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Útdráttur 

Í þessari heimildaritgerð er fjallað um tvígreiningu en það er þegar einstaklingur er 

greindur með tvær geðraskanir. Í ritgerðinni verður einblínt á ungmenni sem greind eru 

með vímuefnaröskun, geðhvörf og geðklofa. Niðurstöður fræðilegra rannsókna hafa sýnt 

að um 50% einstaklinga með alvarlega geðröskun glíma einnig við vímuefnaröskun. 

Jafnframt er sjálfsvígshegðun meðal ungmenna skoðuð og fjallað um sjálfsvíg í tengingu 

við ofangreindar geðraskanir. Farið er yfir meðferðarnálganir fyrir einstaklinga með 

tvígreiningu og meðferðarúrræði á Íslandi. 

Markmið ritgerðarinnar er að skoða hvort ungmenni með tvígreiningu séu í meiri 

hættu á að upplifa sjálfsvígshugsanir og fremja sjálfsvíg og hvaða meðferðarúrræði standa 

þessum ungmennum til boða á Íslandi. 

Helstu niðurstöður þessarar ritgerðar eru að sjálfsvíg eru algeng afleiðing 

tvígreiningar. Ungmenni með tvígreiningu eru í meiri hættu á að fremja sjálfsvíg en 

einstaklingar sem eru einungis með aðra röskunina. Niðurstöðurnar leiða einnig í ljós að 

meðferð fyrir einstaklinga með tvígreiningu sýnir mestan árangur þegar notuð er 

samþætt meðferðarnálgun. Í samþættri meðferð eru báðar raskanirnar meðhöndlaðar á 

sama tíma innan sömu stofnunar. Niðurstöðurnar sýndu einnig fram á að skortur er á 

meðferðarúrræðum á Íslandi sem sérhæfa sig í meðferð ungmenna með tvígreiningu 

geðraskana og vímuefnaröskunar.  
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Formáli 

Þessi ritgerð er 12 eininga (ECTS) lokaverkefni  til BA-prófs í  félagsráðgjöf við 

Félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands.  Fyrst og fremst vil ég þakka leiðbeinanda mínum, 

Jónu Margréti Ólafsdóttur aðjúnkt við félagsráðgjafadeild Háskóla Íslands, fyrir góða 

leiðsögn og uppbyggilega gagnrýni við gerð þessarar ritgerðar. Ég vil einnig þakka 

prófarkalesaranum mínum, Jónínu Hrönn Símonardóttur, fyrir yfirlestur  á ritgerðinni.  Að 

lokum vil ég þakka fjölskyldu minni og vinum fyrir veittan stuðning við vinnslu þessarar 

ritgerðar og ég gegnum námið. 
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1 Inngangur 

Í þessari ritgerð er fjallað um ungt fólk með tvígreiningu en það er þegar einstaklingur hefur 

verið greindur með tvær raskanir, vímuefnaröskun og geðröskun (Drake og Mueser, 2000). 

Lögð verður áhersla á tvær alvarlegar geðraskanir samhliða vímuefnaröskuninni; geðhvörf og 

geðklofa. Öllum geðröskunum fylgja auknar líkur á að einstaklingar þrói með sér 

vímuefnaröskun samhliða henni og eru einstaklingar sem glíma við vímuefnaröskun einnig í 

meiri hættu á að þróa með sér vímuefnaröskun (Sadock, Sadock og Ruiz, 2014; Torrens, Rossi,  

Martinez-Riera, Martinez-Sanvisens og Bulbena, 2012). Jafnframt verður skoðað hvort 

einstaklingar með tvígreiningu séu í meiri hættu á að taka sitt eigið líf. Í lokin verða þau 

meðferðarúrræði skoðuð sem eru í boði fyrir einstaklinga með tvígreiningu hér á landi.  

Í ritgerðinni verður lögð áhersla tvígreiningu meðal ungmenna, á aldursbilinu frá 13 ára til 

rúmlega tvítugs, þegar þau teljast ekki lengur börn en eru ekki enn þá komin á fullorðinsaldur 

(Ciccarelli og White, 2014). Ungmenni eru að ganga í gegnum krefjandi tíma sem einkennast 

af talsverðum breytingum og öðruvísi áherslum en áður. Þessar breytingar geta haft í för með 

sér neikvæðar afleiðingar (Pompili o.fl., 2012). 

Það er algengt að einstaklingar séu fyrst greindir með geðröskun á þessu aldursskeiði og 

hefur tvígreining verið nokkuð algeng á meðal þeirra (Storr, Pacek og Martins, 2012). 

Geðraskanir og vímuefnaröskun eru áhættuþættir fyrir sjálfsvíg meðal ungs fólks en í nánast 

öllum tilfellum eru einstaklingar sem fremja sjálfsvíg greindir með eina eða fleiri geðraskanir 

(Sadock o.fl., 2014; Nazeer, 2016). Sjálfsvíg eru ein af þremur algengustu dánarorsökum meðal 

ungs fólks á aldrinum 15-24 ára (Pompili o.fl., 2012). 

Markmið ritgerðarinnar er að gera grein fyrir tvígreiningu, það er alvarlegra geðraskana og 

vímuefnaröskunar, afleiðingum þeirra, jafnframt því að skoða þau meðferðarúrræði sem 

standa unglingum með tvígreiningu til boða hér á landi. Leitast verður eftir að svara 

rannsóknarspurningunum: Er ungt fólk með tvígreiningu í aukinni hættu á að upplifa 

sjálfsvígshugsanir og fremja sjálfsvíg? Hvaða meðferðarúrræði standa ungu fólki með 

tvígreiningu til boða á Íslandi? 

Ritgerðinni er skipt í átta kafla. Í inngangi hefur verið greint frá umfjöllunarefni ritgerðar og 

rannsóknarspurningu. Í kafla tvö er tvígreining skilgreind, fjallað er um algengi og afleiðingar 

tvígreiningar. Í kafla þrjú er fjallað nánar um þær geðraskanir sem verið er að leggja áherslu á 

í ritgerðinni, geðhvörf, geðklofa og vímuefnaröskun. Í fjórða kafla er farið yfir kenningar sem 

fjalla um þætti sem hafa áhrif á þroskaferil barna og ungmenna og verða þrjár eftirfarandi 
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kenningar teknar fyrir; tengslakenningin, félagsnámskenningin og vistfræðikenning 

Bronfenbrenner. Fimmti kafli er um áhættu- og verndandi þætti í lífi ungmenna, fjallað er um 

geðraskanir og vímuefnaröskun í því samhengi. Í sjötta kafla er fjallað um tvígreiningu og 

sjálfsvíg ungmenna. Skoðað verður hvort einstaklingar með tvígreiningu séu í meiri hættu á að 

fremja sjálfsvíg en einstaklingar sem eru einungis með eina geðröskun. Í sjöunda kafla er fjallað 

um meðferðarúrræði sem henta einstaklingum með tvígreiningu og þær meðferðarnálganir 

sem eru sniðnar að þeim. Í áttunda kafla er fjallað um meðferðarúrræði sem eru í boði á Íslandi 

fyrir ungmenni með tvígreiningu. Í níunda kafla eru lokaorð og umræður þar sem efni ritgerðar 

verður dregið saman og niðurstöður settar fram.  
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2 Ungt fólk og tvígreining 

Í öðrum kafla er fjallað um tvígreiningu meðal ungs fólks. Byrjað er á að skilgreina tvígreiningu 

og hvað felst í því að vera með tvígreiningu, verður síðan fjallað um tíðni og afleiðingar 

tvígreininga. Því næst er fjallað um geðraskanir meðal ungs fólks og hvað það er sem hefur 

áhrif á geðheilsu þeirra.  

2.1 Tvígreining 

Undanfarna áratugi hefur orðið vitundarvakning um sambandið á milli vímuefnaraskana og 

geðraskana og einstaklinga sem glíma við slíkar raskanir. Tvígreining er hugtak sem er notað 

yfir það þegar einstaklingur er með vímuefnaröskun ásamt því að glíma við aðra geðröskun 

(Drake og Mueser, 2000). Rannsóknir hafa sýnt að venjulega eru rúmlega 50% þeirra sem glíma 

við alvarlega geðröskun einnig með vímuefnaröskun. Sjúkdómarnir fara afar illa saman og hafa 

þeir mjög neikvæð áhrif á bataferli hvors annars (Drake, Mueser og Brunette, 2007; Torrens 

o.fl., 2012). Einstaklingar sem misnota vímuefni eru líklegri en aðrir til að þróa með sér 

geðröskun og einstaklingar sem glíma við geðröskun eru líklegri til að misnota vímuefni 

(Hamilton, 2014). 

Geðraskanir og vímuefnaröskun eru bæði langvinnir sjúkdómar og fylgir þeim oft mikil 

hömlun hvort sem þeir vinna saman eða í sitthvoru lagi. Geðraskanir og vímuefnaröskun eru 

algengar raskanir meðal einstaklinga en niðurstöður rannsóknar sem gerð var í Bandaríkjunum 

sýndu að yfir 20 milljónir glímdu við vímuefnaröskun og nær 44 milljónir voru með geðröskun. 

Um það bil 8 milljónir Bandaríkjamanna voru með tvígreiningu þessara sjúkdóma á þeim tíma 

sem rannsóknin var gerð. Einungis 10% einstaklinga með tvígreiningu fá viðeigandi aðstoð og 

aðeins helmingur leitar sér hjálpar vegna annarrar röskunarinnar (Cousins, Curtis,  Harrison og 

Spybrook, 2017).  

Öllum geðröskunum, lyndis-, kvíða-, persónuleika- og geðrofs röskunum, fylgja auknar 

líkur á að einstaklingur þrói með sér vímuefnaröskun samhliða geðröskuninni. Því alvarlegri 

sem geðröskunin er, þeim mun líklegri er einstaklingurinn til að þróa með sér vímuefnaröskun 

(Drake o.fl., 2007). Tvígreining geðklofa og vímuefnaröskunar er mjög algeng en 30-66% líkur 

eru á að einstaklingur með geðklofa greinist einnig með vímuefnaröskun (Torrens o.fl., 2012). 

Rannsókn sem gerð var á þessum efnum sýndi að almennt eru 17% líkur á að einstaklingur þrói 

með sér áfengis- eða vímuefnaröskun á lífsleiðinni. En 47% líkur eru á því að einstaklingur með 

geðklofa þrói með sér vímuefnaröskun og 56% líkur á að einstaklingur með geðhvörf þrói með 
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sér vímuefnaröskun. Fleiri rannsóknir sem gerðar hafa verið á einstaklingum með geðklofa eða 

geðhvarfasýki hafa sýnt svipaðar niðurstöður (Drake o.fl., 2007; Mueser, Noordsy, Drake og 

Fox, 2003). 

Í Danmörku var gerð rannsókn þar sem markmiðið var að skoða tíðni vímuefnaröskunar 

meðal einstaklinga með greinda geðröskun. Þátttakendur rannsóknarinnar voru 463.003 

talsins, allir greindir með einhvers konar geðröskun. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að 

37% líkur eru á að einstaklingur með geðklofa þrói með sér vímuefnaröskun og um 32% líkur 

eru á einstaklingur með geðhvörf þrói með sér vímuefnaröskun (Toftdahl, Nordentoft, og 

Hjorthøj, 2016).  

Einstaklingar sem greindir eru bæði með vímuefnaröskun og geðröskun upplifa alvarlegri 

afleiðingar en þeir sem eru einungis með aðra röskunina. Afleiðingar líkt og tíðari afturför og 

sjúkrahúsinnlagnir, ótímabær dauðsföll, atvinnuleysi, heimilisleysi og afbrotahegðun. Það er 

því mikilvægt að líta á það alvarlegum augum þegar einstaklingur er með tvígreiningu (Nam, 

Matejkowski og Lee, 2017; Torrens o.fl., 2012).  

Það getur reynst erfitt fyrir einstaklinga með tvígreiningu að fá hjálp sem hentar vegna 

skorts á meðferðarúrræðum sem bjóða upp á þjónustu sem er þeim aðgengileg (Drake o.fl., 

2007). Mikið er um meðferðarúrræði sem sérhæfa sig í geðrænum vanda eða 

vímuefnaröskunum en þau bjóða oftast ekki upp á inngrip sem hentar fyrir einstaklinga sem 

glíma við báðar raskanirnar (Drake o.fl., 2007). Þegar borinn er saman árangur einstaklinga 

með tvígreiningu og einstaklinga með eina greinda geðröskun kemur í ljós að einstaklingar 

með tvígreiningu eru líklegri til að ljúka ekki meðferð og auknar líkur eru á afturför (Cousins 

o.fl., 2017). 

2.2 Ungt fólk og geðraskanir 

Samkvæmt Alþjóðaheilbrigðisstofnuninni (e. World health organization) eru um 10-20% 

ungmenna á heimsvísu sem glíma við geðrænan vanda (World Health Organization [WHO], 

2018.-a). Flestar alvarlegar geðraskanir eiga upphaf sitt að rekja til unglingsáranna og byrjun 

fullorðinsáranna. Niðurstöður fræðilegra rannsókna hafa sýnt að 50% geðraskana hefjast við 

14 ára aldur og 75% þeirra eru byrjaðar við 25 ára aldur (Addington o.fl., 2018; Anthony, Taylor 

og Raffo, 2011). Þess vegna er mikilvægt að varpa athygli á alvarlegar geðraskanir meðal 

ungmenna þar sem flestar geðraskanir eru fyrst greindar fyrir 25 ára aldur. Geðraskanir eru 

ein helsta ástæðan fyrir hömlun og ótímabærum dauðsföllum meðal þessa aldurshóps. Það 
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getur verið erfitt fyrir ungt fólk með geðröskun að endurheimta virkni sína aftur sem getur 

haft þær afleiðingar að einstaklingar lifa við skert lífsgæði, eru ekki heilbrigðir og taka eigið líf 

(Addington o.fl., 2018). 

Ungmenni eru að ganga í gegnum mikilvægt tímabil til að þróa með sér og viðhalda 

félagslegum og tilfinningalegum venjum sem hafa góð áhrif á geðheilsuna líkt og heilbrigt 

svefnmynstur og reglulega hreyfingu. Þau læra einnig að  að takast á við og leysa vandamál og 

að hafa stjórn á eigin tilfinningum. Flest ungmenni lifa við góða geðheilsu og skiptir þar miklu 

máli að fá stuðning frá fjölskyldu, skólanum og umhverfi einstaklingsins. Það eru margir 

áhættuþættir sem geta haft neikvæð áhrif á geðheilsu ungs fólks. Því fleiri áhættuþættir sem 

eru í umhverfi ungs fólks í gegnum ævina því meiri áhrif hafa þeir á geðheilsu viðkomandi. 

Mismunandi þættir geta vakið upp geðrænan vanda hjá ungu fólki eins og löngun í meira 

sjálfstæði, pressan sem myndast við það að þurfa að halda í við jafnaldra sína, aukið aðgengi 

að tækni og notkun hennar, kynjaímyndir og samfélagsmiðlar. Aðrir þættir sem spila stórt 

hlutverk í geðheilsu ungs fólks eru gæði heimilislífs og samband þeirra við jafnaldra sína (WHO, 

2018.-a). 

Ungmenni eru á viðkvæmu þroskastigi þar sem miklar breytingar eiga sér stað á líkama, 

heila, í umhverfi og félagslífi sem getur gert það að verkum að þau verði móttækilegri fyrir 

vímuefnaneyslu, vímuefnafíkn og geðröskunum. Það er algengt að bæði vímuefnaröskun og 

geðröskun hefjist á unglingsárunum og er tvígreining vímuefnaröskunar og geðraskana nokkuð 

algeng meðal ungs fólks (Storr o.fl., 2012). Rannsókn sem gerð var á ungu fólki með 

geðraskanir í Bandaríkjunum sýndi að um 66,2% ungmenni með vímuefnaröskuna voru einnig 

með einhvers konar geðröskun samhliða henni. Það er mikilvægt að fylgjast vel með upphafi 

og þróun geð- og vímuefnaraskana meðal ungs fólks þar sem rannsóknir sýna að upphaf 

geðraskana eigi sér oftast stað á unglingsárunum (Storr o.fl., 2012). Geðröskunum meðal 

ungmenna geta fylgt afleiðingar eins og að hætta í skóla, verða ólétt, vera atvinnulaus og vera 

viðloðandi dómskerfi. Það er einnig tvisvar sinnum líklegra til að þróa með sér vímuefnaröskun 

en annað fólk (Anthony o.fl., 2011). 

Tvígreining meðal ungmenna er algeng, en um 70% ungmenna með vímuefnaröskun eru 

með að minnsta kosti eina greinda geðröskun samhliða henni. Tvígreiningu vímuefnaröskunar 

og geðraskana fylgir oft mjög alvarleg fíkn, auknar líkur á afturför og verri árangur eftir 

meðferð, sérstaklega meðal ungmenna (Hammond og Upadhyaya, 2015). 
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Ungt fólk með tvígreiningu getur átt í miklum erfiðleikum með að fá viðeigandi aðstoð sem 

mætir þeirra þörfum. Vandamálið fer versnandi vegna skorts á rannsóknum og þekkingu á 

þessu sviði og misvísandi stefnum og starfsháttum meðferðaraðila (Smith, 2013). Ungir 

einstaklingar með tvígreiningu eru oft hikandi við að þiggja hjálp og að taka þátt í meðferðum 

en þegar þau gera það er algengt að horft sé fram hjá vímuefnaröskun þeirra. Mikið af þeim 

fræðilegu gögnum sem til eru um tvígreiningu koma lítið inn á þróun sjúkdómsins hjá ungu 

fólki. Líkön og inngrip sem eru til eru að mestu leyti hugsuð fyrir fullorðið fólk. Meðferðaraðilar 

verða að vera meðvitaðir um það að aðferðir sem henta vel fyrir fullorðna henta ekki endilega 

fyrir ungt fólk. Það er því brýnt að rannsaka frekar samþættingu þessara sjúkdóma hjá ungu 

fólki og byggja starfshætti og inngrip fyrir þennan hóp á þeim rannsóknum (Smith, 2013).  
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3 Geðraskanir 

Í þessum kafla er greint betur frá þeim geðröskunum sem lögð er áhersla á í ritgerðinni, 

geðhvörf, geðklofa og vímuefnaröskun. Fjallað er um einkenni og hvað felst í því að vera 

greindur með þessar raskanir. 

Geðraskanir fela í sér breitt svið vandamála sem birtast með mismunandi einkennum hjá 

einstaklingum. Venjulega einkennast þær af einhvers konar samsetningu af óeðlilegum 

hugsunum, tilfinningum, hegðun og samskiptum við aðra, en yfirleitt er hægt að meðhöndla 

geðraskanir (WHO, e.d.).  

3.1 Geðhvörf 

Geð eða skap getur verið skilgreint sem líðan eða tilfinning sem mótar hegðun einstaklings og 

sýn hans á lífið. Geðhvörf (e. bipolar disorder) flokkast undir lyndisraskanir (e. mood disorder) 

sem er ein tegund geðraskana. Sjúkdómar sem hafa með lundarfar einstaklingsins að gera, 

eins og þunglyndi heyra undir lyndisraskanir. Geðhvörf einkennist af lotum þar sem 

einstaklingurinn upplifir ýmist geðlægð (þunglyndi) eða geðhæð (örlyndi) eða einungis 

geðhæð yfir ákveðinn tíma (Sadock o.fl., 2014). Einstaklingur sem upplifir einungis einkenni 

geðlægðar er ekki greindur með geðhvarfasýki vegna þess að hann sveiflast ekki á milli 

geðlægðar og geðhæðar. Geðhvarfasýki hefur verið skipt í tvær greiningar; geðhvarfasýki l og 

geðhvarfasýki ll. Einstaklingur með geðhvarfasýki l upplifir blandað tímabil með einu eða fleiri 

örlyndisköstum og slæmu þunglyndi inn á milli. Geðhvarfasýki ll lýsir sér þannig að 

einstaklingur upplifir sveiflur á milli slæms þunglyndis og væga forms örlyndis (e. hypomania) 

(Sadock o.fl., 2014). 

Lotan þar sem einstaklingurinn upplifir örlyndi er tímabil sem varir í að minnsta kosti viku, 

minna ef það þarf að leggja einstaklinginn inn á spítala(Sadock o.fl., 2014). Örlyndi er skapgerð 

sem einkennist af algjörri alsælu, mikilli orku og áhuga til að framkvæma verkefni sem oftast 

eru óraunveruleg eða vanhugsuð (Blader og Kafantaris, 2007). Þessu ástandi fylgir hegðun sem 

er vanhugsuð, hvatvís, kærulaus og óábyrg. Hugmyndir einstaklingsins um hæfni sína, getu og 

stöðu verða mjög ýktar sem orsakast í óraunhæfri markmiðasetningu og óeðlilegum 

hugmyndum einstaklingsins um rétt sinn (Blader og Kafantaris, 2007). Hröð hugsun er einnig 

einkenni örlyndis þar sem viðkomandi á erfitt með að tjá sig og erfitt verður að skilja hann 

vegna þess að hugsanirnar eru á ofurhraða, auk þess sem hann talar mikið og veður úr einu í 

annað. Viðkomandi á erfiðara með að einbeita sér og að ljúka verkefnum, en hefur þrátt fyrir 
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það mörg verkefni á framkvæmdaráætlun (American Psychiatric Association [APA], 2013; 

Mitchell, 2013). Vægt örlyndi er tímabil sem einstaklingar með geðhvarfasýki ll upplifa og varir 

í að minnsta kosti 4 daga og er svipað örlyndi án þess að hafa jafn stórkostleg áhrif á 

einstaklinginn í félagslífi og atvinnu (APA, 2013). 

Geðlægðin eða þunglyndið varir yfirleitt lengur en geðhæðin og er talið að einstaklingar 

með geðhvarfasýki eyði mestum tíma í þessu ástandi. Geðlægðinni fylgir mikil vanlíðan og 

einstaklingurinn missir orku og kraft (APA, 2013). Hann upplifir vonleysi, hjálparleysi og missir 

áhugann á því sem hann hafði áður gaman af. Þessu ástandi fylgir aukin eða minnkuð matarlyst 

auk þess sem svefnvenjur einstaklingsins taka breytingum og hann sefur annaðhvort of mikið 

eða of lítið. Algengt er að það hægist á hreyfingum og tali viðkomandi en hann getur einnig 

orðið eirðarlaus og órólegur. Á þessu tímabili er algengt að einstaklingurinn sé mjög upptekinn 

af dauðanum og eru sjálfsvígshugsanir algengar (APA, 2013). 

Upphaf sjúkdómsins getur átt sér stað hvenær sem er en algengast er að einstaklingar séu 

greindir á bilinu 16-24 ára. Geðhvörf ná oftast hæstu hæðum hjá ungum einstaklingum rétt 

áður en hann kemst á fullorðinsárin og eru fyrstu einkennin yfirleitt slæmt þunglyndi (Blader 

og Kafantaris, 2007). Allt að 60% einstaklinga með geðhvörf greinast með þau fyrir 21 árs aldur 

(Grande, Berk, Birmaher, og Vieta, 2016). 

Einstaklingar með alvarlega lyndisröskun eins og geðhvarfasýki eru í aukinni hættu á að 

vera með einn eða fleiri sjúkdóma samhliða henni. Algengustu sjúkdómarnir eru 

fíknisjúkdómar, felmtursröskun, áráttu- og þráhyggjuröskun og félagsfælni. Einstaklingar með 

geðhvörf þróa oft á tíðum með sér vímuefnaröskun (Sadock o.fl., 2014). 

yfir 1% af fólki í heiminum glímir við geðhvarfasýki og er sjúkdómurinn einn af algengustu 

ástæðum hömlunar meðal ungs fólks. Sjúkdómurinn hefur mikil áhrif á sálfélagslegan þroska 

ungs fólks, nám og hegðun, hann eykur einnig líkurnar á að einstaklingur fremji sjálfsvíg og 

misnoti vímuefni. Sjálfsvíg meðal fólks með geðhvarfasýki eru algeng og geta verið um 20 

sinnum algengari en hjá öðru fólki (Grande o.fl., 2016). 

3.2 Geðklofi 

Geðklofi (e. schizophrenia) er sjúkdómur sem á sér stað í heilanum og er afleiðing vegna 

truflunar á þroska heilans. Geðklofi hefur veruleg áhrif á lífsgæði einstaklinga auk þess sem 

hann veldur miklum þjáningum (Kristófer Þorleifsson, 2008). Einkenni geðklofa eru röskun á 

hugsunum, skynjunum, tilfinningum, máli, sjálfsmynd og hegðun. Algengt er að einstaklingar 
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greindir með geðklofa upplifi ofskynjanir eða ranghugmyndir og heyri, sjái og finni fyrir 

einhverju sem er ekki til staðar. Furðuleg framkoma og hegðun getur einkennt einstaklinginn 

og má virðast sem hann hugsi ekki um sjálfan sig (Sadock o.fl., 2014; WHO, 2018.-b). Geðklofi 

og einkenni hans koma fram á ólíkan hátt hjá einstaklingum og á mismunandi tímum. Ekki allir 

einstaklingar með geðklofa upplifa ofskynjanir og ranghugmyndir. Geðklofagreindir 

einstaklingar geta birst manni í mjög mismunandi myndum allt frá því að vera öskrandi og mjög 

órólegir yfir í vera mjög rólegir og hljóðlátir. Þeir geta verið árásargjarnir og kvíðafullir án þess 

að hafa tilefni til en það eru þó yfirleitt viðbrögð við ofskynjunum (Sadock o.fl., 2014). 

Geðklofagreindur einstaklingur á það til að fara í geðrofsástand sem einkennist af því að 

viðkomandi getur ekki greint á milli raunveruleikans og ímyndunar og birtist honum því nýr 

veruleiki. þessu ástandi geta fylgt ranghugmyndir, ofskynjanir, samhengislaust tal og undarleg 

hegðun (Kristófer Þorleifsson, 2008). 

Einstaklingar sem glíma við röskunina lifa við mikla skerðingu á lífsgæðum en geðklofi er 

talinn vera ein af alvarlegustu geðröskununum, jafnvel sú alvarlegasta. Um það bil 1% 

mannkynsins berst við röskunina. Geðklofi er einn af tíu sjúkdómum sem algengast er að valdi 

örorku í heiminum og er auk þess á lista yfir tíu sjúkdóma sem hafa mest áhrif á fjölskyldu og 

umhverfi einstaklings (Kristófer Þorleifsson, 2008). Einstaklingar byrja yfirleitt að finna fyrir 

einkunnum sjúkdómsins fyrir 25 ára aldur og eru bæði erfðafræðilegir- og umhverfisþættir 

sem spila þar inn í (Sadock o.fl., 2014; WHO, e.d.-b). 

Vímuefnaröskun er algeng hjá einstaklingum sem eru með geðklofa og eru um 50% líkur 

á að geðklofagreindur einstaklingur þrói með sér fíkn í vímuefni af einhverju tagi. Lengi hefur 

sambandið á milli kannabis notkunar og geðklofa vakið mikla athygli. En einstaklingar sem 

neyta kannabisefna eru sexfalt líklegri til að þróa með sér geðklofa en annað fólk (Sadock o.fl., 

2014). 

3.3 Vímuefnaröskun 

Vímuefnaröskun (e. substance abuse disorder) felur í sér að einstaklingur upplifir vitsmunaleg 

og sálfræðileg einkenni og breytingu á hegðun sem verða til þess að hann heldur áfram að 

sækja í vímuefnið þrátt fyrir þau neikvæðu áhrif sem það kann að hafa (APA, 2013). Fagaðilar 

kjósa fremur að nota orðið vímuefnaröskun en vímuefnafíkn vegna þess að þeir telja hana hafa 

víðari merkingu. Vímuefnaröskun nær yfir allt frá mildri röskun til mjög alvarlegrar langvarandi 
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vímuefnaneyslu (APA, 2013). Samkvæmt greiningarkerfinu Diagnostic and statistical manual 

of mental disorders (DSM-5) flokkast vímuefnaröskun sem geðröskun (APA, 2013).  

Öll vímuefni hafa áhrif á starfsemi miðtaugakerfis líkamans sem hefur áhrif á líðan og 

hegðun þeirra sem neyta þeirra. Þessi efni vekja einnig umbunarkerfi í heilanum og hafa áhrif 

á boðefnin í heilanum (Embætti landlæknis, 2006). Algengt er að flokka vímuefni eftir þeim 

áhrifum sem þau hafa á miðtaugakerfið og heilann. Flokkarnir eru róandi efni, örvandi efni og 

ofskynjunarlyf. Þau efni sem flokkast undir róandi efni eru til dæmis áfengi, kvíðalyf og 

morfínskyld verkjalyf, en eins og nafnið gefur til kynna þá hafa þau hægjandi áhrif á starfsemi 

miðtaugakerfisins. Örvandi efnin hafa andstæð áhrif á miðtaugakerfið en þau hraða allri 

starfsemi þess. Amfetamín, rítalín og kókaín eru til dæmis örvandi efni. Ofskynjunarlyf raska 

skynjun fólks á raunveruleikanum og valda þannig ofskynjunum. Kannabis og LSD eru meðal 

annarra efni sem falla undir þennan flokk (Embætti landlæknis, 2006). Vímuefni eiga það til að 

verða ávanabindandi og getur einstaklingurinn þróað með sér fíkn í efnið ef neyslan er 

síendurtekin. Fíkn er heilasjúkdómur sem einstaklingar þróa með sér vegna endurtekinnar 

vímuefnaneyslu. Fíkn lýsir sér þannig að einstaklingurinn hefur enga stjórn á neyslu sinni á 

vímuefnum sem endar á að taka algjörlega yfir líf hans. En hann heldur þó áfram að neyta 

vímuefnisins þrátt fyrir að vita að það hefur neikvæðar afleiðingar (APA, 2013).   

Greiningarkerfið DSM-5 hefur gert lista með einkennum vímuefnaröskunar til að hafa sem 

viðmið við greiningu hennar. Til að einstaklingur fái greiningu vímuefnaröskunar þurfa tvö eða 

fleiri af eftirfarandi 11 atriðum að hafa komið fram á seinustu 12 mánuðum (APA, 2013). 

1. Endurtekin notkun vímuefna sem kemur í veg fyrir að einstaklingurinn geti sinnt 

mikilvægum skyldum eins og vinnu eða skóla.  

2. Notkun vímuefna í aðstæðum sem eru einstaklingnum hættulegar líkt og við akstur á 

bíl. 

3. Endurtekin notkun vímuefna þrátt fyrir að eiga í auknum eða ítrekuðum félagslegum 

vandamálum eða samskiptaörðugleikum vegna neyslunnar.  

4. Aukið þol fyrir vímuefninu sem lýsir sér þannig að: 

a. Einstaklingurinn þarf meira magn af efninu til að finna fyrir áhrifum þess. 

b. Einstaklingurinn finnur greinilega fyrir minni áhrifum frá áframhaldandi neyslu 

sömu skammtastærðar. 

5. Fráhvörf sem einkennast af: 

a. Fráhvarfseinkennum fyrir ákveðnu vímuefni. 
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b. Vímuefnis er neytt til að koma í veg fyrir eða minnka fráhvarfseinkenni. 

6. Vímuefnið er oft tekið í stærri skömmtum eða yfir lengra tímabil en lagt var upp með.  

7. Stöðug löngun til að hætta eða endurteknar tilraunir til að hætta neyslu vímuefna án 

árangurs. 

8. Miklum tíma er eytt í allt sem tengist neyslunni, að útvega sér vímuefnið, notkun þess 

og að jafna sig eftir neysluna 

9. Einstaklingurinn tekur neysluna fram yfir félagslífið og virkni í mikilvægum 

tómstundum og afþreyingu. 

10. Neyslunni er haldið áfram þrátt fyrir að einstaklingurinn viti af langvarandi eða 

endurteknum líkamlegum og sálrænum afleiðingum hennar  

11. Einstaklingurinn finnur fyrir mikilli þrá í vímuefnið.  

DSM-5 gerir einnig greinarmun á alvarleika röskunarinnar. Ef einungis tvö til þrjú einkenni á 

listanum að ofan hafa komið fram hjá einstaklingi er hann með væga vímuefnaröskun. Ef 

einstaklingurinn hefur upplifað fjögur til fimm einkenni á listanum telst hann vera með milda 

vímuefnaröskun. En ef hann hefur upplifað sex eða fleiri einkenni er um alvarlega 

vímuefnaröskun að ræða (APA, 2013). 

Misnotkun vímuefna er vaxandi vandi meðal ungmenna á aldrinum 13-22 ára. En það er 

einmitt á því aldursbili sem ungt fólk kemst í kynni við vímuefni. Á þessu aldursskeiði eru 

einstaklingar að þroskast mikið og hefur vímuefnaneysla mikil áhrif á heilsu þeirra á þeim tíma 

sem og í framtíðinni (Pratt og Pancost, 2014). Meira en 80% ungmenna prófa að neyta áfengis 

eða annarra vímuefna áður en þau verða fullorðin (Hammond og Upadhyaya, 2015).  

Ungt fólk er að ganga í gegnum krefjandi tíma þar sem það tekur á sig allskyns áskoranir 

eins og aukið sjálfstæði og myndar sterkari sambönd við jafnaldra sína ásamt því að reyna að 

sjá fyrir sér framtíðina og setja sér markmið fyrir hana. Ein af stóru áskorunum sem ungt fólk 

fær á þessum aldri er ákvörðunin um hvort það eigi að neyta vímuefna eða ekki. Margir taka 

ákvörðun um að neyta vímuefna en ekki allir þróa með sér vímuefnaröskun það eru þó alltaf 

einhverjir inn á milli sem gera það (Burrow-Sanchez, 2006). Rannsóknir hafa þó sýnt að ungt 

fólk er mun viðkvæmara fyrir því að þróa með sér fíkn en fullorðið fólk. Fullorðið fólk getur 

þurft tvö til sjö ár af reglulegri vímuefnanotkun til að þróa með sér fíkn í efnið en ungt fólk 

aðeins 12-18 mánuði. Þrýstingur frá félögum, neysla foreldra, sjálfsmynd og birtingarmynd 

vímuefnaneyslu í kvikmyndum, sjónvarpsþáttum, fjölmiðlum o.fl. eru allt þættir sem hafa áhrif 
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á ákvörðun ungs fólks um að neyta vímuefna og ákvörðunina um að viðhalda neyslunni 

(Doweiko, 2015).    
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4 Kenningar 

Í þessum kafla er farið yfir kenningar sem útskýra hvað hefur áhrif á þroska og mótun barna 

og ungmenna. Fræðimenn hafa lengi komið fram með ólíkar kenningar um þroskaferli 

einstaklinga (Bee og Boyd, 2013). Fjallað er um þrjár eftirfarandi kenningar. 

Tengslakenninguna, félagsnámskenninguna og vistfræðikenningu Bronfenbrennar. Þessar 

kenningar fjalla allar á sinn hátt um þá þætti í umhverfi barna og ungmenna sem hafa áhrif á 

þroska þeirra og hegðun.  

4.1 Tengslakenningin 

Tengslakenningin (e. Attachment theory) gengur út frá því að sambönd sem einstaklingur 

myndar við fólk á lífsleiðinni séu byggð á hans fyrstu geðtengslum, sem eru yfirleitt við hans 

aðal umönnunaraðila. Velferð barns veltur á því hvernig því tekst að mynda tengsl og halda 

þeim við. Samkvæmt kenningunni hafa tengsl sem einstaklingur myndar á fyrstu æviárunum 

áhrif á andlega heilsu í framtíðinni, foreldrahæfni og hæfni til að takast á við missi (Beckett og 

Taylor, 2010). 

John Bowlby (1981) er talinn vera faðir tengslakenningarinnar en hann setti fram sínar 

kenningar um tengslamyndun um miðja síðustu öld. Bowlby taldi að rof á tengslum við 

umönnunaraðila gætu valdið vandamálum í framtíðinni líkt og afbrotahegðun, geðröskunum 

eða erfiðleikum í eigin foreldrahlutverki (Beckett og Taylor, 2010; Bowlby, 1981). Bowlby 

(1951) setti fram kenningu sem hann kallaði móðurafrækslukenninguna (e. maternal 

deprivation) þar fjallaði hann um mikilvægi tengslamyndunar milli barns og aðal 

umönnunaraðila í frumbernsku, oftast móður. Hann taldi að góð umönnun móður í 

frumbernsku og sterk geðtengsl á milli móður og barns stuðluðu að góðri geðheilsu í 

framtíðinni. En barn sem fengi ekki góða umönnun frá móður og myndaði þar af leiðandi ekki 

sterk tengsl við hana væri í hættu á að vera með slæma geðheilsu í framtíðinni. 

Mary Ainsworth (1985) sem var samstarfskona Bowlby setti fram tengslakenningu sem 

hún byggði á rannsókn sinni sem hún kallaði ,,Strange situation“ eða ,,Greining á ókunnum 

aðstæðum“. Í rannsókninni mældi hún tengslin á milli barns og umönnunaraðila í ókunnum 

aðstæðum. Við niðurstöður rannsóknarinnar skipti Ainsworth uppeldisaðferðum niður í þrjá 

flokka sem síðar urðu fjórir (Ainsworth, 1985; Ciccarelli og White, 2014).  

1. Örugg tengsl (e. secure attachment): Börnin eru viljug til að fara úr fangi móður sinnar 

og kanna aðstæðurnar. Börnin voru glöð á meðan þau fengu að skoða sig um, litu 
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stundum á móður sína og fóru aftur til hennar annars lagið. Þegar ókunnug manneskja 

kom inn í herbergið var barnið öruggt á meðan móðirin var skammt frá. Þegar móðir 

barnsins fór út úr herberginu varð það órólegt en þegar hún kom til baka var auðvelt 

að hugga það. Mæður þessara barna voru góðar, hlýjar og mjög næmar fyrir þörfum 

ungabarnsins og brugðust hratt við tilraunum barnsins til að tjá sig (Ciccarelli og White, 

2014). 

2. Forðunartengsl (e. avoidant attachment): Börnin sem tilheyrðu þessum flokki voru 

nokkuð viljug til að skoða aðstæður en vildu ekki snerta neitt. Þau litu hvorki á móður 

sína né ókunnugu manneskjuna þegar hún kom inn í herbergið og sýndu því lítil 

viðbrögð þegar móðirin fór út úr herberginu eða þegar hún snéri aftur. Þessi börn 

virtust vera áhugalítil og hafa litlar áhyggjur. Mæður þessara barna sýndu börnunum 

sínum ekki mikil viðbrögð, voru ekki næmar á þarfir þeirra og kaldar í samskiptum 

(Ciccarelli og White, 2014). 

3. Tvíbend tengsl (e. ambivalent attachment): Börnin voru háð móður sinni og voru ekki 

tilbúin til að kanna aðstæður. Þau brugðust illa við því þegar ókunnug manneskja kom 

inn í herbergið, jafnvel þó móðir þeirra væri til staðar. Þau mótmæltu kröftuglega þegar 

móðirin fór úr herberginu og erfitt var að hugga þau. Þegar hún snéri aftur sýndu þau 

mjög blendnar tilfinningar, þau vildu láta halda á sér en á sama tíma ýttu þau móður 

sinni frá sér eða spörkuðu í hana. Mæður þessara barna reyndu að bregðast rétt við en 

viðbrögð þeirra voru ekki í samræmi við það sem barnið var að gera eða biðja um 

(Ciccarelli og White, 2014). 

4. Ringluð tengsl (e. disorganized-disoriented): Þessi flokkur var fundinn upp eftir að 

Aimsworth setti fram sína kenningu. Öðrum sérfæðingum sem framkvæmdu tilraun 

Aimsworth þóttu sum börn eiga erfitt með að ákveða hvernig þau ættu að bregðast við 

þegar móðir þeirra kom aftur inn í herbergið. Börnin komu til móður sinnar en horfðu 

ekki á hana líkt og þau væru hrædd við að ná augnsambandi við hana. Almennt virtust 

þessi börn vera hrædd og leið á svipinn. Mæður barnanna með ringluð tengsl virtust 

vera ofbeldisfullar eða vanræktu börnin sín í samskiptum (Ciccarelli og White, 2014). 

Tilfinningaleysi umönnunaraðila barnanna í síðustu þremur flokkunum verður líklega til þess 

að barnið finni ekki fyrir öruggum geðtengslum. Stöðugt tilfinningaleysi og tillitsleysi 

umönnunaraðila barna með ringluð tengsl og ófyrirsjáanlegt tilfinngaleysi sem börn með 

tvíbend tengsl upplifa, hefur áhrif á hegðunarmynstur þessara barna. Þetta eykur líkurnar á 
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því að barnið fái einhvers konar greiningu eða verði mjög krefjandi í hegðun, talið er að það 

komi til vegna óreiðu í lífi þess (O'Gorman, 2012). Börn með ringluð tengsl eru líklegust til að 

þróa með sér langvarandi hegðunar- og andleg vandamál (Beckett og Taylor, 2010). 

4.2 Félagsnámskenningin 

Félagsnámskenningar (e. Social learning theory) fjallar um hvernig einstaklingar læra að 

tileinka sér ákveðna félagslega hegðun. Hún á við um alla félagslega hegðun, til að mynda 

hvernig við lærum hegðun sem er einkennandi fyrir okkar menningu (Beckett og Taylor, 2010). 

Félagsnámskenningin er ein áhrifamesta kenningin um nám og þroska mannsins. Hún byggist 

að miklu leyti á venjulegum hugmyndum um nám en hún leggur áherslu á nám sem á sér stað 

í félagslegu samhengi og lærdóm sem fólk dregur frá hegðun annarra. Þessi kenning er ólík 

öðrum námskenningum að því leyti að hún bætir við félagslegum áherslum (Bee og Boyd, 

2013; Mccullough Chavis, 2011). 

Félagsnámskenning Bandura (1977) er ein af áhrifaríkustu kenningum um þroska barna. 

Bandura telur að börn dragi lærdóm af því að fylgjast með öðrum og herma eftir þeim, hann 

kallaði það herminám (e. observational learning). Notkun hermináms útskýrir mikið af hegðun 

mannkynsins samkvæmt Bandura. Þetta nám á sér stað í margs konar hegðunarmynstrum. 

Börn læra að beita ofbeldi með því að horfa á það gerast í lífinu eða í sjónvarpinu. Þau læra 

einnig góðmennsku og örlæti ef þau sjá foreldra sína gefa af sér til góðgerðasamtaka (Bandura, 

1977; Bee og Boyd, 2013). Fólk lærir ákveðna hegðun og viðhorf með því að fylgjast með 

öðrum og reyna að líkja eftir þeim (Bandura, 1977; Mccullough Chavis, 2011).  

Félagsnámskenning Sutherland (1947) hefur náð á árangursríkan hátt að útskýra 

frávikshegðun en hans kenning fjallaði um mismunandi félagsskap (e. differential association). 

Samkvæmt Sutherland er frávikshegðun lærð og er afleiðing þess þegar einstaklingur á í 

félagslegum samskiptum við annað fólk með frávikshegðun. Félagsleg samskipti og hegðun 

vina, fjölskyldu og kunningja einstaklings eru mikilvæg og geta þau bæði myndað eða styrkt 

skoðun hans á því hvað er rétt hegðun og hvað er röng hegðun. Einstaklingar læra og staðfesta 

skilgreiningu sína á því hvað er viðeigandi í gegnum samskipti sín við fólkið í kringum sig (Miller 

og Morris, 2016). Í langan tíma hefur mælst fylgni á milli  vímuefnanotkunar meðal ungs fólks 

og jafningjaáhrifa (Miller, Jennings, Alvarez-Rivera og Miller, 2008). Ungt fólk sem á vini sem 

neyta vímuefna er mun líklegra til að taka þátt í svipuðu atferli og deila sömu skoðunum á því. 

Vímuefnaneysla unglinga og sérstaklega áfengisneysla á sér oftast stað í félagslegu umhverfi 
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þar sem það er eðlileg hegðun. Rannsóknir sýna að þörf einstaklinga fyrir að eiga vini og 

hópþrýstingur leiði til þess að einstaklingurinn hegði sér á þann hátt sem eðlilegt er innan 

hópsins. Ungt fólk þróar með sér eigin skilgreiningu á vímuefnanotkun í gegnum 

félagsnámsferli sem inniheldur félagsleg samskipti og félagsskap (Miller o.fl., 2008).  

4.3 Vistfræðikenning Bronfenbrenner 

Sálfræðingurinn Urie Bronfenbrenner (1979) setti fram vistfræðikenninguna (e. ecological 

system theory) þar sem hann lagði áherslu á áhrif umhverfis einstaklings á mótun hans. Hann 

benti á að sérfræðingar væru að einblína of mikið á einstaklinginn út frá sálfræðilegu 

sjónarhorni en að mikilvægt væri að líta á einstaklinginn út frá félagslegu umhverfi hans 

(Beckett og Taylor, 2010). Bronfenbrenner leit svo á að þróun einstaklings frá því að hann er 

barn og til fullorðinsaldurs feli í sér samsettar aðferðir sem eru undir áhrifum frá félagslegu 

umhverfi og líffræðilegum þroska einstaklingsins (Fauzia, Usman, og Amjad, 2018).  

Bronfenbrenner bjó til líkan sem inniheldur fjögur ólík vistkerfi sem hann taldi hafa áhrif á 

mótun einstaklings. Vistkerfin kallaði hann nærkerfi (e. microsystem), miðkerfi (e. 

mesosystem), stofnanakerfi (e. exosystem) og heildarkerfi (e. macrosystem). Í nærkerfinu er 

það sem stendur einstaklingnum næst eins og heimili, skóli, fjölskylda, jafningjar og vinna 

(Beckett og Taylor, 2010; Bronfenbrenner, 1979). Foreldrar og jafningjar hafa mikil áhrif á 

mótun hegðunar og viðhorf barna og öfugt. Rannsóknir hafa sýnt að jafningjar hafa hvað mest 

áhrif á einstakling á unglingsárunum og eiga stóran þátt í mótun sjálfsmyndar þeirra (Fauzia, 

Usman, og Amjad, 2018). Í miðkerfinu staðsetur Bronfenbrenner þau tengslanet sem eiga sér 

stað í samskiptum á milli nærkerfa sem móta líf einstaklingsins, eins og skólinn og heimilið. 

Næst er það stofnanakerfi sem er það kerfi sem einstaklingurinn á ekki sjálfur stað í en hefur 

samt sem áður óbein áhrif á hann, til að mynda hefur atvinna foreldris áhrif á líf barns og 

tengslanet foreldra. Síðasta vistkerfið er heildarkerfið sem er víðara í menningarlegu samhengi 

en hin kerfin, það inniheldur menningarleg gildi, viðmið, reglur og hugmyndir sem móta 

samfélagið og heftur því áhrif á einstaklinginn sjálfan. Heildarkerfið hefur heildræn áhrif á öll 

vistkerfin (Beckett og Taylor, 2010; Bee og Boyd, 2012; Fauzia, Usman, og Amjad, 2018).  

Þessi kenning aðstoðar við að skilja hvernig tengingu einstaklingur hefur við sitt umhverfi. 

Hún sýnir einnig hvernig menningarlegar reglur og gildi hafa áhrif á einstaklinginn og sambönd 

hans við annað fólk. Góð samskipti og flæði á milli ólíkra vistkerfa í vistfræðikenningunni eru 

jafn mikilvæg og þau samskipti sem eiga sér stað innan hvers kerfis fyrir sig (Beckett og Taylor, 
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2010; Bronfenbrenner, 1979). Bronfenbrenner vildi meina að erfitt væri að skilja þroskaferli 

einstaklinga án þess að skilja samskipti þessara flóknu þátta og áhrifin sem þeir hafa á 

einstaklinga (Bee og Boyd, 2012; Bronfenbrenner, 1979).   
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5 Áhættu- og verndandi þættir í lífi ungmenna 

Í þessum kafla er fjallað um þá áhættu- og verndandi þætti í umhverfi ungmenna sem hafa 

áhrif á geðheilsu þeirra og sérstaklega þær geðsakanir sem eru til umfjöllunar í þessari ritgerð.  

Undanfarna áratugi hafa fræðimenn veitt því athygli að til að skilja og bæta heilsu fólks 

sé mikilvægt að skoða áhættu- og verndandi þætti í umhverfi einstaklinga sem móta 

möguleika þeirra til að lifa við góða heilsu. Nálgun á vandamálum ungs fólks hefur að miklu 

leyti breyst úr því að einblína einungis á áhættuþætti í lífi þeirra í að leggja áherslu á þá þætti 

sem hafa verndandi áhrif á líf ungs fólks (Viner, Ozer, Denny, Marmot, Resnick, Fatusi og 

Currie, 2012). Meðferðaraðferðir sem leggja áherslu á að minnka áhættuþætti í lífi ungs fólks 

og fjölga verndandi þáttum eru líklegri til að ná góðum árangri (Sadock o.fl., 2014). 

5.1 Verndandi þættir 

Það er aldrei hægt að gera of mikið úr mikilvægi verndandi þátta í lífi ungs fólks. Það að gera 

börnum og ungmennum kleift að líða eins og þau tilheyri, séu hæf og klár, geti treyst og eigi 

von eru mikilvægir þættir fyrir heilsu þeirra og hegðun (Duke og Borowsky, 2009). Félagsleg 

tengsl eru mikilvægur verndandi þáttur í lífi ungs fólks og spila fjölskyldutengsl mjög stórt 

hlutverk í geðheilsu þeirra. Gott samband á milli foreldra og unglinga er einn stærsti verndandi 

þátturinn í lífi ungmenna. Gott uppeldi sem einkennist af stuðning, hlýju, eftirliti og þátttöku 

stuðlar að jákvæðri hegðun unglingsins. Þessi jákvæðu samskipti innan fjölskyldunnar minnka 

líkurnar á að hegðunarvandamál muni eiga sér stað. Stuðningur frá skóla ungmenna er einnig 

mjög mikilvægur verndandi þáttur (Stadler, Feifel, Rohrmann, Vermeiren og Poustka, 2010; 

Viner o.fl., 2012).  

Jafningjar geta bæði haft jákvæð og neikvæð áhrif á geðheilsu ungs fólks en viðhorf og 

skoðanir jafnaldra geta skipt þau miklu máli. Góð tengsl við félagslega ábyrga jafnaldra hafa 

mjög jákvæð áhrif á heilsu ungmenna og minnka líkurnar á að einstaklingurinn leiðist út í 

áhættusama hegðun. Það er margt í umhverfi einstaklings sem hefur áhrif á geðheilsu þeirra 

líkt og aðgengi að björgum og þjónustu, samfélagsleg gildi, eftirlit og samband við aðra utan 

fjölskyldunnar (Viner o.fl, 2012). 

Þættir sem hafa verndandi áhrif á vímuefnaneyslu ungs fólks eru stöðugt fjölskyldulíf, 

sterk tengsl á milli foreldra og barns, gott eftirlit foreldra, metnaður í námi og að tilheyra 

jafningjahópi sem er félagslega ábyrgur gagnvart fjölskyldu og skóla (Sadock o.fl., 2014). Börn 

og unglingar sem eiga gott samband við foreldra sína eru líklegri til að eiga jákvætt samband 
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við jafnaldra sína, vera félagslega fær og þróa með sér hæfileika til að takast á við lífið. Þessir 

þættir gera það að verkum að þau eru ólíklegri til að misnota vímuefni. Foreldrar eru 

mikilvægur verndandi þáttur í lífi barna sinna ef þeir eru góð fyrirmynd varðandi 

vímuefnaneyslu, eyða tíma með þeim og taka þátt í lífi þeirra. Börn sem eyða miklum tíma 

með foreldrum sínum og hafa meiri samskipti við þá eru ólíklegri til að neyta vímuefna 

(Doweiko, 2015).  

5.2 Áhættuþættir 

Börn sem eiga foreldra sem glíma við geðrænan vanda eru líklegri til að þróa með sér 

geðröskun. Slæm fjölskyldutengsl og lítill stuðningur frá fjölskyldu er einnig áhættuþáttur fyrir 

geðraskanir á unglingsaldri. Oft verða tengsl barna við fjölskylduna verri eftir því sem þau 

verða eldri en stuðningur frá fjölskyldu er mjög mikilvægur til að viðhalda góðri geðheilsu 

ungmenna (Olives o.fl., 2013). Að búa við erfiðar aðstæður þar sem stuðningur foreldra er í 

lágmarki hefur afar slæm áhrif á líðan barna og unglinga. Líkamlegt, andlegt og kynferðislegt 

ofbeldi og vanræksla gagnvart börnum og unglingum eru allt áhættuþættir fyrir að þróa með 

sér geðrænan vanda (WHO, 2018.-a).  

Einelti og slæm samskipti við jafnaldra hafa alltaf mjög neikvæð áhrif á líðan þess sem fyrir 

því verður. Börn og unglingar sem verða fyrir einelti upplifa stöðugt álag, ótta og óöryggi sem 

hefur afar slæm áhrif á geðheilsu þeirra. Síendurtekið níð af hálfu jafningja hefur mjög neikvæð 

áhrif á þroska og sjálfsmynd einstaklings og getur það leitt til geðraskana (Stadler o.fl., 2010). 

Vímuefnaneysla ungmenna og sérstaklega misnotkun vímuefna er áhættuþáttur fyrir 

geðrænan vanda meðal ungs fólks (Sadock o.fl., 2014).  

Mikið af áhættu- og verndandi þáttum hafa áhrif á upphaf og alvarleika vímuefnaneyslu á 

þessum aldri. Neysla foreldra á vímuefnum, fjölskylduvandamál, lítið eftirlit foreldra, 

vímuefnaneysla jafningja, námsörðugleikar og streituvaldandi aðstæður eru allt áhættuþættir 

fyrir vímuefnaneyslu ungs fólks. Lítil þátttaka foreldra í lífi barna sinna og neikvæð tengsl þeirra 

á milli getur einnig ýtt undir vímuefnaneyslu þess. Ef barn upplifir að foreldrar sínir hafi jákvæð 

viðhorf gagnvart vímuefnaneyslu er líklegra til að þau þrói með sér sömu viðhorf (Sadock o.fl., 

2014).  

Ungt fólk með geðröskun, námsörðugleika eða hegðunarvanda eru líklegri en jafnaldrar 

þeirra til að þróa með sér vímuefnaröskun. Það er margt sem bendir til þess að það að hafa 

orðið fyrir líkamlegu, andlegu eða kynferðislegu ofbeldi sem barn eða unglingur sé 
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áhættuþáttur fyrir vímuefnaröskun ungs fólks. 30-60% kvenna sem fara í meðferð við 

vímuefnaröskun hafa orðið fyrir svo alvegarlegu ofbeldi að þær mæta greiningarviðmiðum 

fyrir áfallastreituröskun (Dowleiko, 2015). 

Vinahópur ungmenna getur bæði haft jákvæð og neikvæð áhrif á neyslu einstaklings 

(Doweiko, 2015). Líkt og félagsnámskenning Sutherland segir til um, kemur vímuefnaneysla 

ungs fólks oft til vegna jafningjaáhrifa og er ungt fólk líklegra til að neyta vímuefna ef það á 

vini sem gera það líka (Miller o.fl., 2008). 
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6 Tvígreining og sjálfsvíg ungs fólks 

Í sjötta kafla er fjallað um sjálfsvíg ungs fólks með geðraskanir. Byrjað verður á að ræða um 

sjálfsvíg almennt, er síðan fjallað um sjálfsvígshegðun meðal ungs fólks sem og tíðni þeirra. Að 

lokum er fjallað um sjálfsvíg í tengslum við geðraskanir og vímuefnaröskun. 

Sjálfsvíg er banvænn gjörningur sem á sér stað þegar einstaklingur ákveður að taka sitt 

eigið líf. Á meðan sumir skipuleggja verknaðinn í marga daga, vikur eða jafnvel ár eru aðrir sem 

fremja sjálfsvíg í miklum fljóthug án þess að hafa verið búnir að hugsa um það. Það er 

greinarmunur á milli þess að hafa sjálfsvígshugsanir og að framkvæma sjálfsvíg. 

Sjálfsvígshugsanir eru oft á tíðum fylgikvilli geð- og vímuefnaraskana en ekki allir fremja 

sjálfsvíg (Sadock o.fl., 2014). Sjálfsvígstilraunir eru allt að 30 sinnum algengari en sjálfsvíg, en 

eru mikilvægur áhættuþáttur fyrir sjálfsvíg (Bachmann, 2018). 

6.1 Sjálfsvígshugsanir og sjálfsvíg ungs fólks 

Á ári hverju eru um 800.000 manns sem taka sitt eigið líf en mun fleiri gera tilraun til þess. Árið 

2016 voru sjálfsvíg næst algengasta dánarorsök á heimsvísu meðal ungs fólks á aldrinum 15-

29 ára (WHO, 2018.-c). Á Íslandi er sjálfsvígstíðni nokkuð há og þegar litið er til hinna 

Norðurlandanna er tíðni sjálfsvíga næsthæst hér á Íslandi, á eftir Finnlandi. Undanfarinn áratug 

voru sjálfsvíg um þriðjungar dánarorsaka meðal einstaklinga á aldrinum 15-24 ára á Íslandi 

(Embætti landlæknis, 2019). Rannsókn sem gerð var hér á landi árið 2016 sýndi að 963 

framhaldsskólanemendur höfðu gert tilraun til þess að taka sitt eigið líf, 2834 nemendur 

sögðust hafa hugsað um að fremja sjálfsvíg (Embætti landlæknis, 2018).  

Saga af fyrri sjálfsvígstilraunum er einn stærsti áhættuþátturinn fyrir sjálfsvíg og er 

algengast að tilraun sé endurtekin þremur til sex mánuðum eftir fyrri tilraun (Nazeer, 2016). 

Sjálfsvígshegðun fjölskyldumeðlima og ættingja eykur einnig hættuna á sjálfsvígstilraunum 

meðal ungs fólks og getur ýtt undir að einstaklingur þrói með sér geðröskun (Duke og 

Borowsky, 2009; Nazeer, 2016). Sérstaklega eru sjálfsvíg eða sjálfsvígstilraunir foreldra einn 

stærsti áhættuþáttur fyrir sjálfsvíg meðal ungmenna (Duke og Borowsky, 2009). Sterk fylgni 

hefur verið mæld á milli sjálfsvíga og skaðlegra upplifana í æsku líkt og að verða fyrir ofbeldi, 

verða fyrir einelti, að verða vitni að ofbeldi, skilnaður foreldra og að búa með einstaklingi með 

vímuefnaröskun eða geðröskun (Duke og Borowsky, 2009).  

Félagslegur stuðningur og samheldni fjölskyldunnar eru verndandi þættir gegn 

sjálfsvígshegðun ungmenna. Ungt fólk sem upplifir tilfinningalegan stuðning frá fjölskyldunni 
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sinni er þrisvar til fimm sinnum ólíklegra til að fremja sjálfsvíg en jafningjar (Nazeer, 2016). 

Gott samband við foreldra, styrkjandi uppeldi og að geta horft upp til foreldra sinna skiptir 

ungmenni miklu máli. Góð samskipti við jafnaldra og að hafa sjálfstraust til að geta tekist á við 

vandamál eru líka verndandi þættir fyrir sjálfsvíg (Nazeer, 2016). Aðrir verndandi þættir gegn 

sjálfsvígum eru góð tengsl við skóla, að líða vel í skólanum, að búa í samfélagi þar sem 

einstaklingurinn hefur aðgang að umhyggjusömu fullorðnu fólki, eyða tíma með foreldrum og 

velgengni í námi (Duke og Borowsky, 2009). 

6.2 Sjálfsvíg og tengsl við tvígreiningu 

Sjálfsvíg er í nær öllum tilfellum afleiðing geðraskana en um það bil 95% af fólki sem hefur 

framið sjálfsvíg eða gert tilraun til þess er að minnsta kosti með eina greinda geðröskun. Því 

alvarlegri og þrálátari sem röskunin er, því meiri hætta er á að einstaklingurinn fremji sjálfsvíg 

(Nazeer, 2016). Í byrjun 21. aldar var þunglyndi algengasta geðröskunin sem orsök sjálfsvíga á 

heimsvísu, en allt að 30% einstaklinga sem fremja sjálfsvíg glíma við þunglyndi. Helmingur allra 

sjálfsvíga og sjálfsvígstilrauna eru afleiðing lyndisraskana. Algengt er að einstaklingar með 

geðhvörf geri tilraun til sjálfsvígs eða fremji sjálfsvíg meðan á fyrstu lotu geðlægðar stendur, 

oftast í kringum 25 ára aldur. Geðklofi er þriðja algengasta orsök sjálfsvíga en um 14% 

einstaklinga sem fremja sjálfsvíg eru með geðklofa. Sjálfsvígstilraunir meðal einstaklinga með 

geðklofa eiga sér oftast stað fljótlega eftir að þeir eru fyrst greindir. Þess vegna eru 

geðklofagreindir einstaklingar sem fremja sjálfsvíg oftast ungir (Bachmann, 2018).  

Vímuefnaröskun og misnotkun vímuefna almennt er stór áhættuþáttur fyrir sjálfsvíg meðal 

ungmenna (Nazeer, 2016). Vímuefnaröskun er önnur algengasta geðröskunin sem orsök 

sjálfsvíga en 18% einstaklinga sem fremja sjálfsvíg á lífsleiðinni eru með vímuefnaröskun. Um 

40% einstaklinga sem sækja meðferð vegna vímuefnafíknar hafa gert tilraun til að taka eigið 

líf (Bachmann, 2018). Sjálfsvígstíðni meðal ungs fólks hefur hækkað mikið undanfarin ár á 

meðan hún hefur farið minnkandi á meðal miðaldra og eldra fólks. Rannsakendur tengja 

hækkandi sjálfsvígstíðni við útbreidda notkun vímuefna meðal ungs fólks (Pompili o.fl., 2012) 

Tvígreining tveggja geðraskana auka líkurnar á sjálfsvígum og sjálfsvígstilraunum til muna 

og á þetta við um allar geðraskanir. Samsetning tveggja eða fleiri geðraskana er algengasta 

orsök sjálfsvíga og sjálfsvígstilrauna. Lyndisraskanir fylgja á eftir tvígreiningu sem algengasta 

orsök sjálfsvíga, en hætta sjálfsvíga meðal einstaklinga með lyndisröskun eykst mikið ef 

einstaklingur er greindur með vímuefnaröskun samhliða lyndisröskuninni (Bachmann, 2018). 
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Árið 2001 var gerð rannsókn í Þýskalandi þar sem fylgst var með byrjunarstigi og framför 

einstaklinga með tvígreiningu í 18 mánuði. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að 59% 

sjúklinganna höfðu einu sinni eða oftar gert tilraun til sjálfsvígs í gegnum ævina. Um 20% 

sjúklinga höfðu einu sinni gert tilraun til sjálfsvígs, 9,4% tvær tilraunir og 30%  höfðu gert þrjár 

eða fleiri tilraunir til sjálfsvígs (Schaar og Öjehagen, 2001).  

Einstaklingar með vímuefnaröskun og einstaklingar með geðröskun eru líklegri en aðrir til 

að fremja sjálfsvíg. Einstaklingur sem er með bæði geð- og vímuefnaröskun er mun líklegri til 

að fremja sjálfsvíg en einstaklingar sem eru einungis greindir með aðra röskunina (Carrà, 

Bartoli, Crocamo, Brady, og Clerici, 2014). Ungt fólk með tvígreiningu er líklegra til að vera með 

sjálfsvígshegðun en ungt fólk sem er aðeins með vímuefnaröskun (Rowles, Ellington, Tarr, 

Hertzer og Findling, 2015).   
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7 Meðferð fyrir ungt fólk með tvígreiningu 

Í þessum kafla er farið yfir meðferðarúrræði og helstu aðferðir sem notaðar eru í meðferð fyrir 

einstaklinga með tvígreiningu. Fjallað verður um meðferð fyrir einstaklinga með tvígreiningu 

og aðgengi þeirra að viðeigandi meðferðarúrræðum. Í lokin verður svo greint frá þrem 

meðferðarnálgunum sem eru hugsaðar fyrir einstaklinga með tvígreiningu.   

7.1 Meðferðúrræði við tvígreiningu 

Einstaklingar með tvígreiningu eiga í hættu á að upplifa mjög slæmar afleiðingar ef þeir fá ekki 

viðeigandi meðferð við röskununum. Þrátt fyrir mikið af gögnum sem sanna mikilvægi þess að 

einstaklingar með tvígreiningu fái viðeigandi þjónustu hefur vantað upp á framkvæmdir. 

Greining og meðferð tvígreiningar ætti að vera í miklum forgangi vegna þess hve alvarlegar 

afleiðingarnar geta verið. Afleiðingar líkt og sjálfsvíg, endurteknar innlagnir á sjúkrahús og 

aðrar stofnanir, afbrotahegðun og fleira (McKee, 2017).  

Tvígreining geð- og vímuefnaröskunar getur flækt meðferðarferli mikið og í mörgum 

tilfellum eykur hún líkurnar á neikvæðri útkomu, auk þess sem ferlið tekur lengri tíma og 

verður þar af leiðandi kostnaðarsamara. Algengt er að sérfræðingar hagi meðferð á 

einstaklingum með tvígreiningu eins og þeir myndu gera við einstaklinga sem eru einungis með 

aðra greininguna sem hentar mjög illa fyrir einstaklinga með tvígreiningu (Sterling, Chi og 

Hinman, 2011). Ef aðeins önnur röskunin er meðhöndluð aukast líkurnar á að einstaklingurinn 

falli aftur í sama far með þá röskun sem var meðhöndluð (Morisano, Babor og Robaina, 2014). 

Einstaklingum með tvígreiningu reynist oft á tíðum erfitt að fá meðferð sem er í samræmi við 

þeirra vanda. Mikið er um meðferðarúrræði sem sérhæfa sig í meðferð við annarri röskuninni 

en ekki er mikið um úrræði sem bjóða upp á meðferð við báðum röskununum á sama stað og 

á sama tíma (Drake o.fl., 2007). Í fjölda ára hefur verið skipting á milli meðferðarúrræða fyrir 

geðraskanir og vímuefnaraskanir. Tvö mismunandi meðferðarúrræði sem sjá um og veita 

sitthvora meðferðina fyrir hvora röskunina fyrir sig. Megin munurinn á milli úrræða fyrir 

geðröskun og vímuefnaröskun felst í námi og þjálfun starfsmanna, öðruvísi verklagsreglum og 

inntökuskilyrðum sem sjúklingarnir verða að uppfylla til að fá þjónustu (Mueser o.fl., 2003).  

Þrátt fyrir að mikilvægi þess að finna áhrifaríka meðferð fyrir einstaklinga með 

tvígreiningu sé augljóst, hefur ekki enn þá verið hægt að komast að endanlegu samkomulagi 

um það hvernig slík meðferð eigi að vera framkvæmd. Oftast er talað um þrjár 
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meðferðarnálganir fyrir einstaklinga með tvígreiningu. Þær eru framhaldsmeðferð, 

samhliðameðferð og samþætt meðferð (Torrens o.fl., 2012).   

7.1.1 Framhaldsmeðferð 

Framhaldsmeðferð (e. sequential treatment) er aðferð þar sem einstaklingurinn fer fyrst í 

meðferð við annarri röskuninni og svo í kjölfarið í meðferð við hinni. Sumir telja að mikilvægt 

sé að meðhöndla vímuefnaröskunina fyrst þar sem það er ólíklegt að sálfræði- og lyfjameðferð 

beri árangur ef einstaklingurinn er ekki búinn að ná stjórn á vímuefnavandanum. En það getur 

einnig reynst erfitt að meðhöndla vímuefnaröskun án þess að vera búinn að ná tökum á 

geðröskuninni fyrst, svo að hægt sé að vinna með einstaklingnum að aðferðum til að takast á 

við vímuefnavandann (Morisano o.fl., 2014). Í þessari aðferð halda meðferðarkerfi fyrir 

vímuefnaröskun og fyrir geðröskun áfram að vera tvö mismunandi úrræði fyrir sitthvora 

röskunina. Einu tengslin á milli kerfa eiga sér stað í lok fyrstu meðferðar þegar sjúklingnum er 

bent á að fara í meðferð við hinni röskuninni (Torrens o.fl., 2012). Þessi aðferð virkar illa þar 

sem önnur röskunin er ekki meðhöndluð og eykur það líkurnar á að meðferðin við hinni 

röskuninni beri því ekki árangur (Mueser o.fl., 2003; Torrens o.fl., 2012). 

7.1.2 Samhliðameðferð 

Samhliðameðferð (e. Parallel treatment) er nálgun sem felur í sér meðferð við báðum 

röskununum á sama tíma en þjónustan er veitt af sitthvorum meðferðaraðilanum sem vinna í 

sitthvoru lagi að hvorri röskun fyrir sig. Í sumum tilfellum er meðferðin unnin innan sömu 

stofnunar en oftast starfa meðferðaraðilarnir ekki innan sömu stofnunar en vinna meðferðina 

í samvinnu (Mueser o.fl., 2003; Morisano o.fl., 2014). Í þessari nálgun ættu meðferðaraðilar 

að vera í stöðugum samskiptum um sjúklinginn og komast að samkomulagi varðandi 

meðferðaráætlun þeirra (Mueser o.fl., 2003). Jafnvel þó einhver samþætting eigi sér stað þá 

er alltaf til staðar ákveðinn verklagsmunur á milli meðferðarkerfa fyrir vímuefnaraskanir og 

fyrir geðraskanir. Þessi munur auk mismunandi reglna og stofnana gilda getur komið í veg fyrir 

að þessar stofnanir geta unnið vel saman (Mueser o.fl., 2003; Torrens o.fl., 2012). Ábyrgðin 

lendir því oft á sjúklingnum sjálfum að samþætta þjónustuna sem er ekki endilega í standi til 

að takast á við slíka ábyrgð (Mueser o.fl., 2003). 
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7.1.3 Samþætt meðferð 

Samþætt meðferð (e. Integrated treatment) miðar að því að meðhöndla báðar raskanirnar á 

sama tíma innan sömu stofnunar eða meðferðarkerfis. Þar sem meðferðaraðilar veita 

samþætta þjónustu eða vinna saman í teymi. Aðferðin inniheldur sveigjanlega þjónustu sem 

miðast að alvarleika einkenna. Hún stuðlar að því að sérfræðingar frá ýmsum sviðum læri að 

vinna saman sem er mjög mikilvægt í þessu ferli (Morisano o.fl., 2014). Hér er hvorug röskunin 

talin vera mikilvægari en önnur og er markmiðið að meðhöndla þær með samþættri aðferð. 

Ágreiningur milli sérfræðinga vegna mismunandi vinnuaðferða er hér í lágmarki þar sem þeir 

vinna saman að meðferðinni, í sama teymi og helst innan sömu stofnunar (Mueser o.fl., 2003). 

Í Þessari nálgun þarf að eiga sér stað sameining meðferðastofnana þar sem einstaklingar með 

tvígreiningu geta komið og fengið meðferð við báðum röskununum sínum frá sömu 

meðferðaraðilum innan sömu stofnunar. Er það mjög mikilvægt til að tryggja að báðar raskanir 

séu meðhöndlaðar á árangursríkan hátt. Flestar samþættar meðferðaraðferðir innihalda 

einstaklingsmeðferð, hópmeðferð og fjölskyldu ráðgjöf (Mueser o.fl., 2003). 

Niðurstöður rannsókna hafa  sýnt að samþætt meðferð beri meiri árangur fyrir einstaklinga 

með tvígreiningu heldur en framhalds- og samhliða meðferð (McKee, 2017; Torrens o.fl., 

2012). Eins og hefur komið fram áður ber það mestan árangur ef raskanirnar eru 

meðhöndlaðar samtímis en ekki í sitthvoru lagi (Sterling o.fl., 2011). Þrátt fyrir að margt bendi 

til þess að samþætt meðferðaraðferð henti best fyrir einstaklinga með tvígreiningu er bilið á 

milli meðferðakerfanna enn til staðar (Torrens o.fl., 2012).  
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8 Meðferðarúrræði á Íslandi 

Í áttunda kafla er fjallað um meðferðarúrræði sem eru í boði á Íslandi fyrir ungmenni með 

tvígreiningu. Fyrst verður fjallað um úrræði Landspítalans fyrir einstaklinga 18 ára og eldri með 

tvígreiningu.  Er síðan fjallað um þau meðferðarúrræði á Íslandi sem ungmenni með 

tvígreiningu hafa getað nýtt sér. 

Á Íslandi er mikill skortur á úrræðum fyrir einstaklinga sem glíma við bæði geð- og 

vímuefnaröskun (Mannréttindastofa Íslands, 2014; Kjartan Jónas Kjartansson, 2012). 

Sérstaklega er brýnt að stofna sérhæft meðferðarúrræði fyrir börn og ungmenni, allt að 25 

ára, með tvígreiningu. Þar sem þjónustan er samþætt, einstaklingsmiðuð og skjólstæðingum 

er veitt eftirfylgni sem ber árangur. Á Íslandi er ekki til staðar nein sérhæfð deild fyrir börn 

með vímuefnavanda og geðröskun og eru þau í sumum tilvikum send á fíknigeðdeild 

Landspítalans sem er fyrir fullorðna (Mannréttindastofa Íslands, 2014). Þessi vandi er vel 

viðurkenndur en þó hefur ekki tekist að bæta stöðuna. Með breytingu barnaverndarlaga 2011 

var Barnaverndarstofu lögfest heimildarákvæði um að geta opnað sérhæfð úrræði fyrir börn 

með fjölþættan vanda í samvinnu við önnur yfirvöld, til dæmis félags- eða heilbrigðisþjónustu. 

Þó hafa börn með fjölþættan vanda verið að nýta sér meðferðarheimili barnaverndar. En þessi 

börn eiga rétt á sérhæfðum meðferðarúrræðum sem taka mið af þeirra vandamálum 

(Ríkisendurskoðun, 2015).  

8.1 Landspítalinn 

Geðsviðið innan Landspítalans er leiðandi í meginstarfsemi geðheilbrigðisþjónustu á Íslandi. 

Geðsviðið sér um göngudeildar- og samfélagsgeðþjónusu auk þess sem það sér um þjónustu 

fyrir bráðveika einstaklinga, einstaklinga með sérhæfð geðvandamál og endurhæfingu fyrir 

einstaklinga með geðrænan vanda. Lögð er áhersla á að stuðla að bættri líðan og heilbrigði, 

auka lífsgæði einstaklinga og á sama tíma efla hæfni þeirra til að takast á við daglegt líf. Með 

bættri líðan og hæfni einstaklingsins verður líðan fjölskyldunnar mun betri og er það einnig 

markmið geðsviðs Landspítalans (Landspítali, e.d.-g).  

Innan geðsviðsins er starfandi fíknigeðdeild sem tekur á móti einstaklingum með 

tvígreiningu með alvarlega geð- og vímuefnaröskun og sér um meðferð fyrir þessa 

einstaklinga. Hópur fagfólks sér um að greina þá líffræðilegu, sálrænu og félagslegu þætti sem 

valda eða halda þessum röskunum við. Innan fíknideildar starfa þrjár deildir; móttökugeðdeild 

fíknimeðferðar, göngudeild fíknimeðferðar og Teigur - dagdeild (Landspítali, e.d.-b). 



34 

Fíknimeðferðardeild Landspítalans mótar sína þjónustu út frá meðferðarlíkani Dartmouth, 

New Hampshire í Bandaríkjunum sem byggist á samþættri meðferðarnálgun við tvígreiningu 

(Kjartan Jónas Kjartansson, 2012). 

Flestar innlagnir á móttökugeðdeild fíknimeðferðar fara í gegnum biðlista. Markmiðið á 

móttökugeðdeildinni er að einstaklingar í innlögn nái lágmarksjafnvægi. Innan deildarinnar 

starfar þverfaglegt meðferðarteymi sem sér um að sinna meðferð sem er miðuð að 

einstaklingnum sjálfum. Skjólstæðingum er úthlutað ákveðið teymi sem þeir eru hluti af  

meðan á innlögn stendur svo að þeir halda sömu meðferðaraðilum allan tímann. Flest allir sem 

útskrifast af móttökugeðdeildinni fara heim en eru í tímabundinni eftirfylgd á göngudeild, á 

stofu hjá sérfræðingi eða hjá heimilislækni (Landspítali, e.d.-e). 

Göngudeild fíknimeðferðar tekur við einstaklingum sem vísað er til þeirra frá 

bráðamóttöku geðdeildar eða öðrum heilbrigðisstofnunum. Göngudeildin er bæði 

greiningarstöð og meðferðardeild. Eftir að einstaklingurinn hefur fengið greiningu er, í 

samvinnu við sjúklinginn, útbúin meðferðaráætlun sem er gerð í takt við hans aðstæður og 

þarfir. Á göngudeildinni er boðið upp á einstaklingsviðtöl, hópmeðferð eða fráhvarfsmeðferð. 

En sumum er beint í önnur úrræði líkt og innlögn á móttökugeðdeild fíknimeðferðar 

(Landspítali, e.d.-d). 

Teigur er dagdeild sem er eftirmeðferðardeild fíknigeðdeildar og er hún sérstakt úrræði 

fyrir einstaklinga með vímaefnaröskun og geðröskun. Til að komast í eftirmeðferð á Teig er 

gerð sú krafa að einstaklingurinn sé hættur allri vímuefnaneyslu og sé búinn að ná 

lágmarksjafnvægi. Teigur býður upp á fimm vikna eftirmeðferð á dagdeild sem er þrisvar í viku 

frá 9:00 til 13:00 og til hádegis tvisvar í viku. Á Teigi starfa sálfræðingar, áfengisráðgjafar og 

hjúkrunarfræðingar sem hafa umsjón með dagskrá deildarinnar. Læknar og félagsráðgjafar 

starfa einnig á deildinni þegar þörf er á. Lögð er áhersla á samvinnu meðal fagaðila svo að 

einstaklingurinn fái heildstæða hjálp við sínum vandamálum. Skjólstæðingar fá sinn 

meðferðaraðila og fá einstaklingsviðtöl við hann meðan á meðferð stendur. Á fyrstu vikunum 

er markmiðið að fá skilning á vandanum, hvar neyslan hafði áhrif, hver var tilgangurinn með 

neyslunni og ákveða hvernig einstaklingurinn ætlar að vera án vímuefna. Í framhaldi af því er 

skjólstæðingnum kennt að takast á við fíknina og þær erfiðu tilfinningar sem geta komið upp 

með hugrænni atferlismeðferð. Auk þess fá skjólstæðingar mikla fræðslu og eru þeim kynntar 

aðferðir núvitundar eða árvekni (Landspítali, e.d.-h). 
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Innan geðsviðs Landspítalans starfar einnig sérhæfð endurhæfingargeðdeild sem er 

lokuð deild fyrir skjólstæðinga sem eru með geðrofssjúkdóma og í sumum tilfellum líka með 

vímuefnaröskun. Deildin er fyrir einstaklinga sem þurfa mikla aðstoð og eru flestir sem þangað 

koma sjálfræðissviptir á aldrinum 18-35 ára. Á deildinni starfar þverfaglegt teymi sem 

inniheldur lækna, hjúkrunarfræðinga, félagsráðgjafa, iðjuþjálfa og sálfræðinga. Teymið sér um 

að skipuleggja meðferðaráætlun einstaklinga, í samvinnu við þá sjálfa (Landspítali, e.d.-f).  

8.1.1 BUGL 

BUGL er barna- og unglingageðdeild Landspítalans en þar fer fram margvísleg þjónusta við 

börn og unglinga. Henni er skipt í tvær deildir; göngudeild og legudeild (Landspítali, e.d.-a). 

BUGL hefur engin sértæk úrræði fyrir börn og unglinga sem glíma við vímuefnavanda. Það 

hefur komið fyrir að börn og unglingar sem eru til meðferðar hjá BUGL séu með 

vímuefnavanda samhliða geðræna vandanum. Það getur einnig komið upp á að börn sem eru 

í meðferð á BUGL leiðist út í fíkniefnaneyslu. Þá reyna starfsmenn BUGL að benda þeim 

börnum og foreldrum þeirra á þjónustu og úrræði sem sérhæfir sig í fíkniefnavanda. En 

legudeild BUGL leggur annað slagið inn börn og unglinga með geðræn einkenni og 

fíkniefnavanda. BUGL vísar engum frá sem er með alvarlegan geðrænan vanda, jafnvel þó 

vímuefnavandi sé einnig til staðar. Starfsfólk BUGL telur vera mikilvægt að meta alvarleika 

vandans í sitthvoru lagi. Ef vímuefnavandi einstaklingsins er orðinn svo mikill að það er orðið 

erfitt fyrir barnið að vita hvað það vill og erfitt fyrir starfsmenn BUGL að sinna geðræna 

vandanum, þá bendir BUGL á að gott væri að takast á við vímuefnavandann á undan. Í þeim 

tilfellum þar sem börn hafa verið með fíkniefnavanda og hafa verið send frá göngudeild BUGL 

hefur verið hægt að sýna fram á að barnið sé ekki haldið alvarlegum geðrænum vanda. Því mat 

starfsfólk BUGL svo að barnið glímdi ekki við vanda sem féll undir sérfræðiþjónustu BUGL 

(Guðrún Bryndís Guðmundsdóttir og Linda Kristmundsdóttir, 2015).  

Á göngudeild BUGL er unnið að greiningu, meðferð, fræðslu, þjálfun og ráðgjöf. Börnum 

og unglingum með samsettan geðrænan vanda og/eða alvarleg geðræn einkenni er veitt 

sérfræðiþjónusta. Þjónustan er þverfagleg og í takt við þarfir barnsins og fjölskyldu þess. Innan 

göngudeildar BUGL starfa hjúkrunarfræðingar, læknar, sálfræðingar, iðjuþjálfar, 

félagsráðgjafar, leikskólakennari, listmeðferðarfræðingar og ritarar. Þar starfa einnig fjögur 

teymi; bráðateymi, göngudeildarteymi, átröskunarteymi og taugateymi. Í 
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göngudeildarteyminu eru skjólstæðingar sem glíma við fjölþættan og flókinn vanda og þurfa 

þverfaglega þjónustu frá mörgum fagaðilum (Landspítali, e.d.-c).  

Teymin á göngudeildinni geta síðan sótt um að einstaklingar verði lagði inn á legudeildina. 

Annars leggjast börn og unglingar inn á legudeildina með aðkomu bráðaþjónustu BUGL. 

Deildin er opin alla daga og allan sólarhringinn þar sem hún er bráðadeild. Legudeildin er fyrir 

einstaklinga sem þurfa að vera lagðir inn um tíma vegna geðræns vanda þegar önnur þjónusta 

í nærumhverfi, á sérfræðistofnunum eða á göngudeild BUGL hefur verið full reynd. Við innlögn 

er gerð sérhæfð athugun á líðan, virkni, samskiptum og hegðun barns. Er svo gerð 

meðferðaráætlun sem er miðuð að einstaklingnum sem er reglulega skoðuð í gegnum allt 

ferlið (Landspítali, 2018).  

8.2 Barnaverndarstofa 

Hlutverk Barnaverndarstofu er m.a. að fara með yfirumsjón yfir meðferðarheimilum og 

stofnunum fyrir börn og ungmenni sem rekin eru af ríkinu eða sveitarfélögum, auk þess sem 

hún hefur stjórn yfir vistun barna á slíkum heimilum (Reglugerð um Barnaverndarstofu nr. 

264/1995). Á meðferðarheimilum Barnaverndarstofu er veitt fjölbreytt þjónusta og hafa 

starfsmenn þessara úrræða sérhæft sig í meðferðum við vímuefnavanda 

(Velferðarráðuneytið, 2013). Algengt er að börn með fjölþættan vanda þar sem hegðunar- og 

vímuefnavandi er hluti af stærri vanda séu að nýta sér meðferðarúrræði Barnaverndarstofu 

(Halldór Hauksson, 2014). 

8.2.1 Meðferðarheimili á vegum Barnaverndarstofu 

Hjá Barnaverndarstofu eru þrjú starfandi meðferðarheimili. Það eru Stuðlar, Laugaland og 

Lækjarbakki (Barnaverndarstofa, e.d.-c) Stuðlar er meðferðarheimili á vegum 

Barnaverndarstofu sem er fyrir börn á aldrinum 12 til 18 ára. Skjólstæðingar Stuðla eru að 

glíma við fjölþætt og samsett hegðunar- og tilfinningavandamál og hafa í sumum tilvikum farið 

út í vímuefnaneyslu. Stuðlum er skipt í tvær deildir; meðferðardeild og lokaða deild. Á 

meðferðardeildinni er gerð greining á vanda barnsins og meðferð. Í meðferðinni er notast við 

atferlismótandi þrepa- og stigakerfi. Þarna fara fram einstaklings- og fjölskylduviðtöl auk þess 

sem skjólstæðingar fara í sálfræðiathuganir. Í meðferðinni er lögð áherslu á líðan barnsins, 

samskipti og viðhorf og er markmiðið að bæta félagsfærni þess, sjálfsstjórn og auka hæfni þess 

til að nota eigin styrkleika. Á meðferðardeildinni eru sex rými og stendur meðferðin að 

meðaltali í sex til átta vikur. Börn eru vistuð á lokaðri deild Stuðla ef forstöðumenn 
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meðferðarheimila Barnaverndarstofu telja þörf vera fyrir því eða ef barnaverndarnefndir 

ákveða að bráðavista barnið. Börnin eru að hámarki vistuð á lokuðu deildinni í 14 daga og eru 

það yfirleitt börn sem hafa framið afbrot eða eiga við alvarlegan hegðunarvanda að stríða. Að 

hámarki geta sex börn verið á lokuðu deildinni og á meðan innlögn stendur eru önnur úrræði 

undirbúin fyrir barnið (Barnaverndarstofa, e.d.-d). 

Laugaland er sérhæft meðferðarúrræði sem Barnaverndarstofa býður upp á fyrir stúlkur 

á aldrinum 13 – 18 ára. Laugaland er staðsett í Eyjafjarðarsveit og er pláss fyrir sex – átta 

stúlkur í einu. Meðferðin  er fyrir unglinga með fjölþættan hegðunarvanda og byggist hún upp 

á fimm þrepum sem taka um það bil níu mánuði til að ná sem bestum árangri. Með því að vista 

einungis stúlkur á heimilinu er þeim gefið betra tækifæri til að ná bata og að styrkja sjálfsmynd 

sína (Barnaverndarstofa, e.d.-a). Í þrepakerfi Laugalands er stuðlað að því að stúlkurnar bæti 

færni sína, tilfinningagreind og félagsfærni auk þess að þær byggi upp sjálfsímynd sína. Kerfið 

er hvetjandi fyrir stúlkurnar þar sem lagt er upp með að styrkja jákvæða hegðun þeirra með 

einhverjum ávinningi. Neikvæðri hegðun fylgja neikvæðar afleiðingar sem fela í sér missi á 

réttindum eða hlunnindum (Barnaverndarstofa , 2017).  

Lækjarbakki er meðferðarheimili sem er staðsett í Rangárþingi ytra og er ætlað fyrir 

drengi á aldrinum 14 – 18 ára. Meðferðin er fyrir unglinga sem eiga við alvarlegan 

hegðunarvanda að stríða og koma þeir á Lækjarbakka þegar önnur úrræði á vegum 

barnaverndaryfirvalda hafa verið fullreynd. Hegðunarvandinn sem skjólstæðingar 

Lækjarbakka eru með getur falið í sér vímuefnaneyslu, ofbeldi, námserfiðleika, afbrot eða 

önnur sálfélagsleg vandamál. Meðferðin getur verið mest sex mánuðir, en í kjölfarið tekur við 

eftirmeðferð sem getur tekið allt að þrjá mánuði. Lögð er áhersla á áhættuþætti fyrir 

hegðunarvanda og vímuefnaneyslu ungmenna, líkt og fjölskylduaðstæður, neikvæð viðhorf og 

fyrirmyndir, námsörðugleika og aðra erfiðleika sem gætu spilað inn í. Í meðferðinni er notast 

við atferlismótun, hugræna atferlismeðferð, fjölskyldumeðferðir og áhugahvetjandi 

samtalsmeðferð (Barnaverndarstofa, e.d.-b).  

8.3 Samtök áhugafólks um áfengis- og vímuefnavanda (SÁÁ) 

SÁÁ eru samtök sem leggja áherslu á fíknivanda og þann geðheilbrigðisvanda sem honum 

fylgir. SÁÁ styður við einstaklinga sem eiga við áfengis- og vímuefnavanda að stríða, börn 

þeirra, fjölskyldur og samfélagið allt (SÁÁ, e.d.). Hjá SÁÁ eru starfandi meðferðarstofnanirnar 

sjúkrahúsið Vogur, meðferðarstöðin VÍK og göngudeildir (SÁÁ, 2018).  
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Á sjúkrahúsinu Vogi fer fram sérhæfð meðferð þar sem lögð er áhersla á fíknisjúkdóma. 

Meðferðin felur í sér læknisfræðilega greiningu, afeitrun með fagfólki, lyfjameðferð og 

einstaklingsmiðaða sálfélagslega meðferð. Einnig er litið til líkamlegra, geðrænna og 

félagslegra fylgikvilla fíknisjúkdómsins. Sálfræðingar meta andlega heilsu skjólstæðinga og 

finna leiðir til að ná sem mestum árangri (SÁÁ, 2018). 

Hjá SÁÁ er boðið upp á ungmennameðferð sem fer fram á sjúkrahúsinu Vogi og er hún 

ætluð fyrir ungt fólk yngri en 20 ára. Einstaklingar sem koma í ungmennameðferð á Vogi þurfa 

ekki að fara á biðlista og þurfa yfirleitt ekki að bíða í meira en 10 daga eftir að komast inn. Oft 

eru þetta einstaklingar sem eru ólögráða og þurfa meiri aðstoð en býðst hjá SÁÁ en þau standa 

frammi fyrir miklum skorti á heilbrigðisþjónustu sem hentar þeim. Þau hafa lent á milli í 

heilbrigðiskerfinu og eiga þeirra vandamál ekki heima á barnadeildum eða fullorðins 

geðdeildum (SÁÁ, 2018).  

Þegar tekið er á móti skjólstæðingum fá þeir móttökuviðtal við lækni sem metur stöðuna 

á líkamlegri og andlegri heilsu þeirra. Á deildinni er fjölþættum vanda sinnt en fyrstu dagarnir 

fara oftast í afeitrun og í að vinna að líkamlegri og andlegri heilsu skjólstæðingsins. Innlögn 

stendur yfir í mest tíu daga, eftir því hvernig aðstæður hvers og eins eru. Lögð er áhersla á að 

ná samvinnu við skjólstæðinga og að þeim líði vel meðan á dvöl þeirra stendur. Allir starfsmenn 

á Vogi sinna störfum á ungmennadeildinni daglega, það eru sérstaklega sálfræðingar og 

ráðgjafar en einnig læknar, hjúkrunarfræðingar og sjúkraliðar. Á Vogi er einnig boðið upp á 

foreldrafræðslu, fjölskyldumeðferð og veittur stuðningur fyrir aðstandendur skjólstæðinga. 

Fyrir útskrift ólögráða skjólstæðinga er boðað í fjölskylduviðtal. Ungmennum sem ljúka 

meðferð á Vogi er boðið upp á áframhaldandi meðferð á Vík eða á göngudeild (SÁÁ, 2018).  

Ef einstaklingar sem hafa lokið meðferð á Vogi þurfa frekari stuðning er þeim boðið upp 

á áframhaldandi meðferð á Vík. Þar fer fram kynjaskipt eftirmeðferð fyrir einstaklinga sem 

hafa náð lágmarksjafnvægi. Lögð er áhersla á að hafa reglur og  skipulag með hreyfingu, 

matmálstímum, svefni, samveru og stuðningi. Þar læra skjólstæðingar leiðir til að takast á við 

fíknina, betri félagsleg samskipti, bæta hæfni til að takast á við vandamál. Á Vík fer einnig fram 

fræðsla, hópmeðferðir og verkefnavinna þar sem skjólstæðingar vinna saman (SÁÁ, 2018).  

Göngudeildir SÁÁ eru staðsettar í Reykjavík og Akureyri og er þar boðið upp á 

viðtalsþjónustu, dagmeðferð, eftirfylgni, stuðning og fjölskyldumeðferð. Þar er einnig í boði 

ungmennameðferð fyrir ungt fólk með fíknisjúkdóma þar sem stuðningshópur hittist vikulega 

með ráðgjafa og sálfræðingum (SÁÁ, 2018).  
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8.4 Vinakot 

Vinakot er búsetuúrræði sem býður upp á langtíma- og skammtímavistun og hvíldarinnlagnir 

fyrir börn og ungmenni með tví- eða fjölþættan vanda. Sjö pláss eru í boði fyrir einstaklinga 

sem koma í langtíma- eða skammtímavistun. Meðan á dvöl þeirra í Vinakoti stendur er reynt 

að mæta þörfum hvers og eins og er boðið upp á ráðgjöf, fræðslu, einstaklingsviðtöl, hópastarf 

og heimaráðgjöf. Hjá Vinakoti starfar fólk sem býr yfir menntun og reynslu sem stuðlar að 

faglegri þjónustu við skjólstæðinga. Þar starfa sálfræðingar, þroskaþjálfar, kennarar, 

tómstundafræðingar, vímuefnaráðgjafar, sjúkraliðar og háskólanemar. Börn og ungmenni sem 

leita til Vinakots eiga við margvísleg vandamál að stríða, meðal annars geðraskanir, 

hegðunarvanda, ADHD, fatlanir, tölvufíkn, áhættuhegðun, félagslega einangrun, 

sjálfsvígshegðun og lélegar uppeldisaðstæður. Í Vinakoti er veitt sérhæfð þjónusta og er lagt 

upp með það að bæta lífsgæði skjólstæðinga með þjónustu sem miðuð er að þeirra þörfum. 

Skjólstæðingum er boðið upp á einstaklingsviðtöl, hópastarf og heimaráðgjöf. Reynt er að hafa 

aðstæður í Vinakoti eðlilegar og heimilislegar fyrir skjólstæðinga svo að þeim líði sem best og 

er líkamlegum, andlegum og félagslegum þörfum þeirra mætt eftir bestu getu. Markmið 

Vinakots er að efla heilbrigði og þroska skjólstæðinga, draga úr hegðunarvanda, en einnig 

leggja þau upp með að bæta samskipti, félagsfærni og sjálfsmynd skjólstæðinga. Í Vinakoti 

stunda skjólstæðingar nám eða vinnu til að bæta stöðu þeirra til náms eða þátttöku á 

vinnumarkaði eftir útskrift þaðan. Vinakot er meðal annars í samstarfi við barnaverndarnefndir 

sveitarfélaga, Barnaverndarstofu og BUGL (Vinakot, e.d.).   
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9 Lokaorð og umræður 

Algengast er að einkenni geðraskana hefjist á unglingsárunum og hafa rannsóknir sýnt að í um 

75% tilvika eru geðraskanir byrjaðar fyrir 25 ára aldur (Anthony o.fl., 2011). Ungmenni eru á 

viðkvæmu þroskastigi sem gerir þau meðtækilegri fyrir geðröskunum og vímuefnaröskun. 

Tvígreining meðal ungmenna er algeng en um 60% ungmenna sem eru með vímuefnaröskun 

eru einnig greind með geðröskun (Storr o.fl., 2012). Afleiðingar geðraskana geta verið 

alvarlegar en tvígreining vímuefna- og geðraskana getur leitt til mun alvarlegri afleiðinga. 

Afturför er tíðari meðal einstaklinga með tvígreiningu og auknar líkur eru á ótímabærum 

dauðsföllum,  atvinnuleysi, heimilisleysi, að smitast af sjúkdómum og afbrotahegðun (Nam 

o.fl., 2017; Torrens o.fl., 2012).  

Tíðni sjálfsvíga meðal ungs fólks hér á landi hefur aukist en þau eru um þriðjungur 

dánarorsaka meðal 15-24 ára (Embætti landlæknis, 2019). Samkvæmt 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni voru sjálfsvíg næst algengasta dánarorsökin meðal 

ungmenna á aldrinum 15-29 ára árið 2016 (WHO, 2018.-c). Sjálfsvíg eru afleiðing geðraskana 

í 95% tilvika og eru 25% einstaklinga sem fremja sjálfsvíg með vímuefnaröskun samhliða 

geðröskuninni (Sadock o.fl., 2014). Rannsóknir hafa sýnt að sjálfsvíg eru mun algengari meðal 

fólks með tvígreiningu en einstaklinga sem eru einungis með aðra röskunina (Carrá o.fl., 2014).  

Til að hlúa að og bæta geðheilsu ungmenna er mikilvægt að huga að áhættu- og verndandi 

þáttum í umhverfi þeirra (Viner o.fl., 2012). Brýnt er að hafa sem fæsta  áhættuþætti í 

umhverfi ungmenna en verndandi þættir eru ekki síður mikilvægir (Duke og Borowsky, 2009). 

Samskipti fjölskyldunnar og stuðningur frá henni er mjög mikilvægur verndandi þáttur. 

Foreldrar sem sýna barninu sínu stuðning og eyða tíma með því, veita lífi barnsins áhuga og 

eftirlit er stór verndandi þáttur fyrir barnið (Stadler ofl., 2010; Viner o.fl., 2012). Þetta er í 

samræmi við tengslakenningu Bowlby sem fjallar um tengsl barns við umönnunaraðila. 

Samkvæmt Bowlby eru sterk tengsl milli barns og umönnunaraðila afar mikilvæg fyrir andlega 

heilsu barnsins í framtíðinni (Bowlby, 1951; Beckett og Taylor, 2010). Kenning Aimsworth 

fjallar einnig um að örugg tengsl barna við umönnunaraðila séu börnum mjög mikilvæg 

(Aimsworth, 1985; O'Gorman, 2012).  

Jafningjahópar geta bæði haft neikvæð og jákvæð áhrif á ungt fólk en skoðanir og viðhorf 

jafningja eru ungu fólki mikilvæg. Einstaklingur sem er félagsfær og umgengst félagslega 

ábyrga jafnaldra er í minni hættu á að þróa með sér geðröskun eða vímuefnaröskun (Viner 
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o.fl., 2012). Líkt og segir í félagsnámskenningu Bandura þá notast einstaklingar við herminám 

til að tileinka sér ákveðna hegðun. Þar sem þeir draga lærdóm frá því að fylgjast með hegðun 

annarra (Bandura, 1977; Bee og Boyd, 2013). En að sama skapi er vímuefnaneysla og 

geðröskun foreldra áhættuþáttur. Ef foreldrar og vinir hafa jákvæð viðhorf til vímuefnaneyslu 

er líklegt að börn og ungmenni þrói með sér sömu viðhorf (Sadock o.fl., 2014). 

Það er erfitt fyrir einstaklinga með tvígreiningu að komast í meðferð sem hentar þeirra 

þörfum. Það eru mörg meðferðarúrræði í boði fyrir einstaklinga með vímuefnaröskun og 

einstaklinga með geðröskun en ekki er mikið um meðferðarúrræði með samþættri meðferð 

fyrir báðar greiningarnar (Drake o.fl., 2007). Lengi hefur verið ákveðin skipting til staðar á milli 

meðferðarstofnana fyrir geðraskanir og vímuefnaraskanir. Meðferðarstofnanirnar veita 

sitthvora þjónustuna með ólíkum kröfum til inntöku (Mueser o.fl., 2003). Aðeins um 10% 

einstaklinga með tvígreiningu fer í meðferð við báðum röskununum. Um helmingur fer í 

meðferð við annarri röskuninni (Cousins o.fl., 2017).  

Yfirleitt er talað um þrenns konar meðferðarnálganir sem hugsaðar eru fyrir einstaklinga 

með tvígreiningu. Framhaldsmeðferð sem fer fram á sitthvorri stofnuninni og er önnur 

röskunin meðhöndluð fyrst og hin í kjölfarið. Samhliðameðferð er nálgun þar sem báðar 

raskanirnar eru meðhöndlaðar á sama tíma en meðferðin er veitt af sitthvorum 

meðferðaraðilanum innan sitthvorrar stofnunarinnar. Síðast er það samþætt meðferð sem 

nálgun sem felur í sér meðhöndlun við báðum röskununum á sama tíma og innan sömu 

stofnunar. Rannsóknir sýna að samþætt meðferð hentar best fyrir einstaklinga með 

tvígreiningu (Mckee, 2017; Torrens o.fl., 2012). Það hentar afar illa fyrir einstakling með 

tvígreiningu að fá meðferð einungis við annarri röskuninni. Það eykur líkurnar á að þeir falli 

aftur í sama farið með þá röskun sem var meðhöndluð (Morisano o.fl., 2014). Þrátt fyrir að 

samþætt meðferð sýni mestan árangur þá er bilið á milli meðferðarstofnana enn þá til staðar 

(Torrens o.fl., 2012) 

Á Íslandi er skortur á samþættri þjónustu fyrir ungmenni með tvígreiningu 

(Mannréttindastofa Íslands, 2014; Kjartan Jónas Kjartansson, 2012). Innan geðsviðs 

Landspítalans er starfandi fíknimeðferð sem er fyrir einstaklinga með tvígreinda 

vímuefnaröskun og geðröskun (Landspítalinn, e.d.-b). Eftir að hafa lokið fíknimeðferð á 

Landspítalanum er boðið upp á eftirmeðferð fyrir einstaklinga með tvígreiningu. Á Teigi – 

dagdeild sem stendur yfir í fimm vikur (Landspítalinn, e.d.-h). Landspítalinn býður einnig upp 
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á endurhæfingu á sérhæfðri endurhæfingardeild fyrir einstaklinga með geðrofssjúkdóm og í 

sumum tilfellum með vímuefnaröskun samhliða honum (Landspítalinn, e.d.-f). 

Þegar fjallað er um meðferð fyrir ungmenni yngri en 18 ára með tvígreiningu ber helst að 

nefna BUGL, Barnaverndarstofu, SÁÁ og Vinakot. BUGL er barna- og unglingageðdeild 

Landspítalans sem beinir þjónustu sinni að börnum og unglingum með geðraskanir. BUGL 

hefur þó tekið við ungu fólki með tvígreiningu og hefur það komið fyrir að ungmenni í meðferð 

hjá BUGL vegna geðröskunar þrói með sér vímuefnaröskun. BUGL beinir þeim skjólstæðingum 

og foreldrum þeirra inn á önnur úrræði sem henta fyrir ungt fólk með vímuefnaröskun. BUGL 

sendir þó engan burt sem starfsmenn telja að sé með alvarlega geðröskun (Guðrún Bryndís 

Guðmundsdóttir og Linda Kristmundsdóttir, 2015). Hjá Barnaverndarstofu starfa þrjú 

meðferðarheimili sem veita þjónustu fyrir ungmenni með fjölþætta vanda 

(Barnaverndarstofa, 2017). SÁÁ býður upp á ungmennameðferð fyrir ungmenni yngri en 20 

ára sem fer fram á sjúkrahúsinu Vogi. Ungmenni sem koma í ungmennameðferð á Vogi þurfa 

oft á tíðum meiri aðstoð en býðst hjá SÁÁ en hafa lent á milli í heilbrigðiskerfinu (SÁÁ, 2018). 

Vinakot er búsetuúrræði fyrir börn og ungmenni með tví- eða fjölþættan vanda. Í Vinakoti er 

boðið upp á langtíma- og skammtímavistun og er lögð áhersla á að hafa aðstæður heimilislegar 

fyrir skjólstæðinga (Vinakot, e.d.).  

Allt eru þetta úrræði þar sem vel er unnið en því miður er mikill skortur á úrræðum fyrir 

ungmenni með tvígreiningu sem sérhæfa sig í samþættri meðferð við geð- og vímuefnaröskun. 

Það er mikilvægt að horfa á tvígreiningu meðal ungmenna alvarlegum augum þar sem hún 

getur haft í för með sér mjög alvarlegar afleiðingar, líkt og sjálfsvíg. Sjálfsvíg eru mjög algeng 

meðal ungmenna og eru nær alltaf afleiðing geðraskana. Upphaf geðraskana á sér oftast stað 

hjá þessum aldurshópi og er því mikilvægt að bjóða upp á viðeigandi þjónustu fyrir hann til að 

grípa nægilega snemma inn í. Ungmenni, yngri en 18 ára, með tvígreiningu eiga hvergi heima 

í heilbrigðiskerfinu eins og staðan er í dag. Landspítalinn er með fíknigeðdeild fyrir fullorðna 

einstaklinga með tvígreiningu en Barna- og unglingageðdeild Landspítalans sem sér um 

þjónustu fyrir börn 18 ára og yngri hefur engin sérhæfð úrræði fyrir ungmenni með 

vímuefnaröskun. Ef vímuefnaröskunin er talin vera alvarlegri en geðröskunin er börnum beint 

í önnur úrræði sem eru sérhæfð í vímuefnaröskun ungmenna, en þau úrræði bjóða ekki 

endilega upp á fullnægjandi meðferð við geðröskuninni.  
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Helstu niðurstöður þessarar ritgerðar benda til að ungmenni með tvígreiningu séu líklegri 

en önnur til að taka sitt eigið líf og er tvígreining einn stærsti áhættuþátturinn fyrir sjálfsvíg. 

Þrátt fyrir að tvígreining auki líkurnar á sjálfsvígum meðal ungmenna er aðgengi þeirra að 

viðeigandi meðferðarúrræðum ekki nægilega gott. Þó svo að þau hafi aðgang að 

meðferðarúrræðum hér á landi þá eru þau ekki að mæta þörfum ungmenna með tvígreiningu 

nægilega vel. 

Mikilvægt er að rannsaka þetta efni betur þar sem í flestum tilvikum eru geðraskanir 

greindar fyrir 25 ára aldur, sem gerir ungmenni mikilvægan hóp til að skoða. Brýnt er að 

rannsaka hvað veldur geðrænum vanda meðal ungmenna og hvernig er hægt að koma í veg 

fyrir þann vanda. Það er mikilvægt að hafa þekkingu á einkennum ungmenna og að fylgjast vel 

með upphafi og þróun geðraskana svo að hægt sé að grípa snemma inn í og koma í veg fyrir 

að einstaklingar þrói með sér geðröskun. 
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