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Útdráttur 

Markmið þessarar heimildaritgerðar er að skoða vímuefnaröskun kvenna og hvort tengsl 

við ofbeldi hafi áhrif á konur andlega, líkamlega og félagslega. Skoðaðar verða 

skilgreiningar út frá kenningalegu sjónarhorni og farið yfir skillgreiningu hugtaka, eins og 

vímuefni, fíkn og vímuefnaröskun. Einnig verður farið yfir skilgreiningu 

greiningarlíkananna DSM-5 og ICD-10 og velt upp hvar vandi kvenna með vímuefnaröskun 

liggur. Farið verður yfir andlegar, félagslegar og líffræðilegar skýringar á því hvað hefur 

áhrif á vímuefnaröskun kvenna. Úrræði fyrir konur verða skoðuð og þá kvennameðferðir 

sérstaklega. Hvaða meðferðarúrræði eru talin gagnast konum best og hver eftirfylgni 

meðferða er. Sú vinna sem félagsráðgjafi vinnur með konum er skoðuð út frá heildarsýn 

þar sem konur eru oftar en ekki með börn á sínu framfæri og því mikilvægt að eftirfylgni 

konu með vímuefnaröskun sé góð. Með ritgerð þessari er markmiðið að rýna inn í heim 

vímuefnaneyslu og varpa enn fremur ljósi lesenda á hver vandi kvenna með 

vímuefnaröskun er.  

Lykilorð: Vímuefnaröskun, ofbeldi, konur, meðferðarúrræði og félagsráðgjöf. 
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Formáli 

Ritgerð þessi er 12 ECTS eininga lokaverkefni til BA-gráðu í félagsráðgjöf við Háskóla 

Íslands. Jónu Margréti Ólafsdóttur aðjunt við félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands vil ég 

þakka fyrir hagnýtar ábendingar, góða leiðsögn og uppbyggilega gagnrýni meðan á 

skrifum stóð. Ég vil sérstaklega þakka börnunum mínum Val Fannari, Maríu og Söndru 

fyrir þolinmæði og hvatningu til mín gegnum skólagöngu mína. Móður minni fyrir allan 

stuðninginn og að lokum vil ég þakka Rakel Guðmundsdóttir og Thelmu Rut Grímsdóttir 

fyrir yfirlesturinn, án ykkar allra hefði ég ekki getað þetta.  
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1 Inngangur  
Í þessari heimildarritgerð verður skoðað hvaða áhrif vímuefnaröskun hefur á konur 

andlega, líkamlega og félagslega. Fjallað verður um ofbeldi út frá stöðu þeirra í samfélagi 

með öðrum og hverjir séu möguleikar þeirra til betra lífs án áfengis og vímuefna. 

Rannsóknarspurningarnar sem leitast verður við að svara eru eftirfarandi: Hvaða áhrif 

hefur vímuefnaröskun á konur andlega, líkamlega og félagslega? Með 

undirspurningarnar, hvaða áhrif hefur ofbeldi á vímuefnaröskun kvenna og hvaða úrræði 

eru í boði fyrir konur með vímuefnaröskun?  

Í ritgerðinni verður orðið vímuefni notað sem yfirheiti yfir öll hugbreytandi lögleg og 

ólögleg efni svo sem áfengi, lyfseðilsskyld ávanabindandi lyf og ólögleg vímuefni svo sem 

kannabis, amfetamín og kókaín. 

Í skýrslu velferðarráðuneytisins (2013) um stefnu í áfengis- og vímuvörnum til ársins 

2020, kemur meðal annars fram að ef um skaðlega neyslu vímuefna er að ræða, hefur 

hún alvarleg lýðheilsuleg áhrif á heilsu einstaklings, getur valdið einstaklingum á aldrinum 

25-29 ára ótímabærum dauðsföllum, ásamt langvinnum sjúkdómum (Velferðarráðuneyti, 

2013). Einnig kemur fram í skýrslu velferðarráðuneytisins (2013) að mikilvægt sé að 

stjórnvöld vinni eftir skýrri stefnu til þess að leiðbeina þeim sem koma að vanda tengdum 

vímuefnaröskun til þess að hægt sé að búa til gott samfélag og draga þar með úr þeim 

vanda sem vímuefni valda, auk þess að bæta þjónustu til þeirra sem hennar þarfnast og 

til að tryggja almennt öryggi borgaranna (Velferðarráðuneytið, 2013). 

Talið er að konur séu verr settar andlega til að takast á við afleiðingar neyslu sinnar, 

þær séu líkamlega ekki eins sterkar og karlar þegar kemur að neyslu og félagslega sé líf 

þeirra oft flóknara. Oft bera konur ekki eingöngu ábyrgð á sjálfum sér, helfur bera þær 

einnig oft ábyrgð á börnum sínum og heimili (Doweiko, 2015; SAMSHA, 2015).  

Rannsóknir og ritrýndar greinar sem og bækur verða skoðaðar í ritgerðinni til þess að 

geta sem best gert grein fyrir þeim vanda sem vímuefnaröskun getur haft á konur. 

Útgefnar skýrlsur og efni úr erlendum gagnasöfnum verða skoðaðar til þess að dýpka 

skilning höfundar á efninu í heimildaleit sinni. Ritgerðin skiptist niður í níu kafla og eru 

þeir eftirfarandi: Í kafla tvö verður farið yfir skilgreiningar, vímuefnaröskun skoðuð og þau 

greiningarlíkön sem fagaðilar notast við í greiningu vímuefnaröskunnar, auk þess verða 

fíkn og ofbeldi skilgreind. Í þriðja kafla verður málefnið skoðað út frá kenningalegu 
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sjónarhorni þar sem rýnt verður í hvar vandinn liggur og hvort leita megi til kerfa innan 

fjölskyldunnar í greiningu vandans. Í fjórða kafla verða skoðaðar rannsóknir sem geta 

varpað ljósi á vímuefnavanda kvenna og hvort megi tengja hann við andlega, líkamlega 

og/eða félagslega líðan kvenna. Einnig verður skoðað hvort tengsl við ofbeldi í þeirra garð 

sé möguleg ástæða vímuefnaneyslunnar. Fimmti kafli fjallar um meðferðarúrræði fyrir 

konur á Íslandi. Í sjötta kafla verður skaðaminnkun skoðuð, valdefling og hvaða aðstoð er 

í boði hjá Rauða krossi Íslands fyrir konur með vímuefnaröskun. Sjöundi kafli fjallar um 

búsetuúrræði fyrir konur og þá sjálfshjálparhópa sem veita konum í neyð aðstoð. Áttundi 

kafli fjallar um aðkomu félagsráðgjafa til kvenna með vímuefnaröskun. Í níunda kafla eru 

lokaorð og umræður þar sem niðurstöður eru dregnar saman og rannsóknarspurningu er 

svarað.  
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2 Vímuefnaröskun 
Vímuefni kalla fram vímu og geta haft þau áhrif að einstaklingurinn getur þróað með sér 

ávana og fíkn í efnið. Þau geta verið bæði lögleg og ólögleg en hafa öll áhrif á 

miðtaugakerfi heilans sem veldur vímuáhrifum. Líkaminn kallar þá fram ákveðna líðan og 

skynjun sem veldur vímu sem hefur áhrif á losun dópamíns í líkamanum. Vímuefnanotkun 

getur haft þau áhrif á miðtaugakerfið að vímuefni hafi hamlandi eða örvandi áhrif sem 

valdið getur fíknisjúkdómi (Pinel, 2011).  

Stjórnlaus neysla vímuefna má segja að sé megineinkenni vímuefnaröskunar en með 

sértækum ráðstöfunum er þó hægt að halda þessum króniska fíknisjúkdómi niðri 

(American Psychiatric Association, 2013; Doweiko, 2015). 

2.1 Greiningarlíkön 

Til greiningar á vímuefnaröskun eru notuð tvö greiningarlíkön sem fjallað verður um hér 

á eftir. Eru það greiningarkerfi DSM-5 (e. Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders) gefið út af bandarísku geðlæknasamtökunum (e. American Psychiatric 

Assochiatric Association, [APA]) og ICD-10 (e. International Classifications of Diseases, 

[WHO]) sem Alþjóða heilbrigðisstofnunin (e. World Health Organization [WHO]) gefur út 

(WHO, e.d-a).  

2.1.1 DSM-5 

Hjá APA kom út ný útgáfa árið 2013 af greiningarkerfi DSM en fram að því hafði verið 

stuðst við DSM IV við greiningu á geðsjúkdómum. Með tilkomu nýrrar útgáfu DSM-5 voru 

vímuefnanotkun (e. substance abuse) og vímuefnafíkn (e. substance dependence) 

sameinuð í eitt greiningarviðmið, vímuefnaröskun (e. substance use disorder) sem notast 

er við í dag (APA, 2013). Í DSM-5 eru þrír undirflokkar sem útskýra alvarleika 

vímuefnaröskunarinnar, því meiri einkenni því alvarlegri er röskunin fyrir einstaklinginn. 

Greiningarviðmiðin eru 11 en til þess að greinast með vímuefnaröskun þarf 

einstaklingur að sýna tvö eða fleiri einkenni, því fleiri einkenni sem einstaklingurinn sýnir 

því alvarlegri er röskunin. Sýni einstaklingurinn tvö til þrjú einkenni telst einstaklingur með 

væga vímuefnaröskun, fjögur til fimm einkenni benda til mildrar vímuefnaröskunar og 

alvarleg vímuefnaröskun er þegar einstaklingur sýnir sex eða fleiri einkenni af listanum. 

Einkennin þurfa að hafa verið til staðar undanfarna 12 mánuði til þess að einstaklingur 
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uppfylli skilyrði þessarar greiningar. Hér fyrir eðan má sjá lista með greiningarviðmiðum 

DSM-5 fyrir vímuefnaröskun (APA, 2013): 

1. Vímuefni er notað í stærri skömmtun og yfir lengri tíma heldur en upphaflega 

var ætlað. 

2. Löngun til að hætta neyslu er til staðar og/eða tilraunir eru gerðar til að stjórna 

neyslu sem misheppnast. 

3. Miklum tíma er varið í að útvega vímuefnið, neyta þess og jafna sig á áhrifum 

þess. 

4. Þráhyggja eða sterk löngun er til staðar til að neyta efnisins. 

5. Vímuefnaneyslu er haldið áfram þrátt fyrir að vera vandamálaskapandi í 

daglegu lífi og skyldum er ekki sinnt gagnvart vinnu, heimili eða skóla.  

6. Neysla heldur áfram þrátt fyrir félagsleg vandamál, eins og samskipti við vini og 

fjölskyldu. 

7. Ástundun áhugamála og tómstundaiðja er minnkuð eða alveg hætt vegna 

vímuefnanotkunar. 

8. Síendurtekin neysla í aðstæðum sem eru líkamlega hættulegar.  

9. Neyslu haldið áram þrátt fyrir viðvarandi og endurtekin andleg og líkamleg 

vandamál sem ýta undir neysluna. 

10. Þolmyndun sem gæti verið annað hvort: 

a. Þörf fyrir aukið magn af vímuefni til að ná tilætluðum áhrifum 

b. Sömu áhrifum verður ekki náð með áframhaldandi neyslu sama magns 

af vímuefni.  

11. Fráhvörf sem gætu lýst sér á eftirfarandi hátt: 
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a. Þar sem tvö eða fleiri fráhvarfseinkenni koma fram eins og óróleiki, 

krampi, skjálfti, svefnleysi, sviti og aukinn hjartsláttur. 

b. Til þess að koma í veg fyrir fráhvarfseinkenni er tekið inn vímuefni eða 

skylt efni (APA, 2013). 

2.1.2 ICD-10 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (WHO) gefur út greiningarkerfið International 

Classifications of Diseases (ICD-10) sem er tíunda útgáfa þess kerfisins. ICD-10 er notað 

við flokkun á andlegum og líkamlegum skaða af völdum vímuefna. Til greiningar á 

vímuefnaröskun notast ICD-10 við viðmiðunarkerfi sem nær til sex einkenna og þarf 

einstaklingurinn að greinast með þrjú þessara einkenna undanfarna 12 mánuði til þess að 

vera greindur með vímuefnasýki. Greiningarviðmið samkvæmt ICD-10 má sjá hér fyrir 

neðan (WHO, e.d-a): 

1. Sterk löngun og áráttukennd þörf fyrir efnið. 

2. Stjórnleysi í neyslu vímuefnis. 

3. Neysla veður tíðari, meiri og varir í lengri tíma en gert var ráð fyrir í upphafi. 

Líkamleg fráhvarfseinkenni koma fram þegar dregið er úr neyslu eða önnur 

vímuefni notuð til þess að draga úr fráhvarfseinkennum. 

4. Þol eykst gagnvart vímuefninu og aukið magn þarf til þess að ná sömu áhrifum 

og áður fengust. 

5. Sífellt meiri tími fer í að nálgast vímuefni, neyta þeirra og ná sér eftir neyslu. 

Tómstundir og áhugamál víkja fyrir neyslunni. 

6. Neyslunni er haldið áfram þrátt fyrir sjáanlegan líkamlegan og andlegan skaða. 

Mikilvægt er að notast við nýjustu þekkingu í rannsóknum og greiningu á vímuefnaröskun. 

Þannig er hægt að virða margbreytileika einstaklinga út frá vímuefnavanda þeirra. Þau 

eru reglulega uppfærð svo frekari þekking og rannsóknir geti átt sér stað (Kinney, 2006). 
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2.2 Fíkn 

Segja má að fíkn (e. addiction) útskýri alvarleika vímuefnaröskunar, þar sem einstaklingur 

hefur enga sjálfstjórn, það er Löngun í vímu er svo mikil að erfitt er að hafa hemil á henni 

(Volkow, Koob og Mclnellan, 2016). National Institute of Drug Addiction [NIDA] (2011) 

bendir á að fíkn sé erfiður heilasjúkdómur. Árátta og þráhyggja við notkun efna sé mikil 

og þó svo að afleiðingarnar séu einstaklingum skaðlegar bæði heilsu og lífi þurfi þeir að 

svara kalli fíkninnar (NIDA, 2011). 

Á 18. öld var hugtakið fíkn varla þekkt í vísindaskrifum en þróaðist svo í byrjun 19. 

aldar, fyrst sem skilgreining á áfengissýki en svo yfir í vímuefnasýki í lok aldarinnar. Um 

1960 hafði áhugi aukist hjá heilbrigðisstéttum á þessum hugtökum og notast var við þá í 

flokkunar- og greiningarkerfum innan geðlæknisfræðinnar. Á þessum tíma voru lítið sem 

ekkert skoðaðar félagslegar, sálarlegar og líkamlegar afleiðingar vímuefnaneyslu til lengri 

tíma (Helga Sif Friðjónsdóttir, 2009; Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin, 2004; McCrady og 

Epstein, 1999). Innan heilbrigðisstétta eru flestir sammála því að orsakir og þróun 

vímuefnasjúkdóma sé best líkt við lífsálfélagslega sjúkdóma (Dimeff, Baer, Kivlahan og 

Marlatt, 1998; Helga Sif Friðjónsdóttir, 2009). 

Rannsóknir hafa sýnt að þeir sem eru í hóp með einstaklingum sem eru félagslega illa 

staddir séu líklegri til að neyta vímuefna og þá harðra fíkniefna. Handtökur þessara 

einstaklinga eru tíðari samkvæmt skýrslum fíkniefnalögreglu og á það við vegna 

vímuefnanotkunar bæði á Íslandi sem og erlendis (Helgi Gunnlaugsson, 2013).  

Í rannsókn sem gerð var til þess að skoða hvort vímuefnaröskun hefði áhrif á erfðir 

einstaklinga þar sem talað var við 63 einstaklinga á aldrinum 25 til 73 ára frá fimm 

mismunandi meðferðarúrræðum kom í ljós að í um 80% tilvika upplifðu eintaklingarnir 

vímuefnaröskun sem erfðavanda. Sögðu þeir vandan vera ættgengan og settu þau í 

samhengi sína sögu vímuefnaröskunar við vanda í fjölskyldu sinni. Fram kom að þeir 

einstaklingar sem ekki áttu ættarsögu um vímuefnaröskun, sem voru um 13% 

þátttakenda, fannst ekki líklegt að hún gengi í erfðir og hefði áhrif innan fjölskyldu (Dingel, 

Ostergren, Koenig og McCormick, 2019). 

Í rannsókn sem Íslensk erfðagreining vann úr gögnum frá Vogi sjúkrahúsi sem starfrækt 

er af SÁÁ, var unnið úr upplýsingum klíniskra gagna yfir 19.000 einstaklinga sem höfðu 

þegið meðferð við vímuefnaröskun á Íslandi síðustu þrjá áratugi. Vogur sjúkrahús hefur 
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verið starfrækt frá árinu 1977 og eru því til gögn frá meira en einni kynslóð manna og því 

auðvelt að sækja gögn til greiningar kynslóða á milli. Rannsóknin miðaðist við að kanna 

hvort erfðatengsl væru milli fjölskyldumeðlima og vímuefnaröskunnar (Tyrfingsson o. fl., 

2010). Leiddu niðurstöður í ljós að sterk tengsl eru á millifjölskyldumeðlima og að líkur á 

vímuefnaröskun meðal vina og maka séu miklar.. Erfðir og fjölskyldutengsl 

vímuefnaröskunnar virðast vera mikil og sýndi rannsóknin fram á að foreldrar, börn og 

systkini séu tvöfalt líklegri til að þróa með sér vímuefnaröskun. Niðurstöðurnar bentu 

einnig til þess að hættan á vímuefnaröskun milli móður og dóttur sé mikil, þá vegna 

þeirrar tengingar sem mæður eiga við börn sín og þá sérstaklega dætur sínar. Má þar sjá 

að mæður eru líklegri til að glíma við vímuefnaröskun og myndu frekar leita sér aðstoðar 

og þiggja meðferð við vímuefnaröskun sinni (Tyrfingsson o. fl., 2010). 

2.3 Ofbeldi  

Ofbeldi má skilgreina sem vísvitandi notkun valds eða ógn gegn sjálfum sér eða öðrum 

einstaklingum, hópum eða samfélagi sem leitt getur til áverka eða dauða (Violence 

Prevention Alliance, e.d). Samkvæmt Levesque (2001) má skilgreina ofbeldi sem athöfn 

og/eða athafnaleysi sem leiðir til líkamlegs-, tilfinningalegs- og/eða kynferðislegs ofbeldis 

sem getur haft hamlandi áhrif á þroska einstaklingsins. Þá má einnig nefna skilgreiningu 

Knutsson (1995) sem segir að ofbeldi sé athöfn af hálfu annars aðila sem veldur eða getur 

valdið honum skaða og að ofbeldi sé óþörf athöfn (Barnett, Miller-Perrin og Perrin, 2011).  

Samkvæmt Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni (WHO) upplifa ein af hverjum þrem 

konum líkamlegt eða kynferðislegt ofbeldi af hendi sambýlismanns eða maka. Það gerir 

það að verkum að ofbeldi gegn konum er eitt útbreiddasta, en á sama tíma minnst 

tilkynntasta mannréttindabrot í heiminum (WHO, e.d-c). 

Íslenskt samfélag vinnur að margvíslegum aðgerðum er kemur að ofbeldi. Unnið er í 

samvinnu við ráðuneyti, sveitarfélög, stofnanir og frjáls félagassamtök, þar sem 

undirrituð hefur verið sameiginleg yfirlýsing þess efnis að unnið sé gegn ofbeldi og 

afleiðingum þess. Íslensk stjórnvöld skrifuðu undir samning Evrópuráðsins árið 2011 um 

baráttu gegn ofbeldi gagnvart konum, forvörnum og heimilisofbeldi. Árið 2016 var fyrsti 

áfangi samningsins fullgildur á Íslandi, samanber almenn hegningarlög um heimilisofbeldi, 

þvingaðar ófrjósemisaðgerðir og nauðungarhjónaband (Stjórnarráðið, e.d). Kynferðisleg 
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misnotkun og/eða ofbeldi kvenna í æsku er stór áhættuþáttur í fíknivanda þeirra síðar á 

lífsleiðinni (Banducci, Hoffman, Lejuez og Koenen, 2014; Sacks o.fl., 2008).  

Makaofbeldi og afleiðingar þess er mikilvægt að skoða og í grein eftir Mason og 

O‘Rinn (2014) má sjá að þó svo að konur beiti maka sinn ofbeldi eru þær oftar fórnarlömb 

og upplifi oft mjög alvarlegt ofbeldi, hvort sem það sé líkamlegt eða andlegt. Fram kom 

að þær segi frekar frá ofbeldi og þeirri upplifun sem þær verða fyrir af hendi maka. Getur 

það þó leitt til þess að þær þrói með sér geðræn vandamál og vímuefnaröskun. Til þess 

að geta gripið inn í þurfa þær styrk þeirra meðferðaraðila sem að máli þeirra koma og því 

mikilvægt að eftirfylgni meðferðar sé góð (Mason og O‘Rinn, 2014). 

Rannsókn sem gerð var í klíniskum rannsóknum frá NIDA „Women and Trauma“ sýndi 

fram á að meirihluti þeirra kvenna sem voru í meðferð höfðu upplifað einhvers konar áfall 

í lífinu og áttu við bæði áfallastreituröskun og vímuefnaröskun að stríða. Um 80% þeirra 

sóttu meðferð vegna vímuefnaröskunnar og höfðu sögu um áföll, bæði líkamlegt og/eða 

kynferðislegt ofbeldi sem byrjaði í æsku og áttu þær á hættu að verða fyrir ofbeldi að 

hálfu maka á fullorðinsárum sínum (Cohen, Field, Campbell, og Hien, 2013).  

Í rannsókn sem framkvæmd var í Noregi var skoðað hvernig aðstandendur upplifðu 

vímuefnaröskun og það skoðað út frá sálfræðilegu sjónarhorni hvernig og þá hvort það 

hafi áhrif á lífsgæði þeirra (Vederhus, Kristensen og Timko, 2019). Rannsóknin stóð yfir 

frá febrúar 2016 til júní 2017 á norskri meðferðarstöð. Þeir sem tóku þátt voru makar, 

börn, foreldrar og systkini og átti rannsóknin að varpa ljósi á þörfina á mikilvægi 

upplýsinga til aðstandenda um meðferðina. Unnið var með afmarkaðan spurningarlista 

sem gaf til kynna að ef aðstandendur voru meðvirkir (e. codependence) með þeim 

vímuefnasjúka áttu þeir langt í land með eigin lífsgæði (Vederhus, Kristensen og Timko, 

2019). Niðurstöður sýndu einnig fram á að aðstandendur voru í hættu á að þróa með sér 

sálfræðileg einkenni sem gætu leitt til þess að þeir yrðu berskjaldaðir fyrir andlegum og 

líkamlegum vandamálum (Vederhus, Kristensen og Timko, 2019). Það gerðu þeir með því 

að bæla niður eigin þarfir og langanir, allt til þess að vera til staðar fyrir þann 

vímuefnasjúka. Getur það komið niður á heilsu þeirra hvort sem það er andlega, líkamlega 

eða félagslega.. Þetta getu skert lífsgæði þeirra og er því mikilvægt að vinna með það á 

meðferðartíma og að unnið sé með aðstandendum og þeir fái að vita hvernig meðferð 

gengur og hvað þarf að gera í framhaldi af meðferð. Með þessari vinnu fær aðstandandinn 
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sálfræðihjálp fyrir sig til þess að vera í stakk búinn að aðstoða ástvin sinn (Vederhus, 

Kristensen og Timko, 2019). 

Rannsóknir hafa sýnt að hærri tíðni vímuefnaröskunnar komi fram hjá einstaklingum 

sem hafa upplifað líkamlegt og/eða kynferðislegt ofbeldi en þeirra sem ekki hafa upplifað 

slíkt (Langman og Chung, 2013; Bray, 2016). Fram kemur að einstaklingar noti vímuefni til 

þess að takast á við áföll sem geti aukið álagið og vímuefnaröskun til muna og er því 

mikilvægt að einstaklingar fái meðferðaraðstoð við vímuefnaröskun sinni sem og áfallinu 

samhliða til þess að auka lífsgæði sín til framtíðar (Baroody, 2010; Bray, 2016). 

Rannsóknin fór fram á 12 mánaða tímabili þar sem níu sérfræðingar í meðferð við 

geðrænum vanda ræddu við einstaklinga með vímuefnaröskun. Var ætlunin að kanna 

andlega heilsu þeirra og greina leiðir til að takast á við hana í vinnu sinni með þeim. Sáu 

þeir að vímuefnaröskun gæti verið afleiðing áfalls og mikilvægt væri að vinna að andlegum 

málefnum í meðferðarvinnu til þess að endurheimta andlegt jafnvægi (Bray, 2016). 
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3 Kenningar 
Fræðimenn skoða kenningar út frá hinum ýmsu sjónarmiðum. Í þessum kafla verða 

skoðaðar hvaða kenningar eiga við og verða kerfiskenningar, fjölskyldukerfiskenningar og 

ofbeldishringurinn skoðaður. Fjallað verður um kenningar á mismunandi hátt og um 

tengingu einstaklings við umhverfi sitt þar sem markmið fræðimanna er að auka skilning 

á því hvað veldur hegðun einstaklings í ákveðnum aðstæðum (WHO, 2010). 

3.1 Kerfiskenningar 

Kerfiskenningin (e. systems theory) var fyrst sett fram á áttunda áratugnum af Ludwig 

Von Bertalanffy (1901-1972) og var hún sprottin af kenningu sem kallaðist almenna 

kerfiskenningin (e. general systems theory) (Bowen, 1974; Meyer, Wood og Stanley, 

2013; Payne, 2005). Talaði hann um að einstaklingur yrði fyrir áhrifum frá hinum ýmsu 

þáttum í umhverfi sínu, eins og fjölskyldu og samfélaginu (Beckett og Taylor, 2010). 

Lausnina sé ekki að finna í einstaklingunum sjálfum heldur umhverfi hans, þar af leiðandi 

er mikilvægt að hafa félagsráðgjöf með heildarsýn að leiðarljósi í vinnu með einstaklinga 

(Beckett og Taylor, 2010).  

Murry Bowen (1913-1990) Þróaði fjölskyldukerfiskenninguna (e. family systems 

theory) (MacKay, 2012). Kom hann inn á mikilvægi þess að styrkja fjölskylduna sem er 

stórt kerfi innan kenningarinnar, þar sem sjá má að þeir eigi stóran þátt í því hvort 

fjölskyldan starfi rétt. Tilgangur fjölskyldunnar sem undirkerfi einstaklings hefur ákveðnu 

hlutverki að gegna innan félagslegra samskipta. Segja má að til þess að einstaklingur 

upplifi öryggi þurfi hann að finna fyrir umönnun og vernd frá þeim. Undirkerfin eru fjögur: 

makasamband, systkinasamband, foreldra- og barna samband og einstaklingurinn sjálfur, 

sem er minnsta kerfið (Andreae, 2011; Nichols, 2013). Vímuefnanotkun fjölskyldumeðlims 

getur því haft mikil áhrif á aðra innan fjölskylduheildarinnar (Kinney, 2006). Mikilvægt er 

því að félagsráðgjafi horfi á öll þessi kerfi innan kerfiskenninga og vinni með þeim með 

opnum huga með það að markmiði að leita leiða til þess að allir innan fjölskyldukerfisins 

finni leið til betra lífs (Andreae, 2011). 

Fjölskyldukerfiskenning 

Í fjölskyldukerfiskenningu Bowen (1913-1990) (e. family systems) er talað um að 

fjölskyldur og einstaklingar starfi samkvæmt tveimur öflum, annars vegar einstalingseðli 

(e. individuality) og hins vegar samheldni (e. togetherness). Þessi kerfi vega upp á móti 
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hvort öðru þar sem einstaklingurinn þarf bæði félagsskap sem og sjálfstæði (Nichols, 

2013). Fjölskyldukerfiskenningin byggir á því að ef einstaklingur innan fjölskyldu tekur 

breytingum þá muni aðrir innan hennar gera slíkt hið sama, svo lengi sem þeir eru tengdir 

sterkum böndum. Kenningin horfi á heildarmynstur fjölskyldu en ekki einstaklinginn einan 

og sér (McGoldrick og Carter, 2013).  

Vímuefnaröskun hefur áhrif á fjölskylduna í heild. Bowen (1913-1990) taldi að 

fjölskyldan sem er kerfi margra kynslóða móti einstaklingseðli og talar hann um sex 

tegundir hugtaka. Fyrsta hugtakið er sjálfið (e. differentiation of self) sem felur í sér 

tilfinningalegan þroska einstaklings og viðbrögðum hans við álagi. Ef einstaklingur getur 

brugðist við álagi á réttan hátt er hann með háa aðgreiningu sjálfs. Ef einstaklingur hins 

vegar bregst illa við álagi má segja að hann hafi lága aðgreiningu sjálfs (MacKay, 2012; 

Kerr og Bowen, 1988; Bowen, 1974). Annað hugtakið er tilfinningalegir þríhyrningar (e. 

emotional triangles) sem felur í sér að undir álagi gætu tveir einstaklingar leitað jafnvægis 

innan kerfis og leitað jafnvel til þriðja aðila til aðstoðar við lausn ágreinings þeirra á milli 

(MacKay, 2012; McGoldrick og Carter, 2013; Nichols, 2013). Kynslóðatilfærsla (e. 

multigerational emotional processes) er þriðja hugtakið. Þar fjallar Bowen um að 

vímuefnaröskun geti færst á milli kynslóða. Fjórða hugtakið er systkinaröð (e. sibling 

position) sem felur í sér að persónuleikaeinkenni þróuðust milli systkina eftir því hvar þau 

væru í systkynaröðinni. Fimmta hugtakið, tilfinningaleg lokun (e. emotional coutoff) felur 

í sér að einstaklingar geri sitt besta til að stjórna kvíða í samböndum sínum. Að lokum má 

nefna sjötta hugtak Bowen, félagstilfinningalegt ferli (e. societal emotional process) sem 

nær til þess hvernig einstaklingur með háa aðgreiningu innan fjölskyldu geti á auðveldari 

hátt staðist eyðileggjandi félagsleg áhrif (Nichols, 2013). 

Að vera hluti af kerfi hefur áhrif á líðan og velgengni í lífinu samkvæmt 

Fjölskyldukerfiskenningunni, því ef kerfið virkar ekki rétt og er í ólagi getur það haft 

neikvæð áhrif á einstaklinginn (Greenfield, 2011). Vinna félagsráðgjafa í starfi sínu með 

konum í neyslu getur því verið mikilvæg. Það þarf að vinna út frá heildarsýn og mikilvægt 

að áherslan sé á einstaklinginn. Nauðsynlegt er að félagsráðgjafinn geti yfirfært 

sjónarhornið á samspil og tengsl sem tengjast öðrum kerfum (Beckett og Taylor, 2010). 
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3.2 Ofbeldishringurinn 

Lenore Walker (1979), sálfræðingur, þróaði kenninguna um ofbeldishringinn (e. cycle of 

violence) en hún vann með konum sem áttu það sameiginlegt að hafa upplifað ofbeldi í 

nánum samböndum (Mcfarlane, Malecha, Gist, Watson, Batten o.fl., 2004). 

Ofbeldishringurinn skiptist í þrjú stig: spennustig (e. tencion building stage), árásarstig (e. 

acute battering incident stage) og hveitibrauðsstig (e. honymoon stage). Á spennustigi má 

sjá fjandsemi og pirring ofbeldismanns í garð konu sinnar og gerir konan sitt besta til þess 

að gera gerandanum til geðs, róa hann niður og sýna umhyggjusemi (Fisher, 2001; 

Domestic violence roundtable, e.d.; Ingólfur V. Gíslason, 2008; Ali og Naylor, 2013). Á 

árásarstigi sem yfirleitt gengur fjótt yfir er ofbeldi beitt, andlegu, fjárhagslegu, líkamlegu 

og/eða kynferðislegu. Þessu stigi fylgir mikil hræðsla og líklegt er að hún yfirgefi 

ofbeldismanninn. Á þriðja stigi; hveitibrauðsstigi, lofar ofbeldismaðurinn betrun og bót 

fyrir brot sín með mikilli iðrun. Þetta hlutverk sem hann fer í hentar konu hans þar sem 

hann finnur upp afsökun á hegðun sinni, afneitar hún ofbeldinu og sannfærist um að 

ofbeldið sé búið og vill gleyma. Trú hennar um að ofbeldið hafi verið hennar sök og 

samviskubit gagntekur hana. Ofbeldið endurtekur sig oftast þannig að um ofbeldishring 

er að ræða (Fisher, 2001; Domestic violence roundtable, e.d.; Ingólfur V. Gíslason, 2008; 

Parveen og Paul, 2013). Ekki eru allir fræðimenn sáttir við kenninguna, tala þeir um að 

svör vanti um það af hverju ofbeldi á sér stað. Það þarf að skoða ofbeldi í garð maka út 

frá hverjum og einum og hvort samfélaglegir þætti geti haft áhrif ásamt því að skoða hvað 

það er sem gerir ákveðnar konur líklegri en aðrar til að verða fyrir makaofbeldi (Mitchell 

og Anglin, 2009). 
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4 Vímuefnaröskun kvenna 
Hér að neðan verður farið yfir hvaða áhrif vímuefnaröskun hefur á líf kvenna og hvort 

tengsl séu á milli vímuefnaröskunar og ofbeldis. Skoðuð verða líkamleg, félagsleg, andleg 

og tilfinningaleg áhrif hennar á konur sérstaklega.  

4.1 Vímuefnaneysla kvenna og tengls við ofbeldi 

Neysla kvenna hefur breyst mikið á undanförnum árum og hafa rannsóknir lagt meiri 

áherslu á að skoða mun á milli kvenna og karla í neyslu, þar sem áður var ekki sérstaklega 

fjallað um vímuefnaneyslu kvenna og hún síður talin vera vandamál (Doweiko, 2015). 

Neysla þeirra var falin svo þær yrðu ekki útskúfaðar úr samfélaginu. Þó svo slíkt eigi sér 

enn stað innan samfélaga hefur þetta breyst. Nú er viðurkenndara að konur glími við 

vímuefnaröskun jafnt sem karlmenn (Doweiko, 2015). Neysla kvenna á áfengi hefur aukist 

og er talið að allt að40% kvenna glími við áfengisvanda á heimsvísu (Bright, Osborne og 

Greif, 2011).  

Í rannsókn þar sem skoðað var hvort mynstur væri milli aldurs og kyns kom fram að 

konur með áfengisvanda leituðu sér síður aðstoðar við vanda sínum en karlar.Þær sem 

leituðu sér aðstoðar voru yngri þegar þær fengu fyrst aðstoð og styttra var á milli drykkju 

og aðstoðar sem þær þáðu við áfengisvanda sínum. Var þetta mynstur í samræmi við 

kynþátt þeirra, en einungis mældist munur í hópi eldri hvítra kvenna. Einnig mældust 

veikindi og sálfélagslegar afleiðingar drykkju hjá konum úr öllum kynþáttum, sem gæti 

útskýrt niðurstöður þar sem áfengissýki kvenna hefur meiri afleiðingar vegna skapofsa og 

kvíðaröskunar meðal þeirra (Alvanzo o.fl., 2014). 

Í allri umræðu um konur og vímuefnaröskun má ekki gleyma að áfengisvandi kvenna 

er mjög alvarlegur, eins og sjá má í rannsókn sem Substance Abuse and Mental Health 

Services (SAMHSA) gerði fyrir árið 2016 í Bandaríkjunum. Þar kemur fram að 65 milljónir 

einstaklinga 12 ára og eldri eiga við mikinn áfengisvanda að stríða, þar á meðal eru konur. 

Fyrir þær eru þetta fjórir drykkir eða fleiri í senn en fyrir karla eru það fimm drykkir eða 

fleiri. Þar kemur jafnframt fram að af þessum hópi séu 16 milljónir sem noti áfengi í þessu 

magni fimm sinnum eða oftar í mánuði. Mikilvægt er að halda utan um tölur sem þessar 

því þær geta sagt til um líkamlegt ástand einstaklinga vegna áfengisneyslu sem getur leitt 

til dauða og valdið sjúkdómum á borð við lifrarsjúkdóma, hjartasjúkdóma, heilablóðfalls, 

magasárs og krabbameina (WHO, 2014).  
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Rannsóknir hafa sýnt að konur eru líklegri til þess að verða fyrir líkamlegum skaða vegna 

langtíma áfengisneyslu, þó svo að þær drekki minna magn í skemmri tíma (Cherpitel o.fl., 

2015; Sugarman o.fl., 2009). Benda rannsóknir einnig til þess að meiðsli tengd 

áfengisneyslu eiga sér oftar stað hjá konum en körlum (Cherpitel o.fl., 2015; Sugarman 

o.fl., 2009). Konur í áfengisneyslu eru líklegri til þess að verða fyrir ofbeldi og/eða 

kynferðisofbeldi. Þess vegna er mjög mikilvægt að fólk almennt sé meðvitað um hættuna 

sem áfengisneysla hjá konum getur haft í för með sér (Foran og O‘Leary, 2008). 

Skýrsla United Nations Office of Drugs and Crime [UNODC] frá 2017 segir skaðann af 

völdum vímuefnaneyslu mikinn. En talið er að um 5% dauðsfalla á heimsvísu megi rekja 

til vímuefnanotkunar fullorðinna árið 2015, af þeim er talið að 29,5 milljónir glími við 

vímuefnavanda sem þarfnast meðferðar (UNODC, 2017). Dauðsföll af sökum 

vímuefnaneyslu er hærri í Bandaríkjunum en dauðsföll vegna ofbeldis og umferðarslysa 

(UNODC, 2017). 

Vímuefnaröskun er orðið alþjóðlegt vandamál og hefur aukist mikið meðal kvenna. 

Þetta kemur fram í grein sem birt var árið 2016 af Abasi og Mohammadkhani sem fjallar 

um konur, vímuefnaröskun og áhættuþætti innan fjölskyldu þeirra. Þar kemur meðal 

annars fram að konur noti minna magn af vímuefnum en karlar, en talið er að vandamál 

tengd henni séu meiri og alvarlegri hjá konum. Lífsgæði þeirra er mikilvægur hluti af 

andlegri heilsu þeirra. Börn kvenna með vímuefnaröskun eiga á hættu að lenda í ofbeldi 

og/eða slæmu uppeldi vegna vímuefnaröskunar mæðra sinna. Þær geta misst forræði yfir 

þeim eða lenda í erfiðleikum með að veita þeim lágmarks uppeldisaðstæður. Nýlega hefur 

komið fram að vímuefnanotkun á meðgöngu geur haft tilfinningaleg, sálfræðileg, 

félagsleg og efnahagsleg áhrif á fjölskyldu þeirra og ekki síst á fædd sem og ófædd börn 

þeirra. Margt getur komið til greina þegar ástæður vímuefnaröskunar kvenna er skoðuð, 

þá hverjir geti verið áhrifavaldar þess að konur noti vímuefni en það gæti verið vegna sögu 

um ofbeldi, makaofbeldi til dæmis og vitsmunalegarar skerðingar ( Abasi og 

Mohammadkhani, 2016). 

Í rannsókn Fernández-Montalvo., López- Goñi og Artega (2011) var skoðað hvort 

ofbeldishegðun hafði áhrif á einstaklinga með vímuefnaröskun. Þátttakendur voru 252 

talsins, þar af 49 konur sem höfðu sótt vímuefnameðferð. Upplýsingar um 

ofbeldishegðun, félagslega þætti og neyslumynstur voru fengnar hjá European version of 
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the Addiction Severity Index [EuropASI], sálfræðilegir þættir voru skoðaðir af Symptom 

Checklist-90-Revised [SCL-90-R] og upplýsingar um einstaklinga hjá Million Clinical 

Multiaxial Inventory [MCMI-II]. Gerður var samanburður á einstaklingum með 

vímuefnaröskun og ofbeldisvanda og þeirra sem áttu ekki ofbeldissögu. Sá samanburður 

sýndi að í tæplega 40% tilvika þar sem ofbeldisvandi var til staðar, tengdist hann neyslu 

og beindist fyrst og fremst að fjölskyldu, vinum, kaupum á efnum og vinum í neyslu. Fram 

kom að þeir einstaklingar sem áttu við ofbeldisvanda að stríða voru yngri, líklegri til að 

hafa upplifað ofbeldi sjálfir og tekið of stóran skammt vímuefna, eða 20% á móti 5,9% 

þeirra sem ekki áttu við ofbeldisvanda að stríða. Samkvæmt rannsókninni voru 

einstaklingar með vímuefnaröskun og ofbeldisvanda með alvarlegri fíknivanda og var 

meðferðarútkoma þeirra verri (Fernández-Montalvo., López- Goñi og Artega, 2011). 

Rannsókn sem gerð var á meðferðarstofnun í Pamplona á Spáni á árunum 2008-2013, 

þar sem 180 konur á aldrinum 18-65 ára með vímuefnaröskun tóku þátt. Þær áttu allar 

það sameiginlegt að skora hátt á skala DSM-IV, þær höfðu fengið meðferð samkvæmt 

aðferðum stofnunarinnar og áttu sögu um ofbeldi í sinn garð. Meðalaldur kvennanna var 

37.5 ár og voru þær ógiftar eða fráskyldar (Fernández-Montalvo, López-Goñi, Arteaga, 

Cacho og Azanza, 2015). Markmið rannsóknarinnar var að skoða hvort meðferðarúrræði 

hefði langtímaáhrif á ofbeldi gegn konum með vímuefnaröskun og þeirra sem ekki glímdu 

við afleiðingar langtímaofbleldis. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að um 74% þeirra 

höfðu orðið fyrir ofbeldi, 66% þeirra höfðu orðið fyrir andlegu ofbeldi, tæplega 52% höfðu 

upplifað líkamlegt ofbeldi og um 32% höfðu orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi. Rannsóknin 

sýndi mikilvægi þess að skoða ofbeldi í garð kvenna með vímuefnaröskun og vinna með 

það í meðferð til þess að koma í veg fyrir að þær hætti í meðferð við fíkn sinni og vanlíðan 

(Fernández-Montalvo, López-Goñi, Arteaga, Cacho og Azanza, 2015). 

Sjónum hefur verið beint að meðhöndlun kvenna frekar en karla þegar kemur að 

lyfseðilsskyldum lyfjum, þá vegna tíðahvarfa, andlegra veikinda og er vegna þessa tvisvar 

sinnum líklegra að konum sé ávísað opium skyld lyf eða kvíðastillandi lyf sem getur valdið 

því að þær verði háðar þeim (Smirnova, M. og Owens, J. G., 2017). Stór hluti kvenna með 

vímuefnaröskun hefur upplifað ofbeldi eða kynferðislega misnotkun sem börn. Getur það 

því verið mikill áhættuþáttur fíknivanda á fullorðinsárum (Banducci, Hoffman, Lejuez og 

Koenen, 2014; Sacks o.fl., 2008).  
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Í könnun sem gerð var í Bandaríkjunum þar sem 146 heimilislausar konur með fíknivanda 

og höfðu þegið meðferð, kom fram að 69% þeirra höfðu upplifað ofbeldi í æsku, 

kynferðislegt, líkamlegt eða tilfinningalegt ofbeldi. Þær voru líklegri til að hafa byrjað 

ungar í neyslu áfengis og vímuefna, búið við erfiðar heimilisaðstæður og flúið þaðan. 

Rannsóknin leiddi í ljós að þessar konur áttu lakari meðferðarhorfur en konur sem ekki 

áttu við slíkan vanda að stríða (Sacks o.fl., 2008).  

4.2 Andleg líðan kvenna  

Í rannsókn sem gerð var á meðferðarstöð í Svíþjóð þar sem talað var við unglinga með 

vímuefnaröskun kom fram að stúlkur ættu erfiðara uppdráttar í æsku og fengju minni 

stuðning fjölskyldu sinnar inni á heimili en drengir. Þær væru líklegri til að eiga í 

erfiðleikum í skóla og væru frekar að glíma við geðræna sjúkdóma samhliða 

vímuefnaröskuninni (Anderberg og Dahlberg, 2018). 

Alþjóðaheilgrigðismálastofnunin (WHO) telur að sálræn vandamál hjá konum megi 

tengja við vímuefnaröskun þeirra, þá líkamlegt, andlegt og/eða kynferðislegt ofbeldi. 

Konur sem eru illa staddar félagslega og eru tekjulágar leiðast frekar út í neyslu 

ávanabindandi efna. Fram kemur að læknar mældu frekar þunglyndi hjá konum en 

körlum, þrátt fyrir að mælingar sýni svipaða niðurstöðu. Konur leyti frekar til 

heimilislæknis fyrst eftir aðstoð en karlar fari beint til sérfræðinga sem sérhæfa sig í vinnu 

með sálræn vandamál (WHO, e.d-b). 

Á meðfeðarstofnun í Noregi var gerð rannsókn á konum með vímuefnaröskun sem 

dvöldu þar með börn sín í eitt ár. Konurnar sögðust mæta ýmsum hindrunum eftir að þær 

urðu mæður sjálfar. Í rannsókninni var skoðað hvernig þær lýstu uppvexti sínum á heimili 

þar sem foreldrar þeirra voru háðir vímuefnum, hvernig hlutverk þeirra hafði breytst eftir 

að þær urðu sjálfar umönnunaraðilar og þær áskoranir sem þær stóðu frammi fyrir 

gagnvart sjálfum sér og börnum sínum. Þær vildu að börn sín upplifðu ást og umhyggju 

sem þeim skorti í æsku. Þær fengu allar leiðbeiningar um afleiðingar neyslu á meðgöngu 

og aðstoð við að ná árangri með því að vinna í sjálfri sér. Reynsla þeirra í æsku virtist fleyta 

þeim áfram í að gera vel fyrir sig og barn sitt og það að geta sagt sögu sína hjálpar öðrum 

og mótar einstaklinginn. Þessar mæður og börn þeirra þurfa mikla félagslega aðstoð eftir 

dvöl sína á meðferðarstöðinni. Þær þurfa að læra á lífið með barni sínu í samfélagi með 

fólki og til þess að það takist er mikilvægt að þær fái leiðsögn og aðstoð (Wiig o.fl., 2017). 
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Áfallastreituröskun (Posttraumatic stress disorder, [PTSD]) er samkvæmt greiningarkerfi 

bandarískra geðlæknasambandsins (APA, 2013) flokkað undir kvíðaraskanir, tengda 

streitu og áföllum. Einkenni hennar og viðbrögð geta verið sálræn og varað í að minnsta 

kosti einn mánuð. Atburðir eins og slys, stríð, ofbeldi og áföll sem lúta að einstaklingnum 

sjálfum og náttúruhafmarir geta komið af stað þeirri hræðslu og/eða þeirri skelfingu sem 

einstaklingur getur ekki unnið úr.  

Ditlevesn og Elklit (2010) framkvæmdu rannsókn þar sem skoðað var hvort PTSD væri 

misjafnt eftir kynjum og aldri. Niðurstöður sýndu að karlmenn um fimmtugt og konur um 

sextugt höfðu hæstu tíðni PTSD. Lægsta tíðni var hjá báðum kynjum um áttrætt. Bæði 

kynin höfðu jafna tíðni á aldrinum 21-25 ára.  

Í rannsókn sem gerð var á makaofbeldi (Intimate Partner Violence, [IPV]) kom meðal 

annars fram að konur nota vímuefni til þess að takast á við áföll og afleiðingar 

makaofbeldis sem þær upplifa eða hafa orðið fyrir í lífinu (Covington, 2008). Í slíkum 

aðstæðum mega þeir sem þjónustuna veita búast við að kona segi ekki frá neyslu sinni til 

þess að njóta þess öryggis sem í boði er. Einnig má búast við því að hún klári meðferð áður 

en unnið er úr makaofbeldinu. Þó svo að vitað sé hve mikilvægt er að tryggja öryggi 

hennar, sé grunnur að því að konur skilji umfang, eðli og afleiðingar makaofbeldis í sinn 

garð (Kulkarni, Bell, og McDaniel Rhodes, 2012). Konur neyta vímuefna við ýmsar 

aðstæður, bæði í hófi og í mismiklu magni. Ef vímuefni er notað í hófi eru ekki eins miklar 

líkur á að það hafi slæmar afleiðingar, þá andlegar, líkamlegar og félagslegar. Mikið óhóf 

vímuefna getur valdið líkamlegum skaða. Það getur til dæmis valdið sjúkdómum eins og 

krabbameini, en þá er talið að mikil vímuefnaneysla og þá sérstaklega neysla áfengis geti 

haft áhrif á myndun brjóstakrabbameins hjá konum (Embætti Landlæknis, e.d).  

Vímuefnaröskun hefur mikil áhrif á fjölskyldur og segja má að málefnið sé ekki 

nægilega rannsakað og mikilvægt er að skoða sálfræðileg áhrif vímuefnaröskunar á 

fjölskyldumeðlimi. Þegar fjölskyldumeðlimir trúa því að þeir geti hjálpað sjálfum sér og 

öðrum, en bæli á sama tíma niður vanda sinn og þarfir.  

Þegar fjölskyldumeðlimur glímir við vímuefnaröskun getur það haft mikil streitueinkenni 

í för með sér og er talið að um 100 milljónir manns um allan heim upplifi einhvern tímann 

álag eða streitu sem fylgir því að eiga fjölskyldumeðlim með vímuefnaröskun. Eru þeir 

sömu líklegri til að greinast með vímuefnaröskun, kvíða og þunglyndi og eiga einnig á 
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hættu að glíma við hærri heilsugæslu kostnað en þeir sem glíma við sykursýki eða astma, 

þar sem álagið getur valdið heilsubresti. Eiga þessir fjölskyldumeðlimir erfiðara með að 

treysta öðrum, skortir stuðning og eiga í vanda með samskipti við aðra. Vandi þeirra er 

meiri en þeirra sem ekki eiga fjölskyldumeðlim með vímuefnaröskun (Vederhus, 

Kristensen og Timko, 2019).  

4.3 Líkamleg líðan 

Í langtímarannsókn sem gerð var í Svíþjóð yfir 20 ára tímabil kom í ljós að líffræðilegar 

afleiðingar vímuefnaröskunar eru alvarlegri hjá konum en körlum sem leiddi þær til dauða 

vegna neyslu sinnar. Fram kom að dauðsföll kvenna eru fimmföld á móti þreföldum hjá 

körlum þegar áfengisneysla einstaklinganna var skoðuð (Roerecke og Rehm 2013; 

Lindberg og Ågren; 1988). Rannsóknir hafa jafnframt sýnt fram á að konur 59 ára og eldri 

eru viðkvæmari fyrir að ofnota lyfseðislskyld lyf og áfengi en aðrar konur eins og Riley, 

Hempel og Clasen (2017) benda á. Þar kemur jafnframt fram að konur á þessum aldri séu 

fyrr að ánetjast þó svo þær noti minni skammta en aðrir hópar.  

Í rannsóknum síðustu ára hefur komið fram að áfengis- og vímuefnaneysla kvenna 

hefur breyst, þær noti stærri skammta af efnum en þær gerðu áður og eru yngri þegar 

þær hafa náð sambærilegu magni í neyslu áfengis og vímuefna og karlar (Fox og Sinha, 

2009). Misnotkun kvenna á lyfseðilsskyldum lyfjum sem þær fá hjá ættingjum og eða 

vinum er meiri en hjá körlum, líklegra er talið að þeir kaupi þau sjálfir (Back, Payne, Simson 

og Brady, 2010). Í forklíniskum rannsóknum hefur meiri svörun verið hjá konum en körlum 

við notkun vímuefna, þær ánetjist frekar vímuefnum en karlar, sama hvaða efni þær nota. 

Líkamsbygging kvenna er önnur er hjá körlum, konur hafa meira fitumagn í líkamanum, 

hormónastarfsemi þeirra og tíðahringur getur því haft áhrif á neyslu þeirra. Þær finni 

meira fyrir heilsutengdum vandamálum og fráhvarfseinkennum (Fattore, o.fl., 2016). 

Fattore, ofl. (2016) benda þó á að frekari rannsókna er þörf í þessum málefnum.  

Konur bera oft á tíðum ábyrgð á öðru lífi en sínu eigin, þá þegar um þungun er að 

ræða. Vísindamenn hafa lengi vitað að vímuefnanotkun á meðgöngu hefur áhrif á fóstur, 

efni berast með blóði móður í fóstur á örskammri stundu. Engu að síður hafa takmarkaðar 

rannsóknir verið gerðar á áhrifum vímuefnanotkunar á fósturvöxt, það hvaða líffræðilegu 

og umhverfislegu þættir gætu haft áhrif (Doweiko, 2015). Meðganga getur verið hvatning 

fyrir konur með vímuefnaröskun til þess að nota ekki vímuefni, en að sama skapi getur 
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það verið erfitt fyrir konur að halda sig frá þeim. Í rannsókn sem unnin var úr gögnum frá 

meðferðarstofnunum í Frakklandi frá konum á aldrinum 15-44 ára þar sem skoðað var 

hvort meðganga hafði áhrif á notkun vímuefna. Konurnar sem tóku þátt voru ýmist 

þungaðar eða ekki. Niðurstöður sýndu fram á að minni notkun vímuefna átti sér stað á 

meðgöngu en þær áttu erfiðara með að halda sér vímuefnalausum hvort sem þær voru 

þungaðar eða ekki. Meiri hætta var á að par ætti erfitt uppdráttar vegna 

vímuefnaröskunnar sinnar, peningalega séð og í sambúð sinni. Jafnframt kom fram í 

rannsókninni að barnauppeldi hefði þau áhrif að um minni vímuefnanotkun var að ræða 

(Pochard o. fl., 2018). 

Segja má að konur sem nota vímuefni á meðgöngu séu í sérstakri áhættu, þá aðallega 

á fyrstu mánuðum hennar.en áhrif vímuefnaneyslu foreldra hefur ekki einungis áhrif á 

ófætt barn heldur einnig eftir að barnið kemur í heiminn. Móðirin glímir þá oft við fátækt 

og þunglyndi eftir barnsburð og geta það verið afleiðingar sem erfitt er að vinna með. 

Mæður gætu einnig afneitað barninu þar sem það þarfnast mikillar umönnunnar. Barnið 

getur fæðst háð efnum og farið í fráhvörf sökum þeirra. Einnig getur áfengisdrykkja móður 

stuttu fyrir fæðingu leitt til þess að áfengislykt er af barninu þegar það fæðist. Barnið er 

líklegra til að eiga erfitt uppdráttar í lífinu, allt til fullorðinsára. (Doweiko, 2015). 

Miklar áhyggjur beinast því að konum með vímuefnaröskun sem eru þungaðar eða 

með eitt eða fleiri börn á framfæri. Vímuefnaröskun kvenna getur því haft mikil áhrif á 

aðra í lífi þeirra, til dæmis börn þeirra, fjölskyldumeðlimi og vini. Mæðrum er kennt um 

þá erfiðleika sem upp koma hjá börnum sínum vegna neyslu sinnar og þær fá litla samúð 

og/eða umhyggju. Sú skelfing um að barn fæðist með áfengiseinkenni eða sé háð 

vímuefnum bendir til þess að konur sem drekka og nota vímuefni séu sérstaklega slæmar 

vegna þess að þær hafi brotið gegn móðurhlutverki sínu (Golden, 2005; Becker, McClellan 

og Reed, 2016). 

4.4 Félagsleg líðan kvenna  

Vímuefnanotkun gæti verið skyld félagslegum hlutverkum kynjanna, þar sem menn voru 

líklegri til að drekka og nota ólögleg vímuefni en konur voru líklegri til að misnota 

lyfseðilsskyld lyf (Becker, McClellan og Reed, 2017: SAMSHA, 2014). Konur með 

vímuefnaröskun eru taldar líklegri til að eiga erfitt uppdráttar þegar kemur að félagslegum 

þáttum. Þær fá frekar á sig stimplun í samfélaginu því þær eiga að vera fyrirmynd barna 
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sinna og gerðar eru meiri kröfur á að þær sinni hlutverkum innan heimilis en gerðar eru 

til karla (Becker o.fl., 2017). Mikilvægt er að konur finni fyrir jákvæðum félagslegum 

stuðningi meðal þeirra einstaklinga sem næstir þeim eru, eins og fjölskyldu og maka. 

Sektarkennd vegna vímuefnavanda kemur frekar upp hjá konum en körlum gagnvart 

börnum sínum og heimili. Ótti getur gripið um sig hjá þeim gagnvart því hvað verður um 

börn þeirra ef þær sækja meðferð og hvort gripið verði inn í af félagslega kerfinu 

(Greenfield og Grella, 2009). 

Í grein Pinkham og Malinowska-Sempruch (2008) kemur meðal annars fram að konur 

sem búa í umhverfi fíkniefna og eru í neyslu séu líklegri til þess að búa í umhverfi þar sem 

karlmenn ráða. Þar kemur jafnframt fram að konur með fíknivanda eigi frekar í 

ofbeldisfullu sambandi við karlmenn til þess að eiga þak yfir höfuðið, þær finni fyrir því að 

þær séu verndaðar af þeim og séu líklegri til að þurfa að stunda óvarið kynlíf í staðinn 

(Pinkham og Malinowska-Sempruch, 2008). Rannsókn sem gerð var til að skoða mun 

kynjanna á félagslegri stöðu þeirra eftir að viðkonandi hafði lokið meðferð kom í ljós að 

konur finni frekar fyrir neikvæðum áhrifum sem tengja má við stimplun sem þær upplifa 

vegna neyslu sinnar og þeirrar ábyrgðar sem þær finna fyrir í samfélaginu. Það er 

algengara að konur einangri sig frekar og séu því líklegri til að falla í neyslu á ný. Karlmenn 

leiti hins vegar í stuðning heima fyrir og í vinnu (SAMSHA, 2015). 

Á þessu má sjá að talsverður munur er á vímuefnanotkun karla og kvenna. Í rannsókn 

World Health Organization [WHO] (2008) sem gerð var úr stóru úrtaki milli nokkurra 

landa, kom fram að minni líkur eru á því að konur noti vímuefni en karlar. Niðurstöður 

sýndu einnig fram á að neysla tengist fjárhag fólks en virðist ekki tengjast beint lögum 

milli landa um notkun og dreifingu vímuefna. Þá kemur jafnframt fram að bilið á milli karla 

og kvenna og neyslu er að minnka út frá samfélagslegum þáttum þeirra á milli 

(Degenhardt o.fl, 2008).  

5 Meðferðarúrræði fyrir konur á Íslandi 
Í upphafi 20. aldar voru fræðimenn farnir að skoða vímuefnaröskun kvenna á heimsvísu 

og á sama tíma tvöfaldaðist þörfin fyrir vímuefnameðferð. Almennt viðhorf var að konur 

ættu ekki að drekka til að koma í veg fyrir útskúfun en með tímanum var það viðurkennt 

meðal fólks í samfélagi við þær (Doweiko, 2015). 
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Í skýrslu heilbrigðisráðherra sem lögð var fram á Alþingi 2015-2016 um möguleika þess 

að draga úr skaðlegum afleiðingum vímuefnaneyslu kom fram að fjármagn til 

heilbrigðisþjónustu þeirra sem eiga við áfengis- og vímuefnavanda væri borgað af hinu 

opinbera. Landlæknisembættið sér um eftirlit sem því fylgir. Á heilsugæslustöðvum, 

almennum deildum og á bráðamóttöku fer fram sú þjónusta sem miðast að því að aðstoða 

einstaklinga eftir bestu getu, án þess þó að fara fram á breytt neyslumynstur þeirra 

(Velferðarráðuneytið, 2016). Í skýrslunni kom einnig fram að sérhæfð heilbrigðisþjónusta 

skiptist í tvennt, afeitrun til að koma einstaklingnum í líkamlegt og geðrænt jafnvægi og 

meðferðarúrræði sem dregur eða stöðvar áfengis- og vímuefnaneyslu að fullu 

(Velferðarráðuneytið, 2016). 

Mikilvægt er að skoða hvaða meðferðarúrræði eru í boði fyrir konur sem eiga við 

fíknivanda að stríða. Stuðningur maka í meðferð er meiri hjá konum en körlum. Hjá 

körlum er hjónaband verndandi þáttur á meðan meðferð stendur en hjá konum má segja 

að það sé áhættuþáttur, líklegra er að maki kvenna sé einnig í neyslu. Maki kvenna er 

líklegri til að kynna þær fyrir neysluheiminum sem einnig sér þeim fyrir efnum í neyslu 

sinni. Konur styðja frekar menn sína í meðferð, en menn konur sínar (Doweiko, 2015). Hér 

á eftir verða útlistuð þau meðferðarúrræði sem í boði eru hér á landi fyrir konur sem eiga 

við vímuefnaröskun að stríða. 

5.1 Landspítali Háskólasjúkrahús 

Fíknimeðferð má sækja á á stofnunum innan heilbrigðiskerfisins. Má þar nefna deildir 

innan Landspítala Háskólasjúkrahúss þar sem þjónusta við alvarlegri fíkn og geðvanda er 

fyrir einstaklinga með fíkni- og geðvanda (tvígreiningar) (e .dual diagnosis) Greiningar á 

sálrænum, félagslegum og líffræðilegum þáttum eru unnar af fagfólki út frá þörfum hvers 

og eins. Hægt er að sækja einstaklingsmiðaða þjónustu á móttökudeild fíknimeðferðar 

þar sem þverfaglegt meðferðarteymi sinnir hverjum og einum eftir þörfum. Við útskrift af 

deild fer eftirfylgni ýmist fram á göngudeild, hjá sérfræðingi á stofu eða hjá heimilislækni. 

Lagt er upp með að fyrstu þrjá sólahringana séu heimsóknir ekki leyfðar, annars geta 

nánustu aðstandendur sótt um leyfi til heimsókna með því að sækja um með sólahrings 

fyrirvara (Landspítali, e.d-a).  

Einstaklingar sem koma á göngudeild fíknimeðferðar koma þangað vegna tilvísana frá 

heilbrigðisstofnunum eða bráðamóttöku geðdeildar. Deildin er greiningarstöð og 
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meðferðardeild. Gerð er meðferðaráætlun eftir greiningarferli sem er unnin í samvinnu 

við einstakling og miðuð að hans þörfum. Fráhvarfsmeðferð, einstaklingsviðtöl sem og 

hópmeðferðir fara fram á deildinni (Landspítali, e.d-a). Að jafnaði eru 15-30 einstaklingar 

að bíða innlagnar á móttökudeild fíknimeðferðar en styttri bið er eftir þjónustu á 

göngudeild (Velferðarráðuneytið, 2016). 

Eftirmeðferðardeildin Teigur er sérstaklega fyrir fólk sem á í geðrænum vanda auk 

vímuefnavanda. Einstaklingar sem koma á Teig þurfa að vera í stöðugu andlegu ástandi 

og laus við neyslu. Fagaðilar, þar á meðal læknar, hjúkrunarfræðingar, sálfræðingar 

félagsráðgjafar og áfengisráðgjafar sjá til þess að einstaklingar fái úrlausn sinna mála á 

deildinni. Unnið er út frá hugmyndafræði hugrænnar atferlismeðferðar (HAM) með það 

að markmiði að breytt hugarfar ráðist af líðan og tilfinningum og þá hvernig hægt er að 

breyta því með hegðun (LSH, e.d-a).  

Hægt er að sækja sérhæfða meðferð við geðrofssjúkdómi á Laugarásinn, 

meðferðargeðdeild, sem ætluð er ungu fólki á aldrinum 18-30 ára. Með því að grípa 

snemma inn í má ná góðum árangri til lengri og skemmri tíma. Laugarásvegur og Víðihlíð 

í Reykjavík hýsa starfsemina. Með þvi að sækja þessa þjónustu aukast líkur á að 

einstaklingurinn geti tekið þátt í samfélagi og daglegum atöfnum þess ( LSH, e.d-b). 

Geðendurhæfingu má sækja á dagdeild Landspítalans Kleppi en þar er einnig lokuð 

sérhæfð endurhæfingargeðdeild. Hún sinnir einstaklingum sem glíma við 

geðrofssjúkdóma en þeir geta einnig verið með fíknivanda (tvígreiningu). Á deildinni er 

pláss fyrir 10-11 einstaklinga á aldrinum 18-30 ára sem hafa í flestum tilfellum verið 

sjálfræðissviptir (LSH, e.d-c). 

5.2 SÁÁ 

Hjá samtökum áhugafólks um áfengis og vímuefnavandann (SÁÁ) er starfræktur Vogur 

sjúkrahús sem veitir afvötnun og fíknimeðferð. Ár hvert leggjast um 2000 einstaklingar 

inn á sjúkrahúsið. Rúm er fyrir allt að 60 sjúklinga og ellefu á unglingadeild. Á Vog leggjast 

bæði konur og karlmenn inn, en sérstakur meðferðargangur er fyrir konur (SÁÁ, e.d). 

Biðlistinn á Vog er frekar langur og bíða um 200-300 einstaklingar að jafnaði eftir meðferð 

þar (Velferðarráðuneytið, 2016). Á Vog koma einstaklingar sem illa eru haldnir af áfengis- 

og vímuefnasjúkdómum og 95% þeirra skora sex eða fleiri viðmið DSM-V og eru því á 

hæsta stigi vandans miðað við greiningarlíkanið (Velferðarráðuneytið, 2016). 
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Kvennameðferð fer fram á Vík á Kjalarnesi sem hefur verið starfræk frá því árið 1995, þar 

sem þörfum kvenna með áfengis- og vímuefnavanda er mætt og hefur hún skilað góðum 

árangri. Á Vog koma um 600 konur og af þeim fara um 250 á Vík í kvennameðferð. Á 

Göngudeild Von í Efstaleiti í Reykjavík er fjölskyldudeild sem og sálfræðiþjónusta fyrir 

börn og þar fer fram fræðsla um meðvirkni og áfengis- og vímuefnafíkn. Þá er einnig er 

göngudeild á Akureyri (SÁÁ, e.d-).  

5.3 Önnur meðferðarúrræði 

Hlaðgerðarkot er meðferðarheimili sem starfrækt er af Samhjálp og staðsett í Mosfellsdal, 

er það elsta starfandi meðferðarheimili landsins. Þar er pláss fyrir 20 karla og 10 konur og 

tekur meðferðin þrjá mánuði en hægt er að dvelja lengur ef þörf er á (Samhjálp, e.d). 

Krýsuvíkursamtökin reka meðferðarheimilið í Krýsuvík. Á meðferðarheimilinu er í boði 

hágæða langtíma meðferð, sú framsæknasta í Evrópu. Meðferðin þar er 

einstaklingsmiðuð og er lágmarks tími í meðferð 6 mánuðir sem talin er nauðsynlegur til 

að ná þeim markmiðum sem lagt er upp með í meðferðinni (Krýsuvík, e.d). 

BARKA-verkefnið er meðferðarúrræði í samstarfi við velferðarsvið Reykjavíkurborgar 

og pólsku samtakana Barka og hófst verkefnið árið 2017. Þar er unnið að því að veita 

utangarðsmönnum og konum af pólskum uppruna aðstoð, til þess að geta snúið til betra 

lífs bæði í Póllandi og á Íslandi. Með þessu verkefni eiga pólskir utangarðsmenn og konur 

möguleika á betri lífsgæðum. Ein kona hafði farið til Póllands á vegum verkefnisins fyrstu 

sjö mánuði ársins 2017 (Reykjavíkurborg, 2018).  

Að lokum má nefna Grettistak en það er samstarfsverkefni Félagsþjónustu 

sveitarfélaga og Tryggingastofnunnar Ríkissins [TR]. Markmið þess er að endurhæfing sé 

í boði fyrir þá sem glíma við alvarlegan og langvarnadi vímuefnavanda. Í aríl 2018 voru 

skráðar 38 konur sem sóttu það úrræði.  

6 Skaðaminnkun 
Segja má að hugmyndarfræði skaðaminnkunar (e. Harm Reduction) sé notuð víða í Evrópu 

og Norður-Ameríku, þar sem unnið er með einstaklinga sem eiga í vanda með vímuefni. 

Reynt er að koma í veg fyrir frekari skaða sem áfengis- og vímuefnaneysla getur haft í för 

með sér og unnið er út frá einstaklingsmiðaðri nálgun, þar sem einstaklingunum er mætt 

á þeim stað sem þeir eru í neyslunni (Doweiko, 2015). 
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Þjónusta heilsugæslustöðva, almennra deilda og bráðamóttöku notast við skaðaminnkun 

þegar kemur að þjónstu við einstaklinga með áfengis- og vímuefnavanda. Þar er unnið út 

frá því að koma í veg fyrir frekari skaðlegar afleiðingar neyslunnar og einstaklingum veitt 

fyrsta hjálp. Samkvæmt lögum um heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007 hafa áfengis- og 

vímuefnaneytendur rétt til slíkrar þjónustu jafnt við aðra (Velferðarráðuneytið, 2016). 

Skaðaminnkun hefur verið notuð á Íslandi með nokkuð góðum árangri og er hún fyrst 

og fremst notuð í þeim tilgangi að vinna með fíklum og koma í veg fyrir neikvæðar 

afleiðingar neyslunnar. Nálaskiptaþjónusta, neyslurými og viðhaldsmeðferð er hluti af 

skaðaminnkun og því. Nálaskiptaþjónusta er notuð til sporna gegn HIV smiti og lifrarbólgu 

sem og annarri þjónustu tengt heilsu viðkomandi. Fræðsla er mikilvæg og skiptir miklu 

máli að henni sé miðlað á fordómalausan hátt. (Helgi Gunnlaugsson, 2013).  

Hjá Rauða krossinum eru tvö verkefni byggð á skaðaminnkandi hugmyndafræði, Frú 

Ragnheiður, bíll sem sérstaklega er innréttaður fyrir slíka þjónustu og Konukot, 

næturathvarf fyrir heimilislausar konur. Bæði þessi úrræði bjóða upp á 

nálaskiptaþjónustu en einnig býður Frú Ragnheiður upp á hjúkrunaraðstoð, þar sem hægt 

er að fá ráðgjöf vegna heilsufars, skoðun á sárum og umbúðaskiptingu svo eitthvað sé 

nefnt. Nálaskiptaþjónusta þar sem hægt er að fá allan þann búnað sem þarf til neyslu efna 

í æð er mikilvæg í skaðaminnkun, einnig er hægt að skila inn notuðum nálum ásamt því 

að fá og skila inn nálaboxum. Allt þetta er gert til þess að sporna gegn smiti vegna notaðra 

nála og eykur það lífsgæði einstaklinga sem nota vímuefni í æð (Rauði Krossinn, e.d-b). 

Öllum þeim sem óska eftir þjónustu með nálaskipti eða búnað til neyslu hvort sem er í Frú 

Ragnheiði eða Konukoti fá hana fordómalaust. Frú Ragnheiður er að mestu rekin í 

sjálfboðaliðastarfi, hvort sem um er að ræða hjúkrunarfræðinga, sálfræðinga eða 

félagsráðgjafa sem og aðra sem áhuga hafa á að leggja málefninu lið (Dagur B. Eggertsson, 

2015).  

Fram kemur hjá SAMHSA (2017) að skaðaminnkun spili lykilhlutverk í að takast á við 

skaðleg vandamál tengd ofskömmtun ópíum efna. Með fræðslu sérfræðinga á sviði 

skaðaminnkunnar er hægt að aðstoða einstaklinga í að nota efni á öruggari hátt til þess 

að koma í veg fyrir að þeir skaði sig og umhverfi sitt, því neysla ólöglegra efna í æð er 

vandamál sem verður viðloðandi í nánustu framtíð.  
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6.1 Valdefling (e. empowerment) 

Í heilbrigðis- og félagsþjónustu er talað um valdeflingu þegar skipuleggja á þjónustu fyrir 

jaðarsetta hópa í samfélaginu og eru konur með geðröskun í þeim hópi. Hefur hún í 

gegnum árin fengið meiri athygli, til þess eins að hjálpa einstaklingum til sjálfshjálpar, 

þannig að þeir geti náð tökum á eigin lífi. Með samfélagsrýni og sjálfsskoðun hefur sú 

vinna sem félagsráðgjafar og skjólstæðingar þeirra vinna verið endurskilgreind og 

hugtakið valdefling orðið til. Fagfólk skuli nota þekkingu sína í vinnu með einstaklingum 

til þess að styrkja og valdefla svo þeir geti sjálfir haft áhrif á þær aðstæður sem þeir eru í 

hverju sinni (Unnur Valgerður Ingólfsdóttir, 2010).  

Mikilvægt er að vinna gegn félagslegri útskúfun og koma félagsráðgjafar meðal annars 

þar til aðstoðar til þess að móta stefnu í velferðar- og félagsmálum. Segja má að valdefling 

feli í sér sálræna, efnahagslega og félgaslega þætti og að hún efli félagsleg samskipti hvort 

sem þau byggi upp eða dragi úr valdi einstaklings. Í rannsóknum á geðröskunum má sjá 

að einstaklingar sækja frekar í fordómalaust umhverfi, vilji þeir sækja í umhverfi þar sem 

þeir finni fyrir stuðningi í sinn garð (Lára Björnsdóttir o.fl., 2011; Schutt og Rogers, 2009). 

Að glíma við geðrænan vanda getur haft áhrif á líf einstaklings og þáttöku hans í 

samfélaginu. Áföll, missir og skortur á stuðningi getur valdið því að einstaklingi finnist 

hann ekki geta náð bata en með valdeflingu sé hægt að nálgast hann á uppbyggilegan 

hátt, að fá stuðning og tækifæri til sjálfshjálpar (Lára Björnsdóttir o.fl., 2011). 

6.2 Rauði Krossinn 

Hjá Rauða Kross Íslands er starfrækt Vin athvarf sem sérstaklega er fyrir fólk með 

geðraskanir. Athvarfið er opið alla daga með áherslu á virðingu og mannúð einnig fer þar 

fram fræðsla og stuðningur veittur þeim sem á þurfa að halda. Í Vin koma einstaklingar á 

eigin forsendum og taka þeir þátt í daglegri starfsemi athvarfsins og er einstaklingnum 

þannig hjálpað til sjálfshjálpar (Rauði Krossinn, e.d-a). 

Í rannsókn sem gerð var í Bandaríkjunum og unnin var af sérfræðingum á sviði 

meðferðar á vímuefnaröskun kom fram að hópmeðferðir sýndu fram á góðan árangur og 

þær dragi úr vímuefnanotkun. Í hópmeðferð þar sem einungis konur tóku þátt kom fram 

að samheldni innan hóps væri meiri sem sást á betri mætingu í meðferð. Þessi rannsókn 

er sú fyrsta til að mæla samheldni og tengsl þeirra sem meðferðina hljóta. Mikilvægi þess 

að ræða saman innan hóps sé hluti af úrræðinu. Fór rannsóknin fram á 12 vikna tímabili 
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með sex mánaða eftirfylgni. Einnig kom fram að mikilvægt væri að þjálfa meðferðaraðila 

til þess að stjórna slíkum hópmeðferðum sem myndi gagnast meðferð sem þessari 

(Greenfield, o.fl. 2014). 

Í grein sem skrifuð var um mun kynjanna á aukaverkunum lyfja sem notuð voru í 

meðferðarskyni við vímuefnaröskun kom í ljós að konur voru í meiri hættu en karlar á að 

fá sjúkdóma tengda áfengi eins og lifrarskemmdir, hjartveiki, kransæðastíflu, 

vöðvarýrnun og heilskemmdir. Einnig var dánartíðni hærri meðal kvenna. Þegar 

aukaverkanir kókaínneyslu, notkun kanabis og heróinneysla er skoðuð má sjá að konur 

eru viðkvæmari fyrir aukaverkunum lyfja sem notuð eru við slíkri röskun. Lifrarbólga C og 

HIV virðast vera hærri meðal kvenna með heróínfíkn og sjálfsmorðstilraunir fleiri. Ef 

konum og körlum er gefin sami skammtur af morfíni má sjá að konur eru viðkvæmari fyrir 

ógleði, uppköstum og öndunarörðugleikum en karlar. Mikilvægt er að gera grein fyrir 

þessum aukaverkunum og ávísa lyfjum sem miðað við þyngd kvenna. Til þess að auka 

þekkingu á því hvað virkar best þarf að fjölga konum í úrtökum rannsókna á 

vímuefnaröskun (Agabio, Campesi, Pisanu, Gessa og Franconi, 2016). Konur virðast sætta 

sig frekar við nauðsyn meðferðar en karlar, mögulega vegna ábyrgðar sem þær bera 

vegna barna sinna. Útkoma meðferðar kvenna virðist einnig vera betri en karla (Doweiko, 

2015). 
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7 Búsetuúrræði fyrir konur 
Reykjavíkurborg rekur úrræði á Hringbraut fyrir heimilislausa fyrir þá sem verst settir eru 

í samfélaginu og erfitt er að veita þjónustu. Á Hringbraut eru fimm íbúðir ætlaðar konum 

og eru sumar þeirra með tvígreiningar og ekki er gerð krafa á að þær séu hættar neyslu. 

Starfsfólk sinnir úrræðinu hluta sólahrings, einnig sinnir vettvangs-og ráðgjafateymi (VOR) 

úrræðinu með stuðningi og einstaklingsmiðaðri þjónustu. VOR-teymið er hreyfanlegt 

þverfaglegt teymi stofnað í samráði við Reykjavíkurborg árið 2015 til að sinna málefnum 

utangarðsfólks (Reykjavíkurborg, 2018). Þegar skoðaðar eru tölur þjónustu 

langtímabúsetuúrræða borgarinnar og sjálfstæðrar búsetu frá april 2018 má sjá að á 

Hringbraut voru átta konur en fjöldi plássa eru 11 en í sjálfstæðri búsetu voru þrár konur 

sem veittur var stuðningur frá VOR-teyminu (Reykjavíkurborg, 2018). 

Draumasetrið er áfangaheimili sem rekið er af Spörvar líknarfélagi hýsir fjórar konur 

og á Dyngjunni sem rekið er af Dyngjunni líknarfélag er pláss fyrir 14 konur og voru þau 

öll í notkun í apríl 2018. Eins og fram kom hér að framan rekur Rauði Krossinn 

næturathvarfið Konukot sem er eingöngu fyrir konur en þar er næturpláss fyrir átta konur. 

Þær geta komið inn kl 17:00, fengið sér að borða, baðað og sofið yfir nóttina en þurfa 

síðan að fara út kl 10:00 að morgni. Þetta úrræði hefur verið starfrækt frá árinu 2004 af 

Rauða Krossinum með þjónustusamning við Reykjavíkurborg (Reykjavíkurborg, 2018). 

Þegar skoðaðar eru tölur um þörfina á þjónustu við einstaklinga með áfengis- og 

vímuefnavanda má sjá að 35% þeirra sem þiggja langtímabúsetuúrræði á vegum 

Reykjavíkurborgar eru konur. Á áfangaheimilum sem rekin eru af Reykjavíkurborg, 

líknarsamtökum og öðrum félagasamtökum eru 14% þeirra sem nyta sér þjónustuna 

konur. Rannsóknir sýna að samfélagsleg og líffræðileg skýring sé að því af hverju ekki fleiri 

konur sæki þessa þjónustu. Ástæður þess eru meðal annars félagsleg skömm, umönnun 

barna, mismunun og fjárhagslegar skuldbindingar(Reykjavíkurborg, 2018). 

7.1 Sjálfshjálparhópar 

Fyrir vímuefnaneytendur og aðstandendur þeirra er mikilvægt að fá stuðning 

sjálfshjálparhópa. Hægt er að leita til AA samtakanna (Alcohol Anonymous) sem sérhæfa 

sig í aðstoð fyrir áfengis- og vímuefnasjúka og Al-anon, stuðningshóps fyrir aðstandendur 

þeirra. Hægt er að sækja þar fundi til þess að fá stuðning og til að deila reynslu sinni (Jóna 

Margrét Ólafssdóttir, 2012). AA samtökin voru stofnuð í Bandaríkjunum árið 1935 af Dr. 
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Bob og Bill sem taldir eru upphafsmenn samtakanna. Samtökin eru félagsskapur bæði 

karla og kvenna sem deila svipaðri reynslu af áfengis- og/eða vímuefnavanda. Þar fer fram 

fræðsla en samtökin sjá meðlimum sínum ekki fyrir sálfræðimeðferð. Með þáttöku sinni 

ákveða einstaklingarnir að gera persónulegar breytingar á lífi sínu gagnvart áfengis- 

og/eða vímuefnavanda sínum. Innan samtakanna er bæði nafnleynd og fyllsta trúnaðar 

gætt. Þeir gáfu út AA bókina, en í henni deila þeir meðal annars reynslu sinni en einnig 

eru í henni reynslusporin tólf (AA samtökin á Íslandi, e.d-a). Reynslusporin tólf má skipta 

niður í þrjú skerf, í fyrstu þrem viðurkennum við vanmátt okkar og stjórnleysi, trúum á 

æðri mátt og andlegt heilbrigði, trúum á Guð og treystum honum (AA samtökin á Íslandi, 

e.d-b; Doweiko, 2015). Í skrefum fjögur til níu er farið í gegnum ítarlega sjálfsskoðun, 

játum mistök okkar fyrir Guði og bætum fyrir þau brot sem við höfum valdið öðrum vegna 

neyslu okkar. Skref tíu til tólf leggja áherslu á að við þiggjum aðstoðina við uppbyggingu 

á eigin sjálfi, og hvatningu og viðhald á bata og að lokum aðstoð við aðra (AA samtökin á 

Íslandi, e.d-b; Doweiko, 2015). 
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8 Félagsráðgjöf  
Félagsráðgjafi starfar samkvæmt lögum nr. 95/1990 og var hún þá skilgreind formlega 

sem stétt innan heilbrigðiskerfisins en lagaleg saga þeirra er úr velferðarráðuneytinu. 

Mikilvægt er að fram fari rannsóknir til þess að sýna fram á mögulega þróun innan fagsins 

og eykur það árangur félagsráðgjafa í starfi sínu (Bent-Goodley, 2014). Þau meginsvið sem 

félagsráðgjafar vinna eftir eru til dæmis: félagsþjónusta, heilbrigðisþjónusta, 

réttarfélagsráðgjöf og skólafélagsráðgjöf. Segja má að sálgreining mannúðarstefna, og 

atferlisfræði séu það sem mótað hafa félagsráðgjöf sem fræðigrein. Einnig 

samskiptakenningar og sál-félagslegar kenningar (Farley, o.fl, 2012).  

Jane Addams (1860-1935) og Mary Richmond (1861-1928) voru frumkvöðlar innan 

greinarinnar og hefur það brautryðjendastarf sem þær unnu haft mikil áhrif á þá 

félagsráðgjöf sem unnið er með í dag. Lagði Richmond áherlsu á vinnu með einstaklinga 

og hjálp til sjálfshjálpar en Addams vann með hópa og samfélagsvinnu (Farley, o.fl, 2012). 

Vinna þeirra mótaðist af heildarsýn sem mótar það starf sem unnið er með í félagsráðgjöf 

í dag. Segir Sigrún Júlíusdóttir (2006) í Heilbrigði og heildarsýn, að félagsráðgjafar hafi 

mótað starfsaðferð út frá heildarsýn sem grundvallast að því að mæta þurfi einstaklingi á 

þeim stað sem hann er staddur í sínu lífi hverju sinni og geti þá fengið innsýn í líf 

einstaklings og umhverfi hans. Heiðarleiki og virðing við skjólstæðinga er ein af skyldum 

félagsráðgjafa, að veita hjálp og aðstoða við öflun upplýsinga um skyldur og réttindi með 

heildarsýn í huga (Félagsráðgjafafélag Íslands, 2018).  

Fram kemur í siðareglum félagsráðgjafa að grundvöllur fyrir starfi þeirra sé manngildi 

og virðing fyrir sérstöðu hvers og eins. Lausn við persónulegum og félagslegum 

vandamálum sé mikilvæg í starfi þeirra og að koma í veg fyrir félagslegt ranglæti. 

(Félagsráðgjafafélag Íslands, e. d.). Starf félagsráðgjafa felst meðal annars í því að koma í 

veg fyrir og vinna úr þeim mannréttindabrotum sem eiga sér stað í samfélagi á kostnað 

einstaklingsins. Starfi sínu sinnir hann án þess að fara í manngreinarálit og ber honum að 

virða réttindi allra sem hann vinnur með. Virðing, heiðarleiki og gagnkvæmt traust eru 

frumskyldur félagsráðgjafa í starfi. Unnið er út frá heildarsýn þar sem 

sjálfsákvörðunarréttur einstaklings er virtur, án þess þó að hann valdi viðkomandi skaða 

(Félagsráðgjafafélag Íslands, e. d.). Fram kemur að líklegra sé talið að konum með 

vímuefnaröskun sé vísað til félagsráðgjafa, sálfræðinga og fjölskylduráðgjafa frekar en 

körlum (Doweiko, 2015). 
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Í lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991 18. gr kemur fram að 

félagsmálanefndir þurfi að hafa félagsráðgjafa eða aðra með sæmbærilega menntun til 

þess að sjá um félagslega ráðgjöf. Einnig kemur fram í sömu lögum um félagsþjónustu 

sveitarfélaga nr. 40/1991 50. gr. að félagsmálanefndir sjái þeim sem áfengissjúkir eru og 

þeim sem noti aðra vímugjafa um aðstoð og meðferð sem viðeigandi er. Einnig skal 

aðstandendum og fjölskyldum þeirra veitt aðstoð og ráðgjöf eftir þörfum.  

Félagsráðgjafar vinna með gagnreyndar aðferðir (e. evedence based) og er því 

mikilvægt að stöðug þróun eigi sér stað, með nýjustu aðferðum og rannsóknum. Þá geta 

félagsráðgjafar unnið markvisst í vinnu með konum með vímuefnaröskun, allt gert til þess 

að ná tilsettum árangri í meðferð. Mikilvægt að skoðaðar séu allar mögulegar leiðir til 

árangurs með hagsmuni einstaklingsins í forgrunni (NASW, 2013). 
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9 Umræður og lokaorð  
Meginmarkmið höfundar í þessari ritgerð var að varpa ljósi á áhrif vímuefnaröskunar á 

konur og var rannsóknarspurningin eftirfarandi: Hvaða áhrif hefur vímuefnaröskun á 

konur andlega, líkamlega og félagslega? Einnig var leitast við að svara 

undirspurningunum: Hvaða áhrif hefur ofbeldi á vímuefnaröskun kvenna? og hvaða 

úrræði eru í boði fyrir konur með vímuefnaröskun?  

Í eftirfarandi kafla verður rýnt í niðurstöður ritgerðarinnar í umræðu og síðan 

lokaorðum höfundar. 

9.1 Umræða 

Vímuefnaröskun er alvarlegur fíknisjúkdómur og eins og fram kom hjá NIDA (2011) þá er 

um heilasjúkdóm ræða og afleiðingarnar geta verið skaðlegar andlega, líkamlega sem og 

félagslega. Þegar greina á hvort um vímuefnaröskun sé að ræða má nota greingingarlíkön 

DSM-5 sem bandarísku geðlæknasamtökin (APA) gefa út og ICD10 gefin út af WHO, en í 

báðum þessum greiningarlíkönum er það skor á greiningarviðmiðum sem segir til um 

hvaða vímuefnaröskun er að ræða (APA, 2013; WHO, e.d-a). 

Sjá mátti þegar vímuefnaröskun kvenna og tengls þeirra við ofbeldi var skoðuð 

samkvæmt WHO (e.d) að ein af hverjum þrem konum lendir í makaofbeldi. Rannsóknir 

benda jafnframt til þess að kona sem beitt er ofbeldi í æsku er líklegri til að eiga við 

fíknivanda að stríða í framtíðinni (Banducci, Hoffman o. fl., 2014; Sacks o.fl., 2008). 

Alvarlegt er til þess að hugsa að vegna ofbeldis í æsku séu konur líklegri til að upplifa 

erfiðleika sem tengjast ofbeldi. Fram kom að þær segi frekar frá ofbeldi en karlar og séu 

líklegri til að þróa með sér andleg og líkamleg vandamál sem verði valdur að 

vímuefnaröskun þeirra (Mason og O‘Rinn, 2014). Ofbeldi gagnvart konum í 

vímuefnavanda sýnir að þær eiga erfiðara uppdráttar í samfélagi og drekki minna magn 

en karlar á skemmri tíma (Doweiko, 2015; Cherpitel o.fl., 2015; Sugarman o.fl., 2009).  

Fram kom í ritgerðinni að konur sem glíma við vímuefnaröskun eiga það á hættu að 

eiga við geðræn vandamál að stríða samhliða vímuefnaröskun sinni og sýndu Cohen ofl. 

(2013) að um 80% þeirra kvenna sem orðið höfðu fyrir ofbeldi í æsku væru líklegri til að 

upplifa ofbeldi af hendi maka síðar á ævinni. Rannsóknir sýndu einnig hærri tíðni 

vímuefnaröskunar hjá konum sem upplifað hafa kynferðislegt og líkamlegt ofbeldi, þær 
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deyfi sig til þess að þurfa ekki að takast á við afleiðingarnar, sem leiðir til 

vímuefnaröskunnar (Baroody, 2010; Bray, 2016; Langman og Chung, 2013). 

Aðkoma aðstandenda, þá sérstaklega fjölskyldu sýndi sig að sé mikilvæg fyrir konur 

sem glíma við vímuefnaröskun og afleiðingar ofbeldis. Það þarf að halda vel utan um 

aðstandendur til þess að koma í veg fyrir að þeir þrói með sér einkenni meðvirkni (e. 

codependency). Meðvirkni getur leitt getur til skertra lífsgæða vegna heilsubrests 

(Vederhus, Kristensen og Timko, 2019).  

Rannsóknir á andlegri, líkamlegri og félagslegri líðan kvenna með vímuefnaröskun 

sýndu svo ekki sé um villst að áföll og ofbeldi í æsku hefur áhrif þá sérstaklega á andlega 

líðan þeirra. Meiri kröfur séu gerðar til þeirra á heimili en karla (Anderberg og Dahlberg, 

2018). Frá félagslegri líðan má sjá að þær eigi erfiðara uppdráttar því þær séu stimplaðar 

af samfélaginu ef þær séu ekki til staðar fyrir börn sín og maka (Greenfield og Grella, 

2009). 

Í ritgerðinni var fjallað um þau meðferðarúrræði sem í boði eru fyrir konur sem glíma 

við fjölþættan vanda, vímuefnaröskun og afleiðingar hennar. Eins og fram kom eru ýmiss 

úrræði í boði. Konur geta sótt fíknimeðferð á Landspítala Háskólasjúkrahúss, þar sem 

unnið er með fjölþættan vanda eins og tvígreiningar og er eftirmeðferð einnig í boði þar 

(Landspítali, e.d-a). SÁÁ Vogur, sem er innlagnar sjúkrahús til afvötnunar og 

fíknimeðferðar, er einnig úrræði sem konur geta nýtt sér. Vík bíður upp á sérstaka 

kvennameðferð þar sem eingöngu konur geta fengið áfengis- og fíknimeðferð sem skilað 

hefur góðum árangri (SÁÁ, e.d-a). Þá má einnig nefna Hlaðgerðarkot og í Krýsuvík sem 

fela í sér langtímamiðuð úrræði (Samhjálp, .e.d; Krísuvík, e.d).  

Að mörgu er að huga þegar kemur að velferð kvenna í vanda og þá er gott að hugsa 

til þess að möguleiki sé á þjónustu vegna vímuefnavanda hver svo sem staða konunnar er 

í lífinu. Eins og fram hefur komið er skaðaminnkun gríðarlega mikilvægur þáttur þegar 

kemur að vímuefnaneyslu. Unnið hefur verið markvisst með skaðaminnkun á Íslandi með 

ágætum árangri (Rauði Krossinn, e.d-b; Velferðarráðuneytið, 2016). 

Aðkoma félagsráðgjafa til þeirra kvenna sem jaðarsettar eru í lífinu, þeirra sem 

heimilislausar eru eða í búsetuúrræði á vegum Reykjavíkurborgar er mikilvægur, starf 

þeirra miðast við að halda utan um þeirra mál og greiða úr þeim flækjum sem oft geta 



39 

komið upp, þá sérstaklega er búsetu, félagslegur stuðningur og heilbrigðisþjónusta 

(Doweiko, 2015).  

Á þessu má því sjá að vímuefnaröskun hefur gríðarleg áhrif á konur andlega, líkamlega 

sem og félagslega. Áhrif neyslunnar á líf þeirra er frábrugðið körlunum á þann hátt að 

meiri kröfur eru gerðar á konur hvað varðar börn þeirra og maka og hefur neysla þeirra 

jafnframt mikil áhrif á aðra einstaklinga sem eru þeim nálægir eins og t.d. börn, bæði 

ófædd og fædd sem og aðra fjölskyldumeðlimi. Þær eru frekar beittar líkamlegu ofbeldi 

af maka sínum og nota þá oft á tíðum efni til að deyfa sig sem verður til þess að þær 

vímuefnavandi þeirra eykst. Sem betur fer eru nokkur meðferðarúrræði í boði fyrir konur 

hér á landi en er það þó þáttur sem mætti stórbæta í samfélagi okkar. 

9.2 Lokaorð 

Að mörgu þarf að huga þegar vímuefnaneysla kvenna er skoðuð. Margt hefur breyst til 

hins betra þegar kemur að umræðunni um konur í vanda en er það mat höfundar að enn 

sé langt í land með útfærslu sérhæfðar þjónustu til kvenna sem glíma við vímuefnaröskun. 

Til þess að það sé möguleiki þarf fleiri rannsóknir á konum með vímuefnaröskun á Íslandi 

sem miða að þörfum þeirra. Telur höfundur að grípa þurfi fyrr inn í fjölskylduaðstæður 

sem leitt geta til þess að ungar konur leiti í vímuefni til að deyfa andlega líðan sína. Enn 

fremur telur höfundur að mikilvægt sé að rannsaka nánar vímuefnaröskun og erfðir, 

skoða frekari tengsl þar á milli, allt til þess að auðvelda þá meðferðarvinnu sem unnin er, 

og er skráning gagna og fjölskyldusaga mikilvægur hluti af þeirri vinnu. Í þessu er starf 

félagsráðgjafans afskaplega mikilvægur þáttur þar sem unnið er með konur og þann 

vanmátt sem þær upplifa inni á heimili sínu, gagnvart börnum og fjölskyldu sinni. 

Félagsráðgjafi getur þá styrkt þær og gefið þeim tækifæri til að byggja sig upp svo þær eigi 

allavegi færa í lífinu.  

Er það mat höfundar að frekari rannsókna er þörf þegar vímuefnaröskun kvenna er 

skoðuð. Mikilvægi þess að grípa fyrr inn í og skoða áfalla, og fjölskyldusögu þeirra. Telur 

höfundur að efla megi meðferðarúrræði fyrir konur og þá sérstaklega eftirfylgni eftir 

meðferð ásamt því að auka að utanumhald til þeirra kvenna sem eiga fjölskyldu og börn 

á sínu framfæri. Mikilvægi þess að virkja fjölskyldur á ný eftir meðferð móður telur 

höfundur að sé stór hluti í bataferli kvenna. Í öllum þessum þáttum sem talin eru upp hér 
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að ofan spilar starf félagasráðgjafans lykilhlutverk og getur því aðstoðað konur sem glíma 

við vímuefnaröskun til sjálfshjálpar og að öðlast betra líf  

Nafn höfundar 
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