu rætur sínar að rekja til 

þessa munnstigs og að um vanþroska væri að ræða sem ylli lítilli sjálfsvirðingu og vanlíðan. 

Sýnt hefur verið fram á af fræðimönnum að einstaklingar með vímuefnaröskun séu til að 

mynda barnalegir í hegðun, mjög háðir umhverfi sínu, kunna ekki að bregðast við áreiti eða 

erfiðum atvikum eða aðstæðum. Tólf spora samtök styðja við þessa kenningu þar sem sporin 

ganga út á það að fara til baka og leitast við að ná andlegum og tilfinningalegum þroska 

(Ciccarelli og White, 2013). Persónuleikakenningin er kenning innan sálfræðinnar sem Carl 

Jung (1933) þróaði og á, eins og margar kenningar á sálfræðisviðinu, en hún á rætur sínar að 

rekja til kenninga Freuds. Kenningin byggir á þeirri hugmynd að þeir sem hafa viss 

persónueinkenni líkt og lélega sjálfsmynd, verði auðveldlega kvíðnir og leiðir og séu líklegri til 

þess að nota áfengi. Fólk leitast við að deyfa þessar tilfinningar og vanlíðanina og fela þær fyrir 

umhverfi sínu (Kinney, 2009). 

Albert Bandura (1971) setti fram félagsnámskenningu sem fjallar um að fólk læri af 

umhverfi sínu, fjölskyldu og vinum. Rannsóknir hafa leitt í ljós að hægt sé að minnka, eða 

jafnvel slökkva á ákveðinni hegðun með því að fjarlægja utanaðkomandi þætti sem hafa áhrif 
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á hegðunina. Þannig komust menn að því að hegðun hvers og eins er lærð af ýmsum ytri 

þáttum sem móta einstaklinginn en ekki einungis innri líffræðilegum þáttum, sem taldir eru 

hafa minna vægi. Ekki er verið að meina að fólk stjórnist einungis af ytri þáttum og hafi ekkert 

um það að segja hvernig það lifir lífi sínu. Þá er sagt að fólk fæðist ekki fíklar heldur sé það lært 

atferli af áhrifum umhverfis og tíðaranda samfélagsins. Félagsnámskenningin er notuð víða við 

endurhæfingu þeirra sem glíma við vímuefnaröskun, hún hjálpar fólki að breyta fyrri hegðun 

með því að umgangast fólk sem er í svipaðri stöðu og þau, og einnig þá sem eru lengra komnir 

í batanum og læra þar með af þeim (Almeida, 2014; Kinney, 2009). 

Sjúkdómskenningar fjalla um vímuefnaröskun sem ólæknandi sjúkdóm sem stjórnast af 

mikilli neyslu sem hefur fráhvarfsáhrif bæði á líkama og sál mannsins (Doweiko, 2015). Jellinek 

(1960) var geðlæknir frá Bandaríkjunum sem var brautryðjandi í rannsóknum á 

vímuefnaröskun. Hann þróaði kenningu sem byggði á því að vímuefnaröskun væri ólæknandi 

sjúkdómur sem væri stigvaxandi en ekki einungis veikleiki líkt og álitið var seint á 19. öldinni. 

Vímuefnaröskun var álitin vera sjúkdómur sem hafði eyðileggjandi áhrif á líkamann, hugann 

og félagslega færni einstaklinga. Taldi hann að hægt væri að halda sjúkdómnum í skefjum með 

fullu bindindi frá notkun efnisins. Jellinek skipti kenningu sinni upp í fimm þætti þar sem hann 

skilgreindi hvert stig fyrir sig og hvort um væri að ræða sjúkdóm eða ekki. Stigin eru: Alpha, 

Beta, Gamma, Delta og Epsilon. Á fyrstu tveimur stigunum var um vanda að ræða en ekki 

sjúkdóm. Á þremur síðari stigunum var um sjúkdóm að ræða og líkamlegar og andlegar 

afleiðingar (Kelly, 2018). 

Sjúkdómslíkan Gorskis (1986) er byggt á kenningu Jellineks ásamt öðrum rannsóknum. 

Samkvæmt líkani Gorski nær sjúkdómurinn yfir líkamlega, félagslega, sálræna og andlega 

þætti. Líkamleg einkenni eru til að mynda fráhvörf, þol og síðhvörf. Félagsleg einkenni eru til 

dæmis erfiðleikar í fjármálum og samskiptum við aðra. Sálræn einkenni geta verið erfiðleikar 

tilfinningalega, breytingar á persónu einstaklingsins og neikvæð hegðun. Andleg einkenni eru  

til dæmis viðhorf einstaklingsins bæði til sjálfs síns og lífsins. Sjúkdómskenningar varðandi 

vímuefnaröskun hafa verið gagnrýndar meðal annars vegna þess að ekki er um neinar sannanir 

að ræða þegar kemur að líffræðilegum þáttum. Þá vilja gagnrýnendur sjúkdómskenninganna 

meina að vímuefnaröskun sé frekar afleiðing félagslegra þátta og sálrænna sjúkdóma (Kinney, 

2009). Fræðimenn vilja einnig meina að með því að sjúkdómsvæða vímuefnavandann sé verið 

að taka af fólki ábyrgð (Dodgen og Shea, 2000). 
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3 Meðferðarúrræði og ferli til bata 

Hér verður farið yfir helstu úrræði sem í boði eru við vímuefnaröskun. Skoðuð verða lengd 

úrræða ásamt því að skoða þær leiðir sem notaðar eru í bataferlinu. Einnig verður skoðað hvað 

tekur langan tíma að breyta venju, læra nýja venju og hvað tekur langan tíma fyrir líkamann, 

heilastarfsemina og líffræðilega þætti að jafna sig.  

3.1 Lengd meðferðar 

Til eru margar tegundir meðferðarúrræða, svo sem skammtíma, langtíma, göngudeild og 

áfangaheimili svo eitthvað sé nefnt. Margar útfærslur eru til af hverjum flokki (National 

Institute on drug abuse [NIDA], 2018). Engin ein meðferð virkar best fyrir alla, mikilvægt er að 

bjóða upp á mismunandi meðferðarúrræði til þess að mæta þörfum einstaklinga með 

mismunandi vanda. Rannsóknir hafa sýnt fram á að samfella meðal úrræða skilar betri árangri. 

Til að mynda ef einstaklingur skráir sig í inniliggjandi meðferð, þar sem fólk dvelur, sefur, 

borðar og stundar dagskrá úrræðis. Að því loknu sækir viðkomandi eftirmeðferð og 

áfangaheimili, fyrir þá sem eiga ekki í góð hús að venda. Einnig er mælt með 

sjálfshjálparhópum sem hjálpa einstaklingum að viðhalda bata sínum (Hser og Anglin, 2010). 

Flestir byrja á því að fara i afeitrun þar sem líkaminn losar sig við þau eiturefni sem áfengi 

og vímuefni hafa skilið eftir í líkamanum. Inniliggjandi meðferðir kallast þær þegar fólk flyst 

inn á meðferðarheimili á meðan á meðferðinni stendur og starfsfólk er til staðar allan 

sólarhringinn. Skammtímaúrræði þar sem fólk er í inniliggjandi meðferð geta verið allt frá 

þriggja til sex vikna úrræði og oft í kjölfarið á því fer fólk á göngudeild eða áframhaldandi í 

sjálfshjálparhópa. Í langtímaúrræðum er mælt með því að fólk dvelji í 6-12 mánuði eða lengur. 

Fram fer daglegt prógram til að aðstoða fólk við að læra að bera ábyrgð á sjálfu sér. Þeim er til 

að mynda hjálpað við að skoða eyðileggjandi mynstur í lífi þeirra og læra að eiga eðlileg og 

uppbyggjandi samskipti. Göngudeildir eru mismunandi eftir því hversu mikil þjónusta er í boði, 

þær henta vel fyrir þá sem eru í vinnu  og veita góðan stuðning í hæfilegu magni eftir því hversu 

langt fólk er komið í bataferlinu. Sumar göngudeildir eru með dagleg úrræði sem mælt er með 

að fólk nýti sér. Fólk getur þá mætt á göngudeild að morgni og verið fram eftir degi, á meðan 

önnur úrræði geta verið í formi hóptíma nokkrum sinnum yfir vikuna, eða jafnvel boðið upp á 

einstaklingsviðtöl við fagmenn (National Institude on drug abuse [NIDA], 2018). Flestir sem 

fara í meðferð eiga við ýmis vandamál að stríða líkt og fjárhagserfiðleika, heilsubrest og 

félagslegan vanda. Mikilvægt er að vinna að þessum vanda og getur það tekið þónokkurn tíma. 
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Jafnvel getur farið svo að viðkomandi útskrifist úr meðferð en eigi enn eftir að vinna úr 

mörgum málum og því mikilvægt að stuðningur sé til staðar til þess að aðstoða viðkomandi. 

Erfið verkefni geta auðveldlega orðið til þess að viðkomandi upplifi bakslag í bata sínum. Því 

er mikilvægt að taka sér góðan tíma á hverju stigi meðferðar og bataferlis (Hser og Anglin, 

2010). 

Langtímaúrræði geta verið í mismunandi formi, til að mynda í formi inniliggjandi úrræða. 

Einnig eru til opin úrræði sem eru annaðhvort göngudeildarúrræði ein og sér og geta tekið 

lengri tíma eða göngudeildarúrræði í lok inniliggjandi meðferðar. Samkvæmt skýrslu Stanford 

(2014) er mælt með að lengd meðferðar sé að lágmarki þrír mánuðir og lengur ef um alvarlegri 

vanda sé að ræða. Algengt var að lengd inniliggjandi meðferðar væri einungis 28 dagar og 

þekkist enn í dag. Sú lengd meðferðar á rætur sínar að rekja til meðferðar sem komið var á í 

Bandaríkjunum um 1950 og kallaðist Minnesota-módelið (Willenbring, 2010; Doweiko, 2015).  

Teknar voru saman nokkrar rannsóknir á konum sem skráðu sig til meðferðar í 

inniliggjandi úrræði. Haft var samband við þær tólf mánuðum eftir útskrift til að meta árangur, 

hvort þær hefðu haldist allsgáðar frá útskrift. Sýndu niðurstöður að þær konur sem voru í sex 

eða fleiri mánuði i meðferð voru með mun betri árangur en þær sem voru minna en sex 

mánuði. Árangur meðal þeirra sem voru í sex eða fleiri mánuði var 68%-71%. Þær sem voru 

innan við 30 daga voru einungis að ná 21% -25 % árangri (Greenfield o.fl., 2004). Önnur 

rannsókn sem framkvæmd var á langtímameðferð var framkvæmd meðal einstaklinga sem 

höfðu lokið tólf til fimmtán mánaða meðferð. Árangur var skoðaður ári eftir útskrift úr 

meðferð og höfðu 73% verið án vímuefna við útskrift (Hardeman, Gerrard og Owen, 2011).  

Rannsókn Stahler, Mennis og DuCette (2016) á því hvort einstaklingar væru líklegri til að 

ljúka meðferð í inniliggjandi meðferðum eða á göngudeildum, sýndi að þeir sem voru í 

inniliggjandi meðferð voru þrisvar sinnum líklegri til þess að ljúka meðferð. Skoðað var hvort 

munur væri á kynjum, aldri eða vímuefnum, hvort viðkomandi væri með vinnu eða 

heimilislaus. Munur var bæði á þeim sem voru í vinnu og þeim sem voru heimilislausir, þá var 

meira var um að fólk í fullri vinnu færi í göngudeildarmeðferð. Einnig voru heimilislausir mun 

ólíklegri til að ljúka meðferð en þau sem voru með einhverskonar menntun og í vinnu (Stahler, 

Mennis og DuCette, 2016). Göngudeildir hafa þó sína kosti, til að mynda geta einstaklingar 

haldið vinnu og sinnt skóla og fjölskyldum sínum á meðan á meðferð stendur. Ókosturinn er 

hins vegar sá hversu mikil hætta er á bakslagi. Fólk jafnvel býr í umhverfi þar sem er 

áframhaldandi neysla vímuefna í kringum það og þannig er því gert erfiðara fyrir að öðlast bata 
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frá vímuefnaröskun. Einnig getur verið erfitt að aðstoða þá sem eru heimilislausir við að halda 

sér allsgáðum og öðlast bata ef þeir hafa ekki öruggan stað að búa á (Polcin, Korcha, Bond og 

Galloway, 2010). 

Meðferð við vímuefnaröskun hjálpar fólki að verða allsgáð en tíðni bakslaga er mikil og 

því eru úrræði líkt og áfangaheimili góður kostur til þess að veita áframhaldandi stuðning, þau 

auka líkur á áframhaldandi bata (Jason, Davis og Ferrari, 2007). Áfangaheimili eru tímabundin 

heimili, fólk fær að dvelja á áfangaheimilinu í ákveðinn tíma og fær þar stuðning við daglegt líf 

og áframhaldandi bata. Sýnt hefur verið fram á að þau sem fara á áfangaheimili ná að haldast 

allsgáð lengur. Til eru áfangaheimili sem eru með það markmið að vera framlenging af 

vímuefnameðferð. Þar eru starfsmenn sem veita stuðning og einnig er gerð krafa um að fólk 

sinni ákveðnu prógrammi sem fer fram innan hvers heimilis (Mericle, Polcin, Hemberg og 

Miles, 2017). Á áfangaheimilum eru fleiri einstaklingar á sömu vegferð og geta þau stutt hvort 

annað. Þar fær fólk því félagslegan stuðning frá hvoru öðru og vinna þannig að sjálfvirkni (e. 

self-efficiancy) sinni. Jason o.fl. (2007) skoðuðu einnig muninn á batahorfum þeirra sem voru 

skemur en sex mánuði á áfangaheimili og þeirra sem voru lengur en sex mánuði. Niðurstöður 

sýndu að því lengur sem einstaklingurinn dvaldi á áfangaheimilinu því betri voru batahorfur 

hans. Þau sem dvöldu lengur en 6 mánuði á áfangaheimili voru ólíklegri til að upplifa bakslag í 

bataferlinu (Jason o.fl., 2007). 

3.2 Bataþróun 

Að öðlast bata frá vímuefnaröskun er ævilangt ferli og krefst stöðugrar vinnu með sjálfan sig 

(Laudet, Savage og Mahmood, 2007). Substance Abuse and Mental Health Services 

Administration [SAMHSA](2012) hefur sett fram skilgreiningu á bata sem felur í sér að bati er 

ferli breytinga þar sem einstaklingur vinnur að því að bæta heilsu sína og vellíðan, ná stjórn á 

lífi sínu og leitast við að lifa fullnægjandi lífi. Von og trú á að bati sé mögulegur er ein 

meginforsenda þess að fólk öðlist bata. Ferli batans er persónulegt og byggt á styrk hvers og 

eins ásamt stuðningi frá nánustu fjölskyldu og vinum (SAMSHA, e.d.). Markmið batalíkansins 

er að hjálpa fólki við að vera það sjálft, hjálpa einstaklingum að lifa fullnægjandi lífi og einblína 

á styrkleika sína. Batalíkanið á sér uppruna á geðsviði og var þróað til þess að hjálpa 

einstaklingum að lifa með einkennum sínum. Rannsóknir sýndu fram á góðan árangur og hefur 

batalíkanið reynst vel á fleiri sviðum líkt og við bata á vímuefnaröskun (Webb, 2011). 
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Þrjú skref bataferlis eru bindindi (e. Abstinence), endurbætur og vöxtur. Bindindisstigið getur 

enst í allt að eitt til tvö ár og felst að mestu í að huga vel að sjáfum sér bæði andlega og 

líkamlega. Margir vilja sleppa þessu stigi og drífa sig í að gera ytri breytingar á lífinu sem kemur 

þeim jafnvel úr jafnvægi tilfinningalega. Þeir sem ekki huga að þessum þáttum eiga hættu á 

bakslagi í batanum. Endurbótastigið snýr að þvi að horfast í augu við skaðann sem orðið hefur 

á tíma vímuefnaneyslunnar, til að mynda í samböndum, fjárhagslega, tengt atvinnu eða á 

sjálfsvirðingu. Margir hverjir hafa sett á sig neikvæðan stimpil og sjá sig einungis sem 

vímuefnaneytanda eða afbrotamanneskju. Þá stimpla þarf að brjóta upp og laga 

sjálfsmyndina. Endurbótastigið getur tekið tvö til þrjú ár. Síðasta stigið er stig vaxtar og hafa 

rannsóknir sýnt fram á að það stig byrjar ekki fyrr en þrem til fimm árum eftir að viðkomandi 

verður allsgáður og endist síðan alla ævi. Á þessu stigi heldur einstaklingurinn áfram að brjóta 

upp neikvæða hugsun og hegðun og vinnur stöðuglega að þvi að setja heilbrigð mörk. Þeir sem 

ekki vinna að áframhaldandi uppbyggingu í lífi sínu og læra heilbrigða lífsleikni geta upplifað 

óhamingju sem getur leitt til bakslags í batanum (Melemis, 2015). 

Bakslag er mjög algengt meðal þeirra sem glíma við vímuefnaröskun og reyna að sækja 

sér aðstoð til þess að verða allsgáð. Bakslag er skilgreint með þeim hætti að hindrun á sér stað 

í ferli breytinga á hegðun. Líkt og þær framfarir sem hafa átt sér stað þegar viðkomandi 

einstaklingur hefur sett sér markmið um breytta hegðun, til að mynda með algjöru bindindi 

frá vímuefnum, en rof á því bindindi á sér stað. Hafa þá þær framfarir sem viðkomandi hefur 

náð með settum markmiðum verið rofnar og viðkomandi snýr aftur í fyrri hegðun (Hendershot, 

Witkiewitz, George og Marlatt, 2011). Gorski setti fram módel af bakslagsferli þar sem hann 

skipti þeim upp í 11 þrep. Þrepin virka vel til þess að hjálpa fagfólki að vinna með einstaklingum 

en geta reynst flókin að skilja fyrir einstaklinga sem eru í bataferlinu. Það sem skiptir meginmáli 

í því að koma í veg fyrir bakslag er að skilja hvað getur komið manni á þann stað (Melemis, 

2015). Stig bakslaga eru tilfiningalegt bakslag, andlegt bakslag og líkamlegt bakslag. Þegar um 

tilfinningalegt bakslag er að ræða er eintaklingurinn að byrgja tilfinningar innra með sér, 

einangra sig, fer að beina athygli sinni að öðrum með neikvæðum hætti og svefn og 

matarvenjur fara úr skorðum. Á þessu stigi er viðkomandi einstaklingur farinn að vanrækja 

sjálfan sig og sínar helstu þarfir. Andlegt bakslag kemur í kjölfar lélegrar sjálfsræktar, þegar 

einstaklingurinn hefur ekki hugað að sér á fyrra stigi líkt og lagt var upp með. Á þessu stigi er 

viðkomandi farinn að hugsa síendurtekið um vímuefni eða aðra þætti í tengslum við neyslu, 

sú hugsun fer að aukast og verða mjög tíð. Það leiðir svo til líkamlegs bakslags þar sem 
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viðkomandi byrjar að nota vímuefni að nýju. Til þess að koma í veg fyrir að þessi þróun hefjist 

hefur hugræn atferlismeðferð (HAM) verið notuð sem eitt helsta verkfærið (Melemis, 2015). 

HAM er ein áhrifaríkasta aðferðin sem notuð er til þess að breyta hugsanamynstri hjá fólki sem 

á við vanda að stríða og hefur verið notuð til þess að vinna á vímuefnavanda. HAM hefur verið 

notuð til að hjálpa fólki með neikvæða hugsun sem getur leitt fólk í kvíða og þunglyndi sem að 

lokum leiðir fólk til falls (Hoffmann, Asnaani, Vonk, Sawyer og Fang, 2012). Hærri falltíðni var 

meðal þeirra sem einnig glímdu við kvíða samhliða vímuefnaröskuninni. Einnig eru meiri líkur 

á bakslagi meðal þeirra sem eiga bæði við geðröskun og vímuefnaröskun að stríða sem flokkast 

undir tvígreiningu (Charney, Zikos, og Gill, 2010). Með tvígreiningu er átt við þegar 

einstaklingur er greindur með bæði geðröskun og vímuefnaröskun. Hugtakið á ekki einungis 

við fólk með þessar tvær greiningar heldur á það einnig við um fólk sem glímir við líkamlegan 

sjúkdóm og geðröskun eða þroskaskerðingu og geðröskun. Í flestum tilvikum er hugtakið 

notað til þess að lýsa vímuefnaröskun og geðröskun, þó er sá hópur víðfemur og hugtakið nær 

yfir vítt svið geðraskana og vandamála tengdum vímuefnanotkun. Er þá um að ræða geðrof, 

geðhvarfasýki og geðklofa. Ekki eru til nein flokkunarkerfi til þess að greina hvort um 

tvígreiningu er að ræða þótt hugtakið sé notað innan heilbrigðisgeirans (Drake og Wallach, 

2000; Rassool, 2006). 

Þeir sem greindir eru með vímuefnaröskun eru líklegri en aðrir til þess að greinast með 

geðröskun af einhverju tagi. Tölur frá Bandaríkjunum frá árinu 2012 sýna að 40% þeirra 

fullorðinna einstaklinga sem greindir voru með vímuefnaröskun voru einnig með geðröskun 

og féllu því undir flokk fólks með tvígreiningu (Morisano, Babor, og Robaina, 2014). Síðustu 30 

ár hafa úrræði einungis boðið upp á aðskildar meðferðir, þar sem annars vegar er tekist á við 

vímuefnaröskun og hins vegar geðröskun. Rannsóknir hafa sýnt fram á að þeir sem fengið hafa 

tvígreiningu eiga oftar erfiðara með að ná árangri í meðferðum, frekar en þeir sem eru einungis 

að takast á við vímuefnaröskun og þurfa auk þess oft á tíðum lengri meðferð. Einnig hafa þær 

sýnt fram á að ef tekist er á við bæði geðröskunina og vímuefnarsökunina í samþættri meðferð 

er betri árangur á meðferðinni fyrir einstaklinginn (Morisano o.flr, 2014). Þegar skoðuð er 

skýrsla sem gerð var um hagi heimilislausra á Íslandi þá kom í ljós að um 80% þeirra sem áttu 

við geðrænan vanda að stríða voru einnig með vímuefnavanda (Elín Sigríður Gunnsteinsdóttir, 

2017). Heimilislausum einstaklingum getur reynst erfitt að verða allsgáðir þar sem þeir eiga 

ekki í nein hús að venda og því ekki auðvelt  að halda utan um svefn og mataræði. Hafa komið 

aðrar leiðir til þess að mæta fólki af virðingu án þess að það þurfi að fara í meðferð. Með 
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öðrum leiðum er hægt að lágmarka skaða sem einstaklingur vinnur á sjálfum sér og öðrum í 

neyslu ásamt þvi að hvetja viðkomandi í átt að bata og er sú aðferð byggð á skaðaminnkun 

(Nelson, 2012). 

Hugmyndafræði skaðaminnkunar var í raun mótsvar við “ein leið hentar öllum” og 

snýst um mikilægi þess að mæta fólki þar sem það er statt (Nelson, 2012). Oft á tíðum eru 

einstaklingar ekki tilbúnir að fara í algjört bindindi og þá reynist betur að reyna frekar að 

minnka skaðann af völdum neyslunnar frekar. Aðferðin snýst ekki um að hjálpa fólki með 

algjöru bindindi frá áfengi og vímuefnum til að byrja með, en síðar meir er vonast til þess að 

það sé það sem þau vilja. Upphaflega snérist skaðaminnkunin um að draga úr skaða við 

sprautuneyslu og koma í veg fyrir smit af HIV og öðrum sjúkdómum því tengdu. Þá er boðið 

upp á nýjar nálar og aðhlynningu til að mynda ef um sýkingar eða annað því um líkt er að ræða 

(Nelson, 2012). Hugmyndafræði skaðaminnkunar er einnig að finna í úrræðum líkt og húsnæði 

fyrst (e. Housing first) sem snýst um að veita heimilislausum húsnæði án skilyrða um að vera 

allsgáður. Markmiðið er að veita þeim einstaklingum sem hafa búið á götunni heimili, veita 

líkamlegt, andlegt og félagslegt öryggi. Þar er unnið að því að hvetja einstaklinga áfram og 

hægt og rólega beina þeim í átt að bata (Watson, Shuman, Kowalsky, Golembiewski og Brown, 

2017). Nálgunin er unnin út frá þeirri hugmynd að allir hafa grunnþarfir sem þarf að mæta til 

þess að viðkomandi geti með nokkru móti unnið í lífi sínu. Slíkar grunnþarfir eru til að mynda 

matur og húsnæði sem verður að vera til staðar áður en viðkomandi einstaklingur fer að sækja 

um vinnu eða huga að öðrum breytingum í lífinu. Úrræðið húsnæði fyrst er ekki einungis fyrir 

þá sem eru heimilislausir heldur geta fleiri nýtt sér slíkt úrræði ef þörf krefur. Slíkt úrræði er 

að skila gríðarlegum árangri meðal heimilislausra og hjálpar einstaklingum að fóta sig í lífinu 

(National alliance to end homelessness, 2016). Margir hverjir eru ekki tilbúnir til þess að 

horfast í augu við vanda sinn eða taka stór framkvæmdarskef til þess að breyta lífi sínu og þá 

hefur skaðaminnkunarnálgunin verið notuð til þess að mæta og hjálpa fólki á þeim stað sem 

það er á (Watson o.flr., 2017). Prochaska, DiClemente og Norcross (1992) settu fram fimm stig 

sem segja frá ferli breytinga og er eitt þeirra stig áhugaleysis, þar er viðkomandi ekki tilbúin að 

horfast í augu við vandann. Önnur stig eru stig áhugaleysis, hugleiðingarstig, undirbúningsstig, 

athafnastig og viðhaldsstig. Þau stig sem eiga best við þegar viðkomandi er kominn í meðferð 

eru bæði undirbúningsstigið og athafnastigið. Ferli breytinga samkæmt Prochaska o.fl. (1992) 

lýsir vel þeim stigum sem viðkomandi fer í gegnum þegar kemur að þvi að breyta um lífsstíl og 

hentar vel til að mæta fólki með vímuefnaröskun.  
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4 Tími breytinga – Vitsmunalega og líkamlega 

Hér verður fjallað um hve langan tíma það getur tekið að breyta hegðun og hugsunarhætti og 

hvaða aðferðir virka (Hides o.flr., 2010). Einnig verður fjallað um þau áhrif sem vímuefni geta 

haft á heilastarfsemi og hve langan tíma það tekur fyrir heilann að jafna sig eftir 

vímuefnanotkun (Doweiko, 2015). 

4.1 Breyting hegðunar og hugsana 

Rannsókn var gerð til að skoða hvað tæki langan tíma að mynda nýjar venjur eða breyta 

hegðun og völdu sumir að breyta drykkju- og matarhegðun á meðan aðrir vildu breyta hegðun 

varðandi hreyfingu. Leitast var við að mæla sjálfvirkni, það er að segja þegar hegðunin hafði 

fest rætur. Alls voru fengnir 96 sjálfboðaliðar í rannsóknina sem fengu það verkefni að velja 

sér hegðun eða athöfn sem þau vildu breyta og var fylgst með þeim í allt að 12 vikur. 

Niðurstöður leiddu í ljós að það tæki milli 18 og 254 daga að ná fram nýrri hegðun eða mynda 

sér nýja venju. Meðaltalið var 66 dagar. Einnig spilaði inn í sá þáttur að viðhalda rútínunni 

stöðugt á þessum tíma. Þeir sem slepptu nokkrum dögum í röð voru lengur að ná inn nýrri 

hegðun eða að mynda sér nýju venju. Að missa úr eina endurtekningu eða einn dag hafði ekki 

marktæk áhrif á breytingarferlið. Til að mæla árangurinn var sjálfvirkni í hegðuninni skoðuð. 

Erfiðari verkefni taka lengri tíma en þau sem eru auðveldari, ekki vegna þess að það þurfi að 

endurtaka verkefnið oftar heldur vegna þess að það þarf að leggja meiri hugsun í það á meðan 

á því stendur. Þannig að það er ekki einungis hægt að breyta hegðun með fjölda 

endurtekninga, það þarf hugarfarslega breytingu í flestum þáttum. Miðað við þessa þætti sem 

hópurinn tók upp á að breyta voru þeir sem völdu hreyfingu lengur að breyta hegðuninni, að 

meðaltali einum og hálfum mánuði lengur en þeir sem völdu að breyta matar- eða 

drykkjuvenjum. Hreyfingin er talin vera flóknari hegðun eða athöfn sem bendir til að það þurfi 

mögulega meiri hugsanabreytingu. Ávani er ekki einungis myndaður með endurtekinni 

hegðun, það er flóknara en svo. Það þarf andlegan undirbúning og vinnu í breytingu á hegðun. 

Einnig þarf hugarfarið að vera með (Lally, van Jaarsveld, Potts og Wardle, 2009). 

Aron T. Beck (1970) þróaði hugmyndafræði hugrænnar atferlismeðferðar (HAM) 

(Hoffmann o.flr., 2012). HAM er talið aðstoða fólk við að brjóta upp hegðana- og 

hugsanamynstur og mynda nýjar í staðinn (Verplanken og Melkevik, 2008). Upphaflega var 

HAM einungis ætlað til að hjálpa þeim sem voru að kljást við þunglyndi. Síðar meir kom í ljós 

að meðferðin hafði áhrif á fleiri þætti líkt og vímuefnaröskun, kvíða, svefnleysi, frávikshegðun, 
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streitu, reiði, geðhvarfasýki og aðrar geðraskanir. HAM vísar til inngripsþátta við geðröskunum 

og sálfræðilegum vandkvæðum sem er viðhaldið með vitsmunalegum hætti. Heildarmarkmið 

meðferðar er að draga úr einkennum, bæta virkni og leysa undan röskunum (Hoffmann o.flr., 

2012). Að takast á við kvíða með HAM getur dregið úr neyslu. Í rannsókn sem var framkvæmd 

voru tveir hópar skoðaðir með tilliti til þess hvort HAM hefði áhrif á kvíða sem svo hefði áhrif 

á neyslu. Einn hópurinn átti einungis við neysluvandamál að stríða en hinn hópurinn glímdi við 

bæði neyslu og kvíða. Niðurstöður sýndu fram á að þegar kvíði var meðhöndlaður með HAM 

hjá þeim sem voru í neyslu dró það úr neysludögum. Kvíði minnkaði verulega og var árangur 

sýnilegri á meðal þeirra sem áttu við áfengisröskun að glíma en hjá þeim sem áttu við röskun 

tengdum öðrum efnum (Wolitzky-Taylor o.flr, 2018). Önnur rannsókn var gerð meðal ungs 

fólks á aldrinum 15 til 25 ára þar sem skoðuð voru áhrif HAM á þunglyndi, kvíða og áfengis- 

eða vímuefnaneyslu. Niðurstöður sýndu fram á að HAM hafði mikil áhrif á þunglyndi, kvíða og 

félagslega hegðun þeirra (Hides o.flr., 2010). Til þess að ná þessu markmiði verður 

einstaklingurinn að vera virkur þátttakandi í meðferðinni og í góðri samvinnu við 

meðferðaraðila. Meðferðir við vímuefnaröskun hafa notast við HAM og hafa rannsóknir sýnt 

að þar sem HAM er notað við vímuefnaröskun er minna um að fólk fari snemma úr meðferð 

(Hoffmann o.flr., 2012). HAM er ekki einungis ætlað þeim sem taldir eru veikir heldur geta allir 

nýtt sér þessa aðferð til breytinga á hugsunum og til að bæta líðan sína. Í HAM er verið að 

vinna með vandann sem er í núinu, ekki er verið að vinna með vanda úr fortíðinni líkt og 

sálrænar kenningar fjalla um heldur að breyta þeirri hugsun sem er að eiga sér stað hverju 

sinni. Markmiðið er að brjóta þann vítahring sem hugsanagangurinn viðheldur, hugsunum sem 

valda slæmri líðan. Þannig á sér stað breyting á hugsun sem veldur betri líðan og breyttri 

hegðun (Westbrook, Kennerley og Kirk, 2007). Skoðaður var árangur í rannsókn framkvæmdri 

af Hides o.fl. (2010) og kom þar fram að árangur var sýnilegur á tíundu til tuttugustu viku. 

Þegar skoðað var sex mánuðum síðar hvort árangur hefði viðhaldist voru niðurstöður 

jákvæðar, árangur hafði haldið sér fram að þeim tíma (Hides ofl., 2010). Fjallað er um í grein 

eftir Weels, Kristman-Valente, Peavy og Jackson (2013) að það væri ákveðinn tími sem skilaði 

árangri í HAM-aðferðinni þegar unnið var að koma í veg fyrir fall eða brottfall úr meðferð og 

kemur þar fram að 12-24 skipti séu mikilvæg (Weels o.flr., 2013). 
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4.2 Líffræðilegir þættir 

Vímuefnanotkun hefur áhrif á heilastarfsemi og geta áhrifin varað í þónokkurn tíma eftir 

notkun, mismunandi þó eftir því hvaða efna var neytt og í hve langan tíma. Einnig getur það 

farið svo að viðkomandi ákveði að yfirgefa meðferð fyrr vegna löngunar í vímuefni sem stafar 

af efnaskiptum sem eiga sér stað í heila (Stanford, 2014). 

Þeir flokkar efna sem verða teknir fyrir í þessum kafla eru slævandi, skynvillandi og 

örvandi. Þekktustu efnin verða tekin fyrir í hverjum flokki, einungis til þess að gefa mynd af því 

hvaða áhrif efnin hafa á heilastarfsemi og hvað það tekur langan tíma fyrir heilann að jafna 

sig. Í flokki slævandi efna er áfengi tekið fyrir, í flokki skynvillandi efna er kannabis tekið fyrir 

og í flokki örvandi efna er amfetamín tekið fyrir. Öll lyf eða efni hafa aukaverkanir eða áhrif á 

manneskjuna líffræðilega, hafa áhrif á hugann og heilann, hvort sem um ræðir lyf sem 

lyfjafræðingar gera til þess að mæta hinum ýmsu veikindum eða efni sem eru misnotuð af 

manneskjum sem glímir við vímuefnaröskun (Doweiko, 2015). 

Þunglyndi er algengt meðal þeirra sem drekka mikið. Talið er að fólk með þunglyndi og 

áfengisröskun geti jafnað sig á þunglyndinu á tveim til fimm vikum eftir að viðkomandi hættir 

að drekka. Er þá átt við að viðkomandi hafi ekki verið með þunglyndi áður en drykkjan hófst í 

miklu magni. Einnig er kvíði algengur meðal fólks sem drekkur óhóflega mikið. Um 80% þeirra 

sem upplifa fráhvörf vegna áfengisneyslu segjast upplifa einkenni kvíða. Sem veldur því að 

flestir snúa sér að drykkju að nýju til þess að sefa fráhvarfseinkennin. Kvíði eftir að viðkomandi 

hættir að drekka getur varað í marga mánuði eftir að hann hættir. Langtímafráhvörf vegna 

drykkju geta varað í 3-12 mánuði. Þá er um að ræða kvíða, svefnvanda eða taugaveiki af 

einhverju tagi. Einnig getur einstaklingurinn fundið fyrir þunglyndi, tilfinningalegri spennu, 

þreytu og tilfinningasveiflum (Doweiko, 2015). 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að þeir sem neyta áfengis í óhóflegu magni eru með minni 

dreka (e. hippocampus) en þeir sem ekki neyta þess. Dreki er mikilvægur fyrir myndun 

minninga, tengsla milli minninga og tilfinninga og upplifun skynjana. Í tiltekinni rannsókn sem 

framkvæmd var af Hoefer o.fl. (2014) sást að fyrstu mánuði eftir að einstaklingarnir urðu 

allsgáðir var drekinn enn minni en áður, en með tímanum og áframhaldandi bindindi tók hann 

að jafna sig. Þegar drekinn var skoðaður sjö mánuðum seinna var fyrst orðin einhver breyting 

til bata á heilastarfseminni. Drekinn hafði stækkað og tekið á sig heilbrigðari mynd. Ekki þarf 

mikinn tíma til þess að drekinn minnki í heila einstaklinga. Rannsakaðir voru drekar meðal 



21 

unglinga sem höfðu neytt áfengis í stuttan tíma og var dreki þeirra minni en dreki hjá öðrum 

unglingum á þeirra aldri (Schulte o.fl., 2014). 

Fráhvörf frá kannabis eru ekki eins slæm og fyrstu fráhvörf frá áfengi. Þau vara heldur 

ekki eins lengi, en þau geta varað allt upp í 115 daga eða um það bil fjóra mánuði. Helstu 

einkenni þeirra eru pirringur, árásargirni, kvíði, þunglyndi, svefnleysi, svitaköst og uppköst. 

Verstu fráhvörfin eru í annarri og tíundu viku (Doweiko, 2015). Rannsókn sem gerð var af 

Medina o.fl., (2007) um áhrif notkunar marijúana á heilastarfsemi ungmenna sýndi fram á að 

eftir einn mánuð frá efninu væru ungmenni enn að glíma við skerta athygli, ættu erfiðara með 

samhæfingu og voru með lakara minni miðað við samanburðarhóp. Einnig kemur fram í 

annarri rannsókn sem gerð var meðal ungmenna á aldrinum 12-25 ára, sem reyktu kannabis, 

að þau voru með mun lægri greindarvísitölu og minni vitsmunalegan þroska miðað við 

samanburðarhóp sem höfðu aldrei reykt kannabis. Einnig sýndi sú rannsókn fram á að á 18 

mánaða tímabili sem rannsóknin var gerð lækkaði greindarvísitala um 19 stig á meðal unglinga 

sem enn reyktu kannabis (Medina o.fl., 2007). Þeir einstaklingar sem náðu að halda sér 

allsgáðum og neyttu ekki kannabis á meðan rannsókninni stóð voru skoðaðir á því 18 mánaða 

tímabili og í ársmælingum kom fram að ekki væri mikil framför á bata heilans en þó einhver 

(Camchong, Lim og Kumra, 2016). 

Rannsóknir hafa sýnt að framleiðsla dópamíns minnkar hjá þeim sem neyta 

metamfetamíns. Fram kemur í rannsókn Volkow o.fl., (2001) að með því að halda sig frá 

vímuefninu endurnýjar heilinn sig og dópamínframleiðslan verður að öllu jöfnu sem skyldi. 

Þetta tekur þó tíma og var þetta skoðað í hópi einstaklinga með vímuefnaröskun sex mánuðum 

eftir að þeir urðu allsgáðir og aftur níu mánuðum seinna hjá þeim sem enn voru allsgáðir. 

Einnig sýndu niðurstöður rannsóknarinnar að þeir sem byrjuðu að nota amfetamín að nýju 

áður en síðari mælingin fór fram sýndu töluvert minni dópamínframleiðslu en þeir sem voru 

allsgáðir allan tímann. Það getur því haft áhrif hversu mikil dópamínframleiðsla er í gangi 

hversu líklegt fólk er til að ná að vera allsgáð til lengri tíma. Einnig spilar tíminn inn í til þess að 

ná upp dópamínframleiðslu (Volkow o.fl., 2001). 
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5 Áhrif trúar á bata og breytta hegðun 

Rannsóknir hafa verið gerðar á því hvort trú geti haft áhrif á glæpi og vímuefnaneyslu, þá hvort 

trú geti hjálpað fólki úr neyslu eða afbrotum. Margar rannsóknanna hafa spurt hvort tengsl 

séu á milli kirkjurækni og afbrota. Með því móti er verið að mæla hvort trúarbrögð hafi áhrif 

en ekki trú. Benda rannsóknir til þess að þeir sem eru virkir í kirkjustarfi séu ólíklegri til þess 

að vera í afbrotum. Því vilja rannsakendur meina að þetta samband sé flóknara en það sýnist. 

Munur er á trú og trúarbrögðum og hafa verið gerðar ýmsar rannsóknir á málefninu, til að 

mynda gerðu Hirchi og Stark (1996) rannsókn meðal nemenda og athuguðu hvort þeir sem 

trúðu á Guð og færu reglulega í kirkju væru að stunda minni afbrot. Rannsóknin leiddi í ljós að 

það var ekki mikill munur á nemendum sem sögðust trúa á Guð, og nemendum sem ekki trúðu 

á Guð þegar kom að afbrotahegðun (Dodson, Cabage og Klenowski, 2011). Gerð var rannsókn 

á áhrifum trúar og trúarbragða á þunglyndi, með tilliti til persónuleika. Var skoðaður árangur 

á meðal 99 einstaklinga á aldrinum 30-65 ára, sem luku meðferð og var árangur mældur eftir 

fyrsta mánuðinn, síðan eftir þrjá mánuði, sex mánuði og svo að lokum eftir tólf mánuði. Til 

þess að mæla trú fólks voru lagðar fyrir það spurningar og eftirfarandi flokkar lagðir fyrir: 

andleg tenging, merking eða tilgangur lífs, upplifun undur og tákn, heilleiki og eining, andlegur 

styrkur, innri friður, von og bjartsýni og trú. Skoðaðir voru tveir hópar út frá útkomu 

spurningalistanna, annars vegar þau sem töldu sig mikið andleg og þau sem voru lítið andleg. 

Niðurstöður sýndu fram á að trú hefði mjög góð áhrif á bata einstaklinga með þunglyndi. Einnig 

var marktækur munur á bata milli þeirra sem iðkuðu trúarbrögð og þeirra sem ekki gerðu það, 

en þeir sem iðkuðu trúarbrögð sín komu betur út. Einnig hafa rannsóknir sýnt fram á að eftir 

því sem fólk verður eldra því líklegra er það til þess að lifa lífi sínu innan trúarbragða ásamt því 

að iðka trú sína. Einnig kom fram í rannsókninni að sá hluti sem var innan trúaða hópsins væri 

einnig innan þess hóps sem iðkuðu trú (Mihaljevic, Aukst-Margetic, Karnicnik, Vuksan-Cusa og 

Milosevic, 2016).  

Fangelsi í Brasilíu voru skoðuð og borin saman með það að markmiði að rannsaka hvaða 

áhrif trú hefði á bætta hegðun fanganna. Fangelsin tvö voru Humaitafangelsi annars vegar, þar 

sem fólk með þyngri og alvarlegri dóma sat inni og Braganca þar sem fólk með örlítið vægari 

dóma sat inni. Humaita-fangelsi var eitt þeirra fyrstu til þess að innleiða betrunarúrræði byggð 

á trú, en fangarnir í Braganca fengu venjulega fangelsisvist. Við lok afplánunar voru fangar í 

Braganca undirbúnir fyrir endurkomu í samfélagið byggða á starfsnámsmódeli. Þegar skoðað 

var þremur árum seinna hvorum hópnum hefði tekist betur til við að halda sig frá afbrotum þá 
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kom hópurinn úr Humaitafangelsi betur út. Þeir sem leiddust út í sama far og fyrir fangelsisvist 

sína voru 36% hjá Braganca hópnum og 16% hjá Humaita hópnum. Þessi mikli munur er 

merkilegur miðað við að Humaita hópurinn hafði setið inni fyrir alvarlegri glæpi og fengu 

þyngri dóma (Dodson o.fl., 2011). 

Trúarleg meðferðarúrræði hafa einnig verið rannsökuð og gerð Bicknese (1999) 

rannsókn á trúarlegri meðferð sem kölluð er Teen Challenge og hvort sú meðferð bæri meiri 

árangur en meðferð sem ekki var byggð á neinum trúarlegum þáttum. Borinn var saman hópur 

frá báðum meðferðarstöðvum af fólki í mismunandi stöðu og með mismunandi bakgrunn og 

sögu vímuefnaröskunar. Ári eftir útskrift kom í ljós að þeir sem útskrifuðust frá Teen Challenge 

stóðu sig mun betur á öllum sviðum sem mæld voru. Mælingar voru gerðar á lengd 

edrúmennsku, hvort þau væru í vinnu, glímdu við þunglyndi og hvort viðkomandi hefði verið 

að glíma við löngun í efni. Færri einstaklingar sem útskrifuðust frá Teen Challenge fóru aftur í 

meðferð á þessum tíma (Dodson o.flr., 2011). Önnur rannsókn var framkvæmd á árangri Teen 

Challenge meðal þeirra sem höfðu dvalið í tólf til fimmtán mánuði í meðferðinni. Haft var 

samband ári eftir útskrift og voru niðurstöður rannsóknar að 73% höfðu verið án áfengis og 

vímuefna. Þegar þátttakendur voru spurðir hvað hefði hjálpað þeim mest við að halda sér án 

vímugjafa svöruðu 62% einstaklinganna að það hjálpaði þeim hvað mest að rækta samband 

sitt við Guð (Hardeman o.fl., 2011). 
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6 Meðferðarúrræði á Íslandi 

Í þessum kafla verður fjallað um þau úrræði sem í boði eru á Íslandi fyrir þá sem glíma við 

vímuefnaröskun. Verður farið yfir hvað Landspítalinn hefur upp á að bjóða á fíknisviði ásamt 

því að fjalla um meðferðarúrræði á vegum Samtaka áhugafólks um áfengis- og 

vímuefnavandann (SÁÁ). Einnig verður fjallað um Krýsuvík sem rekið er af 

Krísuvíkursamtökunum og Hlaðgerðarkot sem rekið er af Samjálp. Farið verður yfir 

uppbyggingu meðferðar og tölulegar upplýsingar þar sem þær eru til staðar og með því reynt 

að varpa ljósi á árangur meðferðastarfs á Íslandi. 

Meðferðarúrræðin á Íslandi eru fjölbreytt en einungis er boðið upp á afeitrun á tveim 

stöðum, Vogi sem rekinn er af SÁÁ (SÁÁ, e.d.-b) og LSH sem tekur við fólki með tvígreiningar. 

Á LSH getur fólk með vímuefnaröskun sótt sjálft um innlögn á móttökugeðdeild. LSH er einnig 

með greiningarmiðstöð og vísar jafnframt fólki á móttökudeildina ef við á og göngudeild þar 

sem fólk fær til dæmis fráhvarfsmeðferð, einstaklingsviðtöl eða hópmeðferð. Annað úrræði 

sem geðsviðið býður upp á er Teigur sem er opið úrræði og er gerð sú krafa að fólk sé edrú og 

búið að ná lágmarks jafnvægi. Um er að ræða fimm vikna dagdeildarmeðferð sem er hálfan 

daginn. Meðferðin byggir á hugmyndafræði HAM sem fjallar um það hvernig sé hægt að hafa 

áhrif á tilfinningar og líðan með hugsunum (Landspítalinn, e.d.). 

SÁÁ býður upp á samfellda meðferð sem byrjar á afeitrun á Vogi þar sem unnið ar að 

því að koma á jafnvægi hjá einstaklingum, bæði líkamlegu og andlegu. Dvelur fólk að jafnaði í 

10 daga á Vogi en getur þó verið lengur ef þörf er á. Flestir fara áfram á Vík þar sem 

lágmarkstími meðferðar er 28 dagar (SÁÁ, e.d.-b.; Embætti Landlæknis, 2016 -g.). Einnig er 

SÁÁ með göngudeild í Reykjavík sem er notuð til þess að ráðleggja fólki og hægt er að koma í 

greiningu á vanda, hvort viðkomandi eigi við áfengis- og/eða vímuefnavanda að stríða. Einnig 

býður göngudeildin upp á nokkrar meðferðarleiðir fyrir fólk sem kemur af Vogi eða jafnvel 

kemur af Vík. Fólk getur sótt stuðning í formi hópmeðferðar, þá er miðað við fjóra mánuði fyrir 

þá sem eru að koma beint af Vogi en fyrir endurkomufólk sem kemur af Vík er um að ræða árs 

eftirfylgni (Þórarinn Tyrfingsson, 2016). Einnig rekur SÁÁ stoðbýli fyrir fólk sem kemur úr 

meðferð og er um að ræða langtímastuðning (SÁÁ, e.d.-d). Meðferð SÁÁ er ekki byggð á einni 

hugmyndafræði heldur hefur verið þróuð síðustu áratugi af heilbrigðisstarfsfólki og byggir á 

því að áfengis- og vímuefnaröskun sé alvarlegur heilasjúkdómur. Meðferðin er byggð á 

vísindalegri þekkingu en einnig er notast þar við þekkingarviðmið frá sálfræði og 

félagsvísindum. Beitt er HAM í viðtölum og hópmeðferðum. Meðferðin er einstaklingsmiðuð 
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og getur verið allt frá einu viðtali á göngudeild og yfir í meðferð til lengri tíma þar sem farið er 

á Vog, Vík, göngdeildarstuðning og að því loknu búseta á stoðbýli. Lagt er upp með samfellda 

meðferð og lögð áhersla á að eftirfylgni og stuðningur sé mikilvægur fyrstu tvö árin (Þórarinn 

Tyrfingsson, 2016). Árangur meðferðar SÁÁ er skoðaður út frá því hversu margir fara í 

eftirmeðferð á Vík eða á göngudeild. Tölur um innritanir á Vog og endurkomur á Vog eru taldar 

og hafa 50% einstaklinga einungis innritast einu sinni en 78% innritast þrisvar eða sjaldnar 

(Embætti Landlæknis, 2016-c). 

Rannsókn hefur verið framkvæmd á árangri meðferðar Krýsuvíkur og leiddi í ljós að af 

öllum þeim sem innrituðust á árunum 2010 til 2013 voru 28% útskrifuð. Af þeim 28% voru 64% 

án vímugjafa ári eftir útskrift. Þegar spurt var út í árangur þremur árum eftir útskrift kom í ljós 

að einungis um 31% þeirra var enn án vímugjafa (Embætti Landlæknis, 2016-a). Krýsuvík hefur 

verið rekin af Krýsuvíkursamtökunum síðan árið 1997 (Krýsuvík, e.d.). Meðferðin Í Krýsuvík er 

einstaklingsmiðuð og er að lágmarki í sex mánuði. Þar er starfað eftir 12 spora kerfinu og ljúka 

flestir einstaklingar við að fara í gegnum öll sporin áður en þeir útskrifast. Þar sem meðferðin 

er löng er unnt að fara djúpt og vel í gegnum hvert spor. Einnig er unnið að meðferðinni með 

aðrar kenningar að baki, þá er um að ræða kenningar á borð við félagsnámskenningu, 

kenningu Glassers um raunveruleikameðferð, skynheildarráðgjöf og hugræna atferlismeðferð 

(Embætti Landlæknis, 2016-a). 

Meðferðin í Hlaðgerðarkoti er rekin af Samhjálp og byggist að miklu leyti á trúarlegum 

gildum, þar er kristin trú höfð að leiðarljósi. Unnið er út frá 12 sporum AA-Samtakanna og er 

boðið upp á einstaklingsviðtöl, hópmeðferð og fyrirlestra (Embætti Landlæknis, 2016-b) ásamt 

því að tengja fólk við sérfræðiþjónustu fyrir þá sem þurfa til að mynda að vinna úr afleiðingum 

ofbeldis eða eiga við geðrænan vanda að stríða. Meðferðin er að lágmarki þrír mánuðir og er 

meðferðin einstaklingsmiðuð. Samhjálp rekur allt í allt fjögur áfangaheimili sem hafa það 

markmið að hjálpa fólki að fóta sig að nýju í samfélaginu. Til að mynda er Sporið og Brú 

samliggjandi úrræði. Meira aðhald er á Spori en Brú. Fólk byrjar á Spori þar sem eru 

morgunfundir á hverjum morgni og stuðningur og ef vel gengur á Spori fær fólk að flytja á Brú. 

Þar eru einstaklingsíbúðir og húsfundur einu sinni í viku ásamt því að í boði er að fá 

ráðgjafaviðtal ef þörf er á. Fólk getur verið allt að tvö ár samanlagt á áfangaheimilum. Ekki eru 

til neinar tölulega upplýsingar um árangur meðferðar í Hlaðgerðarkoti (Guðrún Margrét 

Einarsdóttir, áfengis- og vímuefnaráðgjafi, og dagskrárstjóri í Hlaðgerðarkoti. 19. nóvember 

2018). 
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7 Hlutverk félagsráðgjafa 

Félagsráðgjafar starfa eftir lögum um félagsráðgjöf nr. 95/1990 og siðareglum. Þeir eru 

heilbrigðisstarfsmenn og hafa það að markmiði að vinna með einstaklingum og aðstoða þá við 

að leysa úr félagslegum og persónulegum vandamálum ásamt því að koma í veg fyrir að fólk 

verði beitt ranglæti (Félagsrað́gjafafélag Iślands, e.d.). Félagsráðgjafar eru talsmenn 

skjólstæðinga og vinna með fjölskyldum og þeim kerfum sem í kringum einstaklinginn eru. 

Þannig nota félagsráðgjafar heildarsýn sem er starfsaðferð sem snýst um að mæta fólki á þeim 

stað sem það er á hverju sinni og hjálpa þeim þaðan með því að horfa á alla þætti sem spila 

saman við umhverfi viðkomandi. Meðal félagsráðgjafa er lögð áhersla á tengsl og samskipti 

einstaklinga þar sem kerfi geta verið ólík. Þeir vinna að því að samþætta inngrip milli 

einstaklinga, aðstandenda og stofnana (Sigrún Júliúsdóttir, 2006). Mestur hluti félagsráðgjafa 

starfar meðal þeirra sem glíma við vímuefnaröskun og hefur á síðustu tveimur áratugum starf 

félagsráðgjafa á vettvangi þeirra með vímuefnaröskun orðið að sérsviði. Meðal tveggja 

rannsókna sem gerðar voru á starfi félagsráðgjafa kemur fram að 71%-87 félagsráðgjafa 

segjast hafa unnið með þeim sem eru með vímuefnaröskun (Weels o.flr., 2013). Þar sem 

félagsráðgjafar eru stöðuglega í samskiptum við einstaklinga eða fjölskyldur sem eiga við 

vímuefnavanda að stríða er mikilvægt að þeir þekki öll úrræði, reglur og lög. Félagsráðgjafinn 

þarf að vera kunnugur þessum efnum vel svo hann geti vísað viðkomandi einstaklingi í úrræði 

sem hentar þeim einstaklingi og hans vanda  (National Associations of Social Workers [NASW], 

2013).   
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8 Umræður og lokaorð 

Í ritgerð þessari var varpað fram þeim spurningum hver ávinningur lantímameðferðar sé fyrir 

einstaklinga með vímuefnaröskun. Eru langtímameðferðir að skila betri árangri en styttri 

meðferðir fyrir einstaklinga með alvarlega áfengis- og vímuefnaröskun og hvað er það helst 

sem hefur áhrif á árangur meðferðarinnar? 

Vímuefnaröskun hefur lengi vel verið talin líkamlegur sjúkdómur (Jellinek, 1960) en í 

síðari tíð hefur áherslan færst meira í átt að félagslegum og sálrænum þáttum, líkt og 

kenningar fjölluðu um fyrir tíma sjúkdómskenninga. Freud (1905) fjallaði til að mynda um að 

þeir sem ættu í erfiðleikum með áfengi hefðu staðnað í þroska og væru að glíma við skertan 

tilfinningaþroska og lélega sjálfsvirðingu. Sú væri ástæða þess að fólk leiddist út í 

vímuefnaneyslu. Tólf spora samtök styðja þessa kenningu þar sem 12 sporin eru kerfi til þess 

að ná andlegum og tilfinningalegum þroska (Ciccarelli og White, 2013). Einnig benti Carl Jung 

(1933) á svipaða þætti, hann vildi einnig meina að léleg sjálfsmynd og kvíði væri ástæða þess 

að fólk leitaði í vímuefni (Kinney, 2009). Kenningar á borð við félagsnámskenningar fjalla um 

að vímuefnaneysla sé lært atferli bæði af umhverfinu og tíðaranda samfélagsins og hafa 

rannsóknir leitt í ljós að hægt sé að minnka eða slökkva á ákveðinni hegðun með því að 

fjarlægja áhrifaþættina (Kinney, 2009). Þegar horft er til þess sem kenningar segja má velta 

fyrir sér hvort ekki sé gott að taka viðkomandi úr umhverfinu og gefa þeim tíma til þess að 

læra nýja hætti og þroskast andlega og tilfinningalega. HAM er áhrifarík leið til þess að hafa 

áhrif á hugsun, líðan og svo hegðun. Með því að breyta hugsanagangi hefur það áhrif á líðan 

og það hefur svo áhrif á hegðun fólks. HAM er notað við mörgum þáttum líkt og við 

vímuefnaröskun, þunglyndi, kvíða og geðröskunum og eflir sjálfsmynd fólks til lengri tíma 

(Hoffmann o.fl., 2012). Margir hafa lifað lengi við lélega sjálfsmynd og staðnað jafnvel mjög 

ungir í þroska og hafa lært mikið af óheilbrigðum hegðunum og leiðum til þess að sefa 

vanlíðanina sem því fylgir. Því er áhugvert að skoða hvað er hæfilegur tími fyrir slíka breytingu 

og skoða hvað fræðin segja um lengd meðferðar. 

Tuttugu og átta dagar í inniliggjandi meðferð hefur lengi vel verið algengasta 

meðferðarformið (Doweiko, 2015). Fræðimenn vilja hins vegar meina að þrír mánuðir í 

inniliggjandi meðferð sé lágmarkstími til að ná árangri og sé það að skila betri árangri til lengri 

tíma. Tölur úr samantekt rannsóknar sem gerð var meðal kvenna um árangur og lengd 

meðferða sýndi 68%-71% árangur hjá þeim sem voru í sex mánuði eða meira og hjá þeim sem 

voru í innan við 30 daga var einungis 21%-25% árangur. Fleiri rannsóknir hafa einnig sýnt fram 
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á að þeir sem fara í inniliggjandi meðferð í 90 eða fleiri daga eru líklegri til þess að ná bata 

(Stahler o.flr., 2016). Einnig sýndi það enn frekari árangur ef fólk fékk kost á að fara á 

áfangaheimili að meðferð lokinni og sýna rannsóknir mun á þeim sem voru minna en sex 

mánuði og þeim sem voru lengur en sex mánuði á áfangaheimili. Þau sem voru lengur náðu 

meiri árangri og betri bata en þau sem voru í skemmri tíma (Jason o.fl., 2007). 

Þegar skoðað er hversu langan tíma það tekur fyrir mögulegar breytingar að eiga sér 

stað má sjá að líffræðilega tekur það líkamann og heilann alltaf ákveðinn tíma að jafna sig. Líkt 

og kemur fram í kaflanum um líffræðilegu þættina þá hafa vímuefni gríðarleg áhrif líkamlega 

og á hugsun og heila. Bæði er fólk að glíma við fráhvörf sem geta tekið mislangan tíma að 

hverfa og einnig er heilinn að jafna sig. Rannsóknir hafa sýnt að það taki heilann nokkra mánuði 

að jafna sig. Er þá verið að tala um heilastöðvar sem hafa áhrif á minni, hve langan tíma tekur 

að vinna úr upplýsingum, athygli og framleiðslu dópamíns, sem veitir vellíðan (Volkow ofl., 

2001). Til að mynda er drekinn hluti af svæði í heila sem er mikilvægur fyrir myndun minninga, 

tengsla milli minninga, tilfinninga og skynjunar og minnkar drekinn hjá þeim sem neita 

vímuefna en stækkar að nýju þegar fólk verður allsgáð. Það getur þó tekið tíma og í einni 

rannsókn sem var skoðuð kemur fram að sjö mánuðum eftir meðferð var drekinn ekki búinn 

að ná sér að fullu sem sýnir okkur hve tíminn er mikilvægur þáttur í líffræðilegum bata (Schulte 

o.fl., 2014; Hoefer o.fl., 2014). Breyting á hegðun kemur út frá breytingu á hugsun. Hægt er að 

breyta einföldum venjum með endurtekningum, til að mynda að að fá sér eitt vatnsglas á dag 

er hægt að framkvæma án mikilla átaka. Ein rannsókn sem gerð var sýndi fram á að þannig 

breytingar geta tekið langan tíma og sýndu niðurstöður fram á að að meðaltali tæki það 66 

daga að ná fram breyttum hegðunum og venjum. Vildu höfundar þeirrar rannsóknar meina að 

ef um flóknari hegðun eða venjur væri að ræða þyrfti hugarfarslega breytingu því átökin væru 

meiri (Lally o.flr., 2009). HAM er ein áhrifaríkasta leiðin til þess að gera breytingar á hugsun og 

hegðun sem einnig hafa áhrif á líðan. Fjallað er um í grein eftir Weels o.fl. (2013) að það væri 

ákveðinn lágmarkstími sem skilaði árangri í HAM-aðferðinni þegar unnið var að því koma í veg 

fyrir fall eða brottfall úr meðferð. Þar kemur fram að 12-24 skipti séu mikilvæg til að ná 

tilsettum árangri. Ef viðkomandi myndi mæta í lágmarks tímafjölda, eða 12 skipti og það myndi 

skiptast í tvisvar sinnum í viku er um að ræða sex vikur sem eru 42 dagar. Það er lágmarks tími 

sem tekur að aðstoða einstakling við hugsanabreytingu i tengslum við vímuefnaröskun til þess 

að koma í veg fyrir fall. HAM skilar betri árangri til lengri tíma meðal þeirra sem ná tökum á 

aðferðinni við breytingu hugsana og öðlast styrk til að viðhalda nýjum lífsstíl. 
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Til er þáttur sem veitir styrk og hefur jákvæð áhrif á bata einstaklinga og það er trú. Trúin er 

hluti af þónokkrum meðferðaúrræðum um heim allan og því vert að skoða hana. Samkvæmt 

þeim rannsóknum sem skoðaðar voru í ritgerð þessari kemur fram að trú hefur vissulega áhrif 

á bata og var gerður greinarmunur á trú og trúarbrögðum. Þeir sem iðka trú eru fyrri til að 

öðlast bata og var til að mynda gerð rannsókn á tveimur fangelsum í Brasilíu þar sem borin 

voru saman annars vegar fangelsi þar sem fangarnir sátu inni fyrir þyngri dóma og alvarlegri 

glæpi og hins vegar fangelsi þar sem um minniháttar glæpi var að ræða meðal fanganna og 

vægari dóma. Var um mikinn mun að ræða milli fangelsanna tveggja og þeirrar aðferðafræði 

sem var notuð í hvoru fangelsi fyrir sig. Í fangelsinu þar sem fangar sátu inni fyrir alvarlegri 

glæpi fengu fangar tækifæri til þess að iðka trú og fá kristilega fræðslu og tækifæri til þess að 

læra að lifa eftir gildum kristinnar trúar og var mun lægri endurkomutíðni meðal fanga sem 

komu úr því fangelsi, þrátt fyrir að þeir hafi upphaflega brotið mun harkalegar af sér (Dodson 

o.fl., 2011). Þó að rannsóknin fjalli ekki beint um einstaklinga með vímuefnaröskun þá sýnir 

hún mátt trúar á einstaklinga með frávikshegðun. Einnig sýndi önnur rannsókn árangur trúar 

á bata við þunglyndi sem enn og aftur sýnir mátt trúar og nú með nákvæmari hætti á andlega 

líðan (Mihaljevic o.fl., 2016). Einnig kom fram í niðurstöðum úr meðferð Teen Challenge í 

Bandaríkjunum að 73% voru enn án vímuefna ári eftir útskrift og af þeim fjölda sögðu 62% að 

trú þeirra á Guð hefði hjálpað þeim hvað mest (Hardeman o.fl., 2011). 

Þegar litið er til meðferðarúrræða á Íslandi er ekki mikið um tölulegar upplýsingar sem 

gefa góða mynd af árangri. Krýsuvik er eina meðferðastofnunin sem hefur gefið út tölulegan 

árangur meðferða sinna. Árangur var 64% ári eftir útskrift og 31% þremur árum eftir útskrift 

(Embætti Landlæknis, 2016-a). SÁÁ er ekki með fullnægjandi tölur, þær gera einungis ráð fyrir 

að ef viðkomandi kemur ekki aftur inn á Vog að þá sé viðkomandi enn án vímuefna. Ekki er 

gert ráð fyrir því að aðrar leiðir og meðferðir séu einnig leiðir til árangurs. Einnig er Vík ekki 

talin langtímameðferð miðað við það sem fræðimenn vilja meina í dag (Embætti Landlæknis, 

2016-c). Hlaðgerðarkot er ekki heldur með tölulegar upplýsingar um árangur en er 

langtímameðferð og fylgist með árangri einstaklinga sem fara á áfangaheimili eftir dvöl sína í 

Hlaðgerðarkoti (Guðrún Margrét Einarsdóttir, áfengis- og vímuefnaráðgjafi og dagskrárstjóri í 

Hlaðgerðarkoti. 19. nóvember 2018). Það er jákvætt að meðferðarúrræði á Íslandi eru 

fjölbreytt og byggja á mismunandi hugmyndafræði. Það er auðvitað aldrei nein ein leið sem 

virkar þar sem fólk er svo ótrúlega ólíkt og vandinn af misjöfnum toga.  
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Áhugavert hefur verið að skoða hvað fræðin segja um langtímameðferð og hvort þær 

meðferðir skili árangri eða ekki. Vinnslu ritgerðar leiddi í ljós að langtímameðferðarúrræði eru 

að skila góðum árangri og jafnvel betri árangri en styttri meðferðir. Það má sjá að það eru 

margir þættir sem hjálpa einstaklingum að öðlast bata, meðal annars HAM sem spilar stóran 

þátt í að ná fram breyttri hugsun og hegðun sem vissulega er þörf á þegar kemur að bata. Trú 

virðist einnig hjálpa einstaklingum að ná fram breytingum í lífinu og því vert að hafa úrræði 

sem tekur það með í bataferlið. Einnig leiddi rannsókn ritgerðarinnar í ljós að ávinningur 

langtímameðferðar er góður fyrir einstaklinga sem þurfa á þeim að halda. Það væri þó vert að 

skoða betur fyrir hvaða hópa langtímaúrræði væri að henta betur. Mikilvægt er að rannsaka 

árangur meðferða á Íslandi til þess að vita hvort úrræðin virki sem skyldi eða hvort þörf sé á 

að gera breytingar á þeim úrræðum. Það er því álit höfundar að næsta skref væri að gera 

almennilegar mælingar á öllum meðferðarúrræðum hér á landi til þess að bera saman úrræði 

og árangur. Ekki til þess að hafa öll úrræðin eins heldur til þess að skoða fjölbreytileika og 

skoða hvernig er hægt að mæta einstaklingnum og hans vanda á sem árangursríkastan hátt.  
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Sótt 24. nóvember af https://saa.is/wp- 
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