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Formáli 

Ritgerð þessi er 30 eininga verkefni í meistaranámi í klínískri sálfræði við 

sálfræðideild Háskóla Íslands. Gagnasöfnun hófst á sjúkrahúsinu Vogi og 

meðferðarheimilinu Vík í október 2018 og stóð til febrúar 2019 og fór úrvinnsla 

gagna fram á Landspítala Háskólasjúkrahúsi við Hringbraut. Ég vil þakka 

starfsmönnum SÁÁ og Landspítalans fyrir að taka vel á móti mér. Þessi rannsókn er 

hluti af stærri rannsókn sem unnin er af samstarfshópi á vegum Landspítalans, SÁÁ 

og Háskóla Íslands og þakka ég öllum þeim sem komu að verkefninu mínu á 

einhvern hátt. Samnemanda mínum Önnu Margréti Hrólfsdóttur vil ég líka þakka 

fyrir gott samstarf, góð ráð og stuðning. 

Allir þátttakendur rannsóknarinnar fá mínar hjartans þakkir fyrir gott viðmót og að 

gefa sér tíma til að taka þátt. Án ykkar væri engin rannsókn!  

Ég vil sérstaklega þakka leiðbeinanda mínum Dr. Eddu Björk Þórðardóttur fyrir 

ómetanlega hjálp og faglega leiðsögn. Ritgerðin væri ekki söm án hennar.  

Ég tileinka þessari ritgerð ástkærum föður mínum Sigurði Rafnssyni sem lést langt 

fyrir aldur fram af sökum áfengis sjúkdóms. 
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Útdráttur 

Erlendar rannsóknir benda til að tíðni áfallastreituröskunar (ÁSR) hjá 

einstaklingum með áfengis- og vímuefna vanda sé hátt, eða u.þ.b. 50%. Talið er 

að samsláttur þessara raskana hafi áhrif á meðferðarárangur áfengis- og vímuefna 

meðferða. Áfengis- og vímuefna sjúkdómur er algengur vandi og hefur alvarlegar 

afleiðingar bæði fyrir einstaklinginn og samfélagið allt. Verulegur samfélagslegur 

kostnaður hlýst af áfengis- og vímuefna sjúkdómi sem má að hluta til rekja til 

aukinnar þjónustunýtingu á heilbrigðisstofnunum. Markmið rannsóknarinnar var 

að auka þekkingu okkar hér á landi um algengi áfalla og ÁSR hjá áfengis- og 

vímuefna sjúklingum. Með aukinni þekkingu má þróa markvissari aðferðir til að 

skima fyrir áfallasögu og einkenni ÁSR hjá áfengis- og vímuefna sjúklingum og 

efla þannig áfallamiðaða heilbrigðisþjónustu fyrir þennan hóp. Kannað var 

algengi áfalla og einkenni ÁSR, þunglyndi, kvíða og streitu á meðal skjólstæðinga 

SÁÁ. Að auki var áfallamiðuð þjónustunýting í heilbrigðiskerfinu skoðuð. 

Þátttakendur voru 200 skjólstæðingar SÁÁ. Rannsóknin er þversniðsrannsókn og 

voru sjálfsmatskvarðar lagðir fyrir til að meta bakgrunnsþætti, áföll í æsku og á 

fullorðinsárum og einkenni ÁSR, kvíða, þunglyndi og streitu. Alvarleiki áfengis- 

og vímuefna sjúkdóms var einnig metinn ásamt þjónustunýtingu innan 

heilbrigðisþjónustunnar. Helstu niðurstöður sýndu að 99% þátttakenda höfðu 

upplifað alvarlegt áfall á lífsleiðinni. Þá höfðu 81% orðið fyrir líkamlegu ofbeldi 

og 55% upplifað kynferðisofbeldi. Niðurstöður bentu ennfremur til að 67% 

skjólstæðinga SÁÁ uppfylltu viðmið fyrir einkennum ÁSR (PCL-5 skor ≥33). 

Einkenni þunglyndis, kvíða, streitu og alvarlegri áfengis- og vímuefna sjúkdóm 

var algengari á meðal þeirra sem uppfylltu viðmið fyrir ÁSR, samanborið við þá 

sem náðu ekki viðmiðum. Þjónustunýting var algeng meðal þeirra sem uppfylltu 

viðmið fyrir einkennum ÁSR (67-78%). Í samræmi við erlendar rannsóknir, benda 

niðurstöður til að áföll og ÁSR séu algeng á meðal þeirra sem þjást af áfengis- og 

vímuefna sjúkdómi og að samsláttur einkenna ÁSR og áfengis- og vímuefna 

sjúkdóms sé há. Mikil þörf er fyrir kerfisbundna skimun fyrir áfallasögu og 

einkenni ÁSR hjá áfengis- og vímuefna sjúklingum í heilbrigðisþjónustunni. 

Lykilorð: áföll, ÁSR, áfengis- og vímuefna sjúkdómur, samsláttur raskana, 

þjónustunýting. 
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Inngangur 

Að verða fyrir alvarlegu áfalli þar sem lífi eða velferð fólks er ógnað getur haft alvarlegar 

afleiðingar og leitt til þess að sumir þrói með sér áfallastreituröskun (ÁSR; e. posttraumatic 

stress disorder) í kjölfarið. ÁSR er alvarleg geðræn röskun og er algengt að einstaklingar sem 

þjást af henni séu með að minnsta kosti eina aðra geðræna röskun og er þá talað um samslátt 

raskana (e. comorbidity). Á meðal algengra samslátta við ÁSR er áfengis- og vímuefna 

sjúkdómur (American Psychiatric Association, 2013) og uppfylla um 50% sjúklinga í áfengis- 

og vímuefna meðferð einnig greiningarviðmið fyrir ÁSR (Bonin, Norton, Asmundson, 

Dicurzio og Pidlubney, 2000; Brown, Stout og Mueller, 1999). Áfengis- og vímuefna 

sjúkdómur (e. substance use disorder) er heilasjúkdómur sem orsakast af umhverfis- og 

erfðaþáttum og er talinn vera einn alvarlegasti geðsjúkdómur Íslendinga í upphafi 21.aldar 

(Þórarinn Tyrfingsson, 2016; Gunnlaugsson, 2013). Bæði ÁSR og áfengis- og vímuefna 

sjúkdómur, hver um sig, geta haft alvarlegar afleiðingar fyrir einstaklinginn ásamt verulegum 

kostnaði fyrir samfélagið. Það hefur því klínískt gildi að kanna algengi ÁSR á meðal þeirra 

sem eru með áfengis- og vímuefna sjúkdóm, en skortur hefur verið á slíkum rannsóknum á 

Íslandi. 

Meðferðarúrræði SÁÁ (Samtök áhugafólks um áfengis- og vímuefna vanda) eru í 

stöðugri þróun en fyrirmynd meðferðarsviðs SÁÁ var upphaflega frá Freeport sjúkrahúsinu í 

New York State um árið 1977 (Þórarinn Tyrfingsson, 2016). Megin áhersla hefur verið á að 

fara eftir gagnreyndum aðferðum með einstaklingsmiðaðri nálgun, þar sem farið er eftir þörfum 

hvers og eins. Stuðst er meðal annars við hugræna atferlismeðferð við geðrænum vanda þar 

sem lögð er áhersla á að kenna einstaklingum að takast á við erfiðar tilfinningar, eins og 

þunglyndi, kvíða, streitu og reiði svo fátt eitt sé nefnt. 

Tilgangur þessarar rannsóknar var að kanna algengi áfalla og ÁSR á meðal 

skjólstæðinga SÁÁ. Auk þess voru tengsl ÁSR við fjölda áfalla, áfengis- og vímuefna sjúkdóm 

og aðrar geðraskanir könnuð. Einnig var áfallamiðuð þjónustunýting í heilbrigðiskerfinu 

könnuð, þ.e. hvort áfengis- og vímuefna sjúklingar hafi fengið viðbrögð frá heilbrigðis-

starfsmönnum eða öðrum óhefðbundum aðilum við frásögn af áfallasögu og hverslags 

meðferðir hafa verið nýttar. 
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Áföll 

Sálrænt áfall (e. psychological trauma) er skilgreint sem atvik sem einstaklingur lendir í 

sem hann upplifir sem ógn við líf sitt eða eigin velferð og persónulega reynslu sína af tilverunni. 

Áföll eru mjög breytileg eftir tegund þeirra en algeng áföll sem eru talin hafa töluverð eða mikil 

áhrif á einstaklinga eru ástvina missir, náttúruhamfarir, að verða fyrir eða verða vitni af 

alvarlegu slysi og sérstaklega af mannavöldum, upplifa stríð eða óeirðir eða verða fyrir 

andlegu, líkamlegu eða kynferðislegu ofbeldi (American Psychiatric Association, 2013; 

Kessler, Sonega, Bromet, Hughes og Neslon, 1995). Afleiðingar áfalls geta verið endurteknar 

erfiðar hugsanir eða tilfinningar eins og ótti, óhugur og hjálparleysi sem tengist áfallinu sem 

hann varð annaðhvort fyrir sjálfur eða varð vitni að (American Psychiatric Association, 2013; 

Weathers o.fl., 2013; Friedman og Resick, 2014). 

Áföll í æsku 

Sýnt hefur verið fram á að langvarandi streita og vanlíðan í æsku hafi alvarlegar 

afleiðingar fyrir heilsufar og velferð einstaklinga. Slæm meðferð barna er skilgreind sem 

andlegt, líkamlegt og/eða kynferðislegt ofbeldi ásamt vanrækslu. Hugtakið streituvaldandi 

heimilisaðstæður er skilgreint sem það að verða vitni að ofbeldi eða eiga foreldri sem á við 

vímuefna sjúkdóm og/eða geðrænan vanda að stríða (World Health Organization; WHO, 2011; 

Norman, Byambaa, Butchart, Scott og Vos, 2012; Trickett og McBride-Chang, 1995). Einnig 

geta áföll, á borð við það að upplifa t.d. stríð eða óeirðir í samfélaginu, heimilisleysi eða einelti, 

leitt til skaðlegra áhrifa á heilsufar barna (Bellis, Hughes, Leckenby, Perkins og Lowe, 2014). 

Fyrsta umfangsmikla rannsóknin á áhrifum áfalla í æsku, Adverse Childhood Experience 

(ACE), var gerð af Felitti og félögum árið 1998. Þátttakendur voru 17,227 og könnuðu þau 

algengi áfalla í æsku og hvort þau hefðu áhrif á heilsufar síðar á ævinni. Þau skiptu áföllum 

upp í þrjá megin flokka sem voru misnotkun, erfiðar heimilisaðstæður og vanræksla. Kannað 

var hvort þátttakendur hefði orðið fyrir andlegu, líkamlegu eða kynferðislegu ofbeldi, upplifað 

vanrækslu, átt foreldri með vímuefna vanda eða geðrænan vanda, orðið vitni af heimilisofbeldi, 

misst foreldri á einhvern hátt eða horft á eftir fjölskyldumeðlimi í fangelsi (Felitti o.fl., 1998).  

Niðurstöður Felitti og félaga (1998) sýndu að um 20% þátttakenda höfðu orðið fyrir 

kynferðismisnotkun, 25% þeirra ólust upp með áfengis- og /eða vímuefna sjúklingi og bjuggu 

19% þátttakenda með fjölskyldumeðlimi sem átti við geðrænan vanda að stríða. Um helmingur 

þátttakanda höfðu orðið fyrir að minnsta kosti einu áfalli en 7,1% þeirra höfðu lent í fjórum 

eða fleiri áföllum yfir ævina (Felitti o.fl., 1998). 
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Felitti og félagar (1998) sáu að einstaklingar sem höfðu orðið fyrir a.m.k. fjórum áföllum 

í æsku voru í aukinni áhættu fyrir áfengis- og vímuefna sjúkdómi, þunglyndi, tóbaksnotkun og 

sjálfsvígstilraunum. Þau voru einnig í mun meiri áhættu fyrir sjúkdómum síðar á ævinni, eins 

og hjarta- og æðasjúkdóma, sykursýki, heilablóðfall, lifrarsjúkdóm eða krabbamein miðað við 

einstaklinga sem höfðu ekki orðið fyrir áfalli (Felitti o.fl., 1998). Fleiri rannsóknir komu fram 

í kjölfar þessara niðurstaðna sem sýndu fram á tengsl milli áfalla í æsku og sjúkdóma á 

fullorðinsárum (Springer, Sheridan, Kuo og Carnes, 2007; Goodwin og Stein, 2004).  

Í yfirlitsgrein Hughes o.fl. (2017) voru tengsl áfalla í æsku og heilsufarsvanda síðar á 

ævinni skoðuð. Upplýsingum var safnað saman úr 37 rannsóknum (samtals 253.719 

þátttakendur). Niðurstöður þeirra voru í samræmi við fyrri rannsóknir sem sýndu að það að 

upplifa fjögur eða fleiri áföll í æsku tengist aukinni áhættu á heilsufarsvanda síðar á ævinni, 

miðað við einstaklinga sem ekki hafa orðið fyrir áfalli í æsku. Hughes og félagar (2017) sáu 

missterk tengsl milli þess að verða fyrir áfalli í æsku og heilsufarsvanda síðar á lífsleiðinni. 

Þegar heilsutengdar útkomur voru skoðaðar kom í ljós að sterkustu tengslin voru á milli áfalla 

í æsku og geðræns vanda, áfengis neyslu, vímuefna neyslu, samskiptaerfiðleika og 

ofbeldistengdar hegðunar gagnvart sjálfum sér og öðrum (Hughes o.fl., 2017).  

Adverse Childhood Experiences International Questionnaire (ACE-IQ; sjá nánar í 

aðferðarkafla) eru nýlegar mælingar sem verið er að þróa og aðlaga að öllum löndum af 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni (World Health Organization). ACE-IQ metur slæma 

meðferð barna ásamt streituvaldandi heimilisaðstæðum sem valda börnum vanlíðan. 

Niðurstöður þessara mælinga hafa sýnt fram á að samband sé á milli þess að verða fyrir áfalli 

í æsku og slæms heilsufars síðar á ævinni (WHO, 2012). Þessar upplýsingar hafa varpað ljósi 

á mikilvægi þess að auka þekkingu og skilning á því ferli sem börn ganga í gegnum þegar þau 

verða fyrir slæmri reynslu í æsku svo hægt sé að þróa bæði forvarnarstarf og meðferðarúrræði. 

Börn eru sérstaklega viðkvæm fyrir afleiðingum alvarlegra áfalla þar sem heili þeirra er 

enn að þroskast, en áföll geta haft neikvæð áhrif á bæði taugakerfi og ónæmiskerfi þeirra. 

Alvarlegar afleiðingar slíkra truflana eru slakari viðbragðshæfni við umhverfislegum áreitum, 

minni streitu- og tilfinningastjórn, minni geta til að leysa úr vandamálum og 

samskiptaerfiðleikar, ásamt því að þau treysta síður öðru fólki (Carr, Martins, Stingel, 

Lemgruber og Juruena, 2013; De Young, Kenardy og Cobham, 2011). Áhrifin eru víðtæk og 

geta haft áframhaldandi áhrif löngu eftir að áfallið er liðið hjá. Langtímaafleiðingar geta leitt 

til heilsufarsbrests og áhættuhegðunar síðar á ævinni, til að mynda áfengis- og vímuefna vanda, 

þunglyndi, átröskun, áhættuhegðun í kynlífi, hjartasjúkdóma, krabbamein og aðra króníska 

sjúkdóma (WHO, 2011). 
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Áföll á fullorðinsárum 

Algengi og afleiðingar áfalla er mismunandi eftir því hvers eðlis áfallið er. Dæmi um 

áföll sem geta haft alvarlegar afleiðingar eru atburðir á borð við náttúruhamfarir, hamfarir af 

mannavöldum, alvarleg slys, að greinast með alvarlegan sjúkdóm, skyndilegur ástvinamissir, 

óeirðir, stríðsátök sem og andlegt-, líkamlegt- eða kynferðisofbeldi (American Psychiatric 

Association, 2013). Kessler og félagar (2017) sýndu að um 70% einstaklinga í almennu þýði 

hafa orðið fyrir að minnsta kosti einu áfalli einhvern tímann um ævina. Algengustu áföllin í 

rannsókn Kessler og félaga (1995; 2017) voru skyndilegur ástvinamissir (22%) og bílslys 

(25%). Önnur algeng áföll voru líkamlegt ofbeldi (14%), nauðgun (9%), kynferðisáreiti (10%) 

og kynferðisofbeldi (þ.m.t. áreiti) (18%).  

Kynjamunur á algengi áfalla er til staðar og fer hann eftir tegundum áfalla. Konur eru 

mun líklegri en karlmenn til að verða fyrir nauðgun og hverskonar kynferðisofbeldi eða áreiti 

af hendi nákomins aðila (Kessler o.fl., 2017). Þær verða einnig frekar fyrir ofbeldi og 

vanrækslu í æsku. Karlmenn verða hins vegar oftar vitni að ofbeldi og verða frekar fyrir 

líkamlegu ofbeldi, ásamt að lenda frekar í náttúruhamförum og alvarlegu slysi miðað við konur 

(Kessler o.fl., 2017). Þegar algengi áfalla er kannað meðal áfengis- og vímuefna sjúklinga 

hækkar tíðnin verulega en rannsóknir sýna að 89-95% áfengis- og vímuefna sjúklinga hafi 

upplifað alvarleg áföll (Gielen, Havermans, Tekelenburg og Jansen, 2012; Dansky, Saladin, 

Coffey og Brady, 1997).  

Viðbrögð við áföllum eru einstaklingsbundin og breytileg milli manna, en þættir eins og 

aldur, fjöldi áfalla ásamt tegunda þeirra eru sterkir forspárþættir fyrir ÁSR (Kessler o.fl., 2017; 

Franke, 2014; Shonkoff og Garner, 2011). Ungt fólk er líklegra til að upplifa slys eða 

ofbeldistengd áföll en þeir sem eldri eru. Rannsókn Kessler og félaga (2017) sýnir að þeir sem 

eru giftur, með hærra menntunarstig og góða fjárhagsstaða hafa síður upplifað áföll á borð við 

ofbeldi og slys (Kessler o.fl., 2017). Ákveðnir þættir eru taldir verndandi eftir áföll og er 

félagslegur stuðningur þar á meðal, en hann getur skipt sköpum fyrir einstaklinga til að takast 

á við erfiðar tilfinningar eins og streitu í kjölfar áfalls (Kessler o.fl., 2017). Þá benda rannsóknir 

til þess að félagslega einangraðir einstaklingar séu með lakari getu til að takast á við 

streituvalda miðað við einstaklinga sem hafa sterk tengsl við fjölskyldu og vini (Shonkoff og 

Garner, 2011; Franke, 2014). 
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Afleiðingar áfalla 

Áfallastreituröskun (ÁSR) 

Hugtakið ÁSR kom fram á áttunda áratuginum í kjölfar einkenna sem bandarískir hermenn 

sýndu eftir stríð. ÁSR var fyrst skilgreind sem geðröskun árið 1980 af bandaríska 

geðlæknafélaginu, American Psychiatric Association (Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorders 3th; DSM-III). Síðan þá hefur ÁSR verið rannsökuð gífurlega. Allir geta 

þróað með sér ÁSR í kjölfar alvarlegs áfalls og munu flestir sem verða fyrir alvarlegu áfalli 

upplifa einhver einkenni ÁSR. Einkennin fjara þó yfirleitt út með tímanum án inngripa en sumir 

einstaklingar halda áfram að finna fyrir einkennum ÁSR í jafnvel margra áratugi eftir að áfallið 

er yfirstaðið. Þegar einkenni ÁSR hafa veruleg áhrif á daglegt líf og skerða lífsgæði er um 

röskun að ræða (American Psychiatric Association, 2013). 

Að skima fyrir og greina ÁSR getur verið flókið ferli. National Institude of Clinical 

Exellence (NICE, 2005) í Bretlandi gaf út klínískar leiðbeiningar í samræmi við nýjustu 

rannsóknir á gagnreyndum aðferðum við skimun á ÁSR. NICE leiðbeiningarnar benda á að 

skima fyrir áfallasögu, einkenni ÁSR, endurteknum þunglyndislotum, sjálfsvígshugsunum, 

kvíðaröskunum, félagslegri einangrun, svefnvanda og misnotkun áfengis- og vímuefna ásamt 

líkamlegum kvillum. Mikilvægt er að hafa í huga að sumir einstaklingar forðast að tala um 

áfallið, sem getur leitt til þess að ÁSR sé vandgreind (NICE, 2005). 

Greiningarviðmið fyrir ÁSR 

Þegar ÁSR er greind er stuðst við flokkunar- og greiningarhandbók bandarísku 

geðlæknasamtakanna og er ÁSR í flokki áfalla- og streitutengdra raskana (American 

Psychiatric Association, 2013). Einkenni ÁSR skerða lífsgæði einstaklingsins og hafa verulega 

truflandi áhrif á daglegt líf hans. 

Greiningarskilmerki DSM-5 er skipt upp í átta flokka (A til H) þar sem flestir þeirra hafa 

nokkra undirflokka. Til að uppfylla greiningarskilyrðin þarf að uppfylla eftirfarandi: 

A: Upplifa streituvaldandi atburð þar sem manneskjan þarf að hafa 1) lent í þeim sjálf, 

2) orðið vitni að þeim, 3) upplifað hann með óbeinum hætti (til dæmis fengið fregnir af 

nákomnum) eða 4) orðið fyrir endurteknum eða miklum neikvæðum áhrifum af smáatriðum 

tengdum áfallinu (til dæmis vegna starfs). 

B: Atburðurinn sem olli áfallinu er ítrekað endurupplifaður þar sem að minnsta kosti eitt 

af eftirfarandi á við: 1) óvelkomnar, endurteknar og uppáþrengjandi minningar um atburðinn, 

2) martraðir sem endurspegla atburðinn, 3) hugrof sem lýsir sér sem t.d. endurupplifun (e. 

flashback) sem getur varað allt frá nokkrum mínútum upp í nokkra daga eða misst meðvitund, 
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4) sterk andleg viðbrögð við vísbendingum um áfallið, 5) greinileg líkamleg viðbrögð við innri 

eða ytri vísbendingum sem minnir á áfallið. 

C: Viðvarandi forðun ytri áreita sem minna á áfallið og kalla fram neikvæðar minningar, 

hugsanir eða tilfinningar. Að minnsta kosti eitt af eftirfarandi þarf að vera til staðar: 1) forðast 

minningar, hugsanir og tilfinningar sem tengjast áfallinu, 2) forðast ytri áreiti sem minna á 

áfallið eins og fólk, samtöl og staði sem tengjast áfallinu. 

D: Neikvæðar breytingar á hugarfari eða skapi sem byrjaði eða versnaði eftir að áfallið 

átti sér stað sem sjá má með að minnsta kosti tvennu af eftirtöldu: 1) man ekki eftir mikilvægum 

atriðum áfallsins, 2) neikvæð viðhorf eða væntingar um sig, aðra eða heiminn eftir áfallið, 3) 

þrálátar og óraunhæfar hugsanir um orsakir eða afleiðingar atburðarins, sem leiðir 

manneskjuna til að kenna sér eða öðrum um, 4) þrálátar neikvæðar tilfinningar eins og ótti, 

hryllingur, reiði, samviskubit eða skömm, 5) greinilega minni áhugi eða þátttaka í mikilvægum 

athöfnum, 6) upplifir sig fjarlægan eða aftengdan öðrum, 7) þrálát vangeta til að upplifa 

jákvæðar tilfinningar. 

E: Greinilegar breytingar á athygli og viðbrögðum tengdum atburðinum sem sjá má með 

að minnsta kosti tveimur af eftirfarandi: 1) pirringur eða reiðiköst, 2) gáleysisleg eða skaðleg 

hegðun, 3) ofurárvekni, 4) ofurviðbrigðni, 5) einbeitingarerfiðleikar, 6) svefntruflanir.  

F: Einkenni í flokkum B, C, D og E eru til staðar í að minnsta kosti mánuð.  

G: Ofangreind einkenni þurfa að valda mikilli vanlíðan og /eða truflun í daglegu lífi eins 

og til dæmis félagslega eða í atvinnu.  

H: Útiloka þarf lyf, neyslu eða aðarar geðraskanir. (American Psychiatric Association, 

2013). 

Algengi ÁSR  

Þrátt fyrir að um 70% einstaklinga upplifi áföll einhvern tímann yfir ævina þróa ekki 

allir með sér ÁSR. Rannsóknir benda til þess að lífstíðaralgengi ÁSR sé á bilinu 0,5-7,8% 

(American Psychiatric Association, 2013; Kessler o.fl., 1995; 2017). Lífstíðaralgengi ÁSR 

hefur mælst 7,8% í Bandaríkjunum sem er hærra en í Evrópu og flestum löndum Asíu, Afríku 

og Suður-Ameríku en þar mælist lífstíðaralgengi ÁSR frá 0,5-1% (American Psychiatric 

Association, 2013; Kessler o.fl., 1995). Bandarísk rannsókn sýndi fram á að algengi ÁSR 

síðastliðið ár (2018) væri 3,6% en önnur Áströlsk rannsókn sýndi fram á að algengi ÁSR 

síðastliðið ár væri 1,3% (NICE, 2005). Evrópsk rannsókn frá Þýskalandi kannaði 

lífstíðaralgengi ÁSR í almennu þýði hjá einstaklingum á aldrinum 32-81 árs (Lukaschek o.fl., 

2013). Um 40% þátttakenda höfðu orðið fyrir alvarlegu áfalli en 1,7% þeirra þróuðu með sér 
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ÁSR. Áhugavert var stórt hlutfall þátttakenda (9%) sem upplifðu erfiðleika vegna einkenna 

ÁSR en uppfylltu ekki öll greiningarviðmið ICD-10 fyrir ÁSR. 

Yfirlitsgrein Zammit og félaga (2018) skoðaði fyrri rannsóknir í Evrópu um algengi 

ÁSR. Yfirlitsgreinin inniheldur 29 rannsóknir með 6,412 þátttakendum sem höfðu leitað til 

heilbrigðisstofnana. Niðurstöðurnar sýna að 18-39% einstaklinga sem leituðu til 

heilbrigðisstofnana voru með ÁSR. Þessar niðurstöður benda til að ÁSR sé verulega vanmetin, 

jafnvel fyrir lægri mörk mælinganna (18,2%). Niðurstöður rannsókna um algengi ÁSR hafa 

verið breytilegar milli landa og þarf að hafa í huga ólíka menningu og staðarhætti sem eru ólíkir 

eftir löndum (Burri og Maercker, 2014). Einnig er mikilvægt að skoða hvaða aðferðir eru 

notaðar í mælingum ÁSR ásamt úrtakshópum. Sem dæmi í rannsókn Lukaschek og félaga 

(2013) voru þátttakendur á aldrinum 32-81 ára sem er mun eldri hópur en úrtak Kessler´s og 

félaga (1995) sem var á aldrinum 15-54 ára. 

Áhættuþættir ÁSR 

Konur eru líklegri en karlar til að þróa með sér ÁSR í kjölfar áfalls en um 20% kvenna 

þróa með sér ÁSR einhvern tímann um ævina miðað við 8 % karla og er lífstíðaralgengi ÁSR 

hærra hjá konum (10%) en körlum (5%) (Kessler o.fl., 1995; 2017). Þá eru ungir einstaklingar 

í aukinni áhættu að þróa með sér ÁSR eftir áföll en eldra fólk. Fjöldi áfalla skiptir einnig máli 

en eftir því sem einstaklingar upplifa fleiri áföll eru meiri líkur á að fá ÁSR (Hughes o.fl., 2017; 

Felitti o.fl., 1998).  

Algengi ÁSR er háð tegund áfalls, en ÁSR mælist einna hæst hjá þeim sem hafa orðið 

fyrir kynferðisofbeldi. Faraldsfræðileg rannsókn Kessler og félagar (1995) sýndi fram á að 65% 

karlar og 46% kvenna sem höfðu orðið fyrir kynferðisofbeldi voru með einkenni ÁSR. Önnur 

áföll með háa tíðni ÁSR eru vanræksla í æsku (24% karlar og 20% kvenna), líkamlegt ofbeldi 

í æsku (22% karlar og 49% konur), líkamsárás (2% karlar og 21% konur), að vera ógnað með 

vopni (2% karlar og 33% konur) og stríðsátök (39% karlar) (Kessler o.fl., 1995; 2017; NICE, 

2005). 

Áfengis- og vímuefna sjúkdómur 

Áfengis- og vímuefna sjúkdómur er algengur krónískur heilasjúkdómur sem einkennist 

af sálfræðilegum, félagslegum og líffræðilegum þáttum. Til að skilja þennan sjúkdóm er því 

mikilvægt að skoða hann út frá hegðunarlegu, félagslegu og líffræðilegu samhengi. Áfengis- 

og vímuefna sjúkdómur hefur verulega alvarlegar afleiðingar fyrir heilsufar sjúklingsins, sem 

og félagslega- og samfélagslega þætti (American Psychiatric Association, 2013; Leshner, 

1997).  
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Samfélagslegur kostnaður vegna áfengis- og vímuefna sjúkdóms er gríðarlegur fyrir 

samfélagið og sem dæmi er hann talinn nema um 700 billjón Bandaríkjadollara ár hvert í 

Bandaríkjunum (Volkow, Koob og McLellan, 2016). Kostnaðurinn er margþátta og hefur mikil 

áhrif á heilbrigðisþjónustuna og annan kostnað sem hlýst af vegna minni framleiðni sjúklinga 

til samfélagsins, þar sem verulega dregur úr virkni þeirra. Kostnaður heilbrigðiskerfisins má 

einnig rekja til sjúklinga sem þarfnast innlagnar á almenn sjúkrahús vegna fylgikvilla áfengis- 

og vímuefna sjúkdóms. Það eru fylgikvillar eins og sýkingar, slys, krabbamein og einkenni 

sem þarfnast meðhöndlun á hjarta-, meltingar- eða lungnadeild, svo fátt eitt sé nefnt (Collins 

og Lapsley, 2008; Þórarinn Tyrfingsson, 2016).  

Einnig má nefna ómæld útgjöld sem fara í löggæslu og dómskerfið vegna neyslu 

fíkniefna en glæpatíðni er hærri meðal þessa hóps. Fíkniefnabrot eru algeng á meðal þessa hóps 

en brot sem falla undir fíkniefnabrot eru innflutningur og framleiðsla fíkniefna, sala og dreifing, 

varsla og meðferð, ásamt minniháttar brotum. Þess má geta að fíkniefnabrotum hefur fjölgað á 

Íslandi en árið 2011 voru þau samtals 1,819 (68%) og árið 2014 voru þau alls 2,375 (72%) 

(Gunnlaugsson, 2013). Íslensk rannsókn (Matthíasson, 2010) sýndi fram á að samfélagsleg 

byrði af neyslu á áfengi og vímuefnum á Íslandi nemur um 3,2-5% af landsframleiðslu. 

Collins og Lapsley (2008) gerðu umfangsmikla kostnaðargreiningu í Ástralíu yfir 

samfélagslegan kostnað fyrir misnotkun áfengis og vímuefna og tóbaks fyrir árin 2004 til 2005. 

Samfélagslegur heildarkostnaður vegna misnotkunar tóbaks, áfengis og ólöglegra vímuefna var 

talinn nema 55,1 billjón Bandaríkjadollara. Hlutur kostnaðar vegna áfengis var 15,3 billjón 

Bandaríkjadollarar (27%), ólögleg lyf 8,2 billjón Bandaríkjadollarar (15%) og tóbak 31,5 

billjón Bandaríkjadollarar (56%). Þegar bæði áfengi og ólögleg lyf voru notuð saman mátti 

reikna með auka 1,1 billjón Bandaríkjadollara (1,9%) (Collins og Lapsley, 2008).  

Greiningarviðmið fyrir áfengis- og vímuefna sjúkdómi 

Þegar áfengis- og vímuefna sjúkdómur er greindur er stuðst við DSM-5 greiningarkerfið. 

Í greiningarferlinu er kannað hvort sjúklingur uppfylli ellefu möguleg einkenni undanfarna 12 

mánuði. Að minnsta kosti tvö einkenni þurfa að vera eða hafa verið til staðar síðastliðna 12 

mánuði; fyrsti flokkurinn er skert stjórn: 1) einstaklingur neytir vímuefna í meira magni eða 

lengur en ætlað var, 2) hefur löngun til að stoppa eða minnka neysluna án árangurs, 3) ver 

miklum tíma í að finna vímuefnið, neyta þess eða jafna sig eftir að áhrif vímunnar minnkar, 4) 

þráhyggja eða sterk löngun í vímuefnið.  

Annar flokkurinn er félagsleg skerðing: 5) endurtekin notkun vímuefnisins sem veldur 

skertri getu til að sinna skyldum eins og skóla, starfi eða heimili, 6) vímuefna neyslu er haldið 
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áfram þrátt fyrir viðvarandi eða endurtekinn vanda í samskiptum við aðra, 7) mikilvægum 

áhugamálum og tómstundum er fórnað vegna neyslu vímuefnis.  

Þriðji flokkurinn er um hættulega notkun: 8) vímuefna neysla er endurtekin þrátt fyrir 

að hún skapi líkamlega hættu, 9) áframhaldandi vímuefna neysla þrátt fyrir andleg eða líkamleg 

veikindi sem hefur skapast vegna neyslunnar.  

Fjórði flokkurinn varðar þol og fráhvarfseinkenni: 10) aukið þol fyrir vímuefnum og þarf 

einstaklingurinn að auka magn vímuefnanna sem hann neytir til að ná fram tilætluðum áhrifum, 

11) fráhvarfseinkenni sem koma fram eftir að vímuefna notkun er hætt eða minnkuð. Önnur 

vímuefni eru notuð til að draga úr eða koma í veg fyrir fráhvarfseinkenni (American Psychiatric 

Association, 2013).  

Alvarleikastig sjúkdómsins fer eftir því hversu mörg greiningarviðmið eru uppfyllt. 

Einstaklingar sem greinast með 2-3 einkenni hafa vægan vanda, á meðan vandinn hjá þeim sem 

hafa 4-5 einkenni er í meðallagi. Ef sjúklingur greinist með sex einkenni eða fleiri af þessum 

11 telst hann eiga við mjög alvarlegan vanda að stríða. Þegar sjúkdómurinn er orðinn alvarlegur 

er hann krónískur og áráttukenndur, þar sem einstaklingurinn missir sjálfstjórn og heldur áfram 

að neyta vímugjafans þrátt fyrir að hafa löngun til að hætta því (American Psychiatric 

Association, 2013; Volkow o.fl., 2016). 

Allir áfengis- og vímuefna sjúklingar, óháð því hvaða vímuefni þeir nota, eiga í 

grundvallaratriðum við sama sjúkdóminn að stríða ef þeir uppfylla nægilega mörg skilyrði 

DSM-5, þ.e. ef að sex eða fleiri einkenni eru til staðar og greinast þar af leiðandi með alvarlegan 

áfengis- og vímuefna sjúkdóm. Þegar talað er um áfengis- og vímuefna sjúkdóm er verið að 

vísa til alkahólneyslu eða neyslu annarra lyfja. Neysla allra vímuefna veldur verulegum 

breytingum í heila og verður komið að því síðar. Afleiðingar þessara breytinga á heila valda 

verulegri vanlíðan og hefur neyslan áhrif á heilsufar ásamt því að skerða getu til að sinna helstu 

ábyrgðarhlutverkum í daglegu lífi, eins og skóla, vinnu eða heimili (American Psychiatric 

Association, 2013; Jacobsen, Southwick og Kosten, 2001; Volkow o.fl., 2016; Þórarinn 

Tyrfingsson, 2016). 

Algengi áfengis- og vímuefna sjúkdóms 

Erlendar rannsóknir sýna að um 8-10% einstaklinga í Bandaríkjunum, 12 ára og eldri, 

uppfylli greiningarviðmið fyrir áfengis- og vímuefna sjúkdómum ár hvert og er lífstíðaralgengi 

áfengis- og vímuefna sjúkdóms um 27% (Kessler, 1997). Algengi neyslu áfengis og vímuefna 

er þó breytilegt milli landa. Degenhardt og félagar (2008) tóku saman niðurstöður 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunar (WHO) og mældu ævilanga neyslu alkahóls, kannabis og 
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kókaíns í mismunandi löndum. Niðurstöður sýndu að áfengis neysla er algengust í 

Bandaríkjunum en lægri tíðni er í Evrópu, Japan og Nýja Sjálandi og aftur mun lægri tíðni í 

Miðausturlöndum, Afríku og Kína. Í Bandaríkjunum og Nýja Sjálandi er algengi kannabis- 

(42%) og kókaínneyslu (16%) hærra en í öðrum löndum. Niðurstöður Degenhardt og félaga 

(2008) sýna einnig að ólögleg fíkniefnanotkun er algengari í ríkari löndum miðað við fátækari 

lönd og sáu þau ekki mun á algengi milli þeirra landa sem höfðu lögleitt vímuefni og þeirra 

sem ekki hafðu lögleitt þau.  

Áfengis- og tóbaksfíkn er algengasti fíknivandinn á Íslandi og má rekja það til þess að 

þessi efni eru lögleg, ásamt lyfseðilsskyldum lyfjum. Ólögleg efni sem einstaklingar á Íslandi 

ánetjast eru helst amfetamín, kókaín, kannabis, róandi efni og ópíumskyld efni. Um 1.500 

einstaklingar leggjast inn á sjúkrahúsið Vog til meðferðar við vímuefna fíkn ár hvert (Þórarinn 

Tyrfingsson, 2016). Íslenskar tölur sýna að líkur þess að þróa með sér áfengis- og vímuefna 

sjúkdóm er 14% fyrir Íslendinga í heild sinni (18% fyrir karla og 9,4% fyrir konur). Í 80% 

sjúkdómstilvika er um áfengis sjúkdóm að ræða (Þórarinn Tyrfingsson, 2016; Íslensk 

erfðagreining, e.d). 

Kenningar um áfengis- og vímuefna sjúkdóm 

Undanfarna tvo áratugi hafa komið fram kenningar um líffræðilegar orsakir áfengis- og 

vímuefna sjúkdóms sem útskýra breytingar í heilastarfsemi við endurtekna neyslu vímuefna. 

Þessar breytingar má sjá á bæði uppbyggingu og starfsemi heilans þegar sjúkdómurinn er 

orðinn langvinnur og alvarlegur. Afleiðingar breytinganna eru skortur á dómgreind og 

rökhugsun sem leiðir til þess að eintaklingurinn nær ekki að hafa hemil á neyslunni, missir 

stjórn á henni þrátt fyrir mikinn vilja og endurteknar tilraunir til að hætta henni. Vítahringur 

myndast sem viðheldur vandanum og eru afleiðingarnar viðvarandi og sterk löngun í 

vímuefnið, ásamt endurteknu bakfalli í bataferli (American Psychiatric Association, 2013; 

Leshner, 1997; Íslensk erfðagreining, e.d.; Volkow o.fl., 2016).  

Öll þekkt vímuefni hafa mismunandi áhrif á taugakerfið (t.d. örvandi eða róandi) en öll 

eiga þau það sameiginlegt að virkja verðlaunasvæði (e. mesolimbic reward system) heilans 

með því að valda snöggri og mikilli aukningu í losun dópamíns. Verðlaunabraut heilans liggur 

frá miðheila til randkerfisins og áfram til framheila. Þessi svæði veita manneskjunni ánægju- 

og vellíðunar tilfinningu og hefur þetta svæði þróast eftir námi og reynslu einstaklingsins í 

gegnum ævina (Leshner, 1997).  

Framvinda áfengis- og vímuefna sjúkdóms byrjar með jákvæðri styrkingu á hvatvísri 

hegðun í upphafi vímuefna neyslu sem á sér stað vegna mikillar dópamín framleiðslu en það 
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leiðir til sælutilfinningu (e. euphoria). Við endurtekna neyslu breytast eiginleikar taugamóta á 

þessum heilasvæðum og þarf einstaklingurinn á vímuefnum að halda til að virkja 

dópamínframleiðslu til að kalla fram sælutilfinninguna (Volkow o.fl., 2016; Íslensk 

erfðagreining, e.d.; Þórarinn Tyrfingsson, 2016).  

Einnig getur orðið skemmd á hvelatengslum (e. corpus callosum), sem eru brautir sem 

ganga milli heilahvela og gerir vinstra heilahveli kleift að hafa samskipti við hægra heilahvelið 

og öfugt. Einstaklingar sem fá slíkar skemmdir einkennast af hömluleysi því framheili virkar 

ekki sem skyldi vegna þessarar truflunar og missir viðkomandi stjórn á hegðun sinni varðandi 

neyslu vímuefna. Afleiðingar þeirra breytinga sem hafa orðið í framheila eru meðal annars 

skert virkni heilans, sem leiðir til þess að stjórnkerfi heilans bregst og einstaklingurinn missir 

sjálfsstjórn, og skert geta vímuefna neytandans til að taka röklegar eða skynsamlegar 

ákvarðanir. Þetta leiðir af sér viðvarandi og yfirdrifna löngun í vímuefnið sem verður að 

þráhyggju. Þegar þangað er komið á sér stað neikvæð styrking á hegðun fíkilsins, sem er orðin 

áráttukennd, þar sem hann leitast við að útvega sér vímuefnið með það að leiðarljósi að bægja 

frá óbærilegri vanlíðan (Volkow o.fl., 2016; Íslensk erfðagreining, e.d.; Þórarinn Tyrfingsson, 

2016).  

Aðrir áhættuþættir í þróun áfengis- og vímuefna sjúkdóms hafa einnig komið fram. 

Íslensk rannsókn Tyrfingssonar og félaga (2010) sýndi fram á áhrif erfðaþátta á þróun 

sjúkdómsins. Niðurstöður þeirra sýndu að einstaklingar sem eiga ættingja í fyrsta ættlið með 

áfengis sjúkdóm eru tvöfalt líklegri til þess að þróa með sér áfengisfíkn en einstaklingar sem 

ekki eiga ættingja í fyrsta ættlið með áfengis sjúkdóm. Jafnfram eru sjöfalt meiri líkur á 

amfetamínfíkn á meðal þeirra sem eiga ættingja í fyrsta ættlið með amfetamínfíkn miðað við 

þá sem eiga ekki ættingja í fyrsta ættlið með amfetamínfíkn (Tyrfingsson o.fl., 2010). 

Umhverfislegir þættir hafa einnig áhrif á þróun áfengis- og vímuefna sjúkdóms. Þetta 

eru þættir eins og erfiðar heimilisaðstæður (Norman o.fl., 2012), áföll og misnotkun í barnæsku 

(Harrison, Fulkerson og Beebe, 1997), þrýstingur frá jafnöldrum (Santor, Messervey og 

Kusumakar, 2010), kyn og menningarlegir þættir (Kessler o.fl., 1997). 

Samsláttur ÁSR, áfengis og vímuefna sjúkdóma 

Áfengis- og vímuefna sjúklingar sem uppfylla greiningarviðmið ÁSR eiga erfiðara með 

að ná góðum meðferðarárangri miðað við sjúklinga sem greinast eingöngu með áfengis- og 

vímuefna sjúkdóm (Brown o.fl., 1999). Sjúklingar með áfengis- og vímuefna sjúkdóm ásamt 

ÁSR eru með fleiri endurkomur í áfengis- og vímuefna meðferðir, lakari meðferðarheldni, 

minni batahorfur og hærri dánartíðni miðað við þá sem greinast ekki með ÁSR (Cavalcanti-
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Ribeiro o.fl., 2012; Brown o.fl., 1999). Einkenni ÁSR verða einnig alvarlegri og flóknari þegar 

röskunin fer saman með áfengis- og vímuefna sjúkdómi (Cloitre o.fl., 2009; Brady, Killeen, 

Saladin, Dansky og Becker, 1994). 

Faraldsfræðilegar rannsóknir hafa sýnt háa tíðni samsláttar ÁSR og áfengis- og vímuefna 

sjúkdóms. Ein fyrsta stóra rannsóknin á samslætti sem gerð var í Bandaríkjunum (The National 

Comorbidity Survey; 1995) innihélt 5,877 þátttakendur. Lagt var mat á bæði algengi og 

samslátt raskana samkvæmt greiningarhandbók DSM-III-R (Kessler o.fl., 1995). 

Niðurstöðurnar sýndu að einstaklingar með ÁSR væru tvisvar til fjórum sinnum líklegri en 

einstaklingar án ÁSR til að uppfylla greiningarviðmið áfengis- og vímuefna sjúkdóms. Önnur 

stór faraldsfræðileg rannsókn sem var gerð í Bandaríkjunum árið 2010, National Epidemiologic 

Survey on Alcohol and Related Conditions, innihélt 34,653 þátttakendur og sýndu 

niðurstöðurnar að lífstíðaralgengi ÁSR væri 6,4% og á meðal þeirra sem greindir voru með 

ÁSR uppfyllti um helmingur þeirra (46%) greiningarviðmið fyrir áfengis- og vímuefna 

sjúkdóm (Pietrzak, Goldstein, Southwick og Grant, 2011).  

Niðurstöður um algengi samsláttar ÁSR og áfengis- og vímuefna sjúkdóms eru 

breytilegar eftir úrtökum. Til að mynda þegar hermenn eru bornir saman við almennt þýði eru 

hermenn í meiri áhættu á að þróa með sér bæði ÁSR og áfengis- og vímuefna sjúkdóm en gerist 

í almennu þýði (Hoge o.fl., 2004; Kang, Natelson, Mahan, Lee og Murphy, 2003). Meðal 

hermanna sem höfðu tekið þátt í aðgerð gegn hryðjuverkum (Operation Enduring Freedom) 

eftir hryðjuverkaárásina á tvíburaturnana í Bandaríkjunum árið 2001 greindust 21% með 

áfengis- og vímuefna sjúkdóm og uppfylltu þar af um 15-20% greiningarviðmið fyrir ÁSR 

(Thomas o.fl., 2010; Bray og Hourani, 2007; Seal, Berthenhal, Miner, Sen og Marmar, 2007; 

Hoge o.fl., 2004).  

Rannsóknir sem hafa verið gerðar á meðferðarstofnunum fyrir áfengis- og vímuefna 

sjúklinga hafa sýnt að um 50% skjólstæðinga uppfylli einnig greiningarviðmið fyrir ÁSR 

(Berenz og Coffey, 2012; Brown o.fl., 1999). Brown og félagar (1999) sáu hins vegar að 

áfengis- og vímuefna sjúklingar með samslátt við ÁSR höfðu ekki sótt fleiri meðferðir við ÁSR 

miðað við þá sem voru ekki með ÁSR. Ástæðan er talin vera að sjúklingarnir höfðu ekki fengið 

tilvísun í greiningu frá heilbrigðisstarfsmönnum og var áfengis- og vímuefna sjúkdómurinn 

talinn vera meginvandinn á meðferðarstofnunum (Brown o.fl., 1999). 

Að auki sýndu Kessler og félagar (1995) að um 88% karla og 79% kvenna sem uppfylla 

greiningarviðmið fyrir ÁSR uppfylla einnig greiningarviðmið fyrir að minnsta kosti einna aðra 

röskun. Aðrar algengar geðraskanir með samslátt við ÁSR eru t.d. alvarlegt þunglyndi (52-

65%), almenn kvíðaröskun (22-40%), alvarlegar svefntruflanir (19%), félagskvíðaröskun 
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(17%), ofsakvíðaröskun (15%) og áráttu- og þráhyggjuröskun (15%) (American Psychiatric 

Association, 2013; Dell´Osso o.fl., 2014; Creamer, Burgess og McFarlane, 2001; Brown o.fl., 

1999). 

Hvernig sem á það er litið er há tíðni samsláttar ÁSR og áfengis- og vímuefna sjúkdóms 

en þessi mikli breytileiki í niðurstöðum má rekja til breytileika milli úrtaka, tegunda 

heilbrigðisstofnana, breytileika milli sjúklingahópa, ásamt ólíkum mælikvörðum sem notaðir 

voru í rannsóknunum. Eins og fram hefur komið hefur þessi samsláttur raskana neikvæð áhrif 

á bæði framgang áfengis- og vímuefna meðferðar ásamt árangur hennar (Brown o.fl., 1999; 

Holtzheimer, Russo, Zatzick, Bundy og Roy-Byrne, 2005). Birtingarmynd samsláttar ÁSR og 

áfengis- og vímuefna sjúkdóms er breytileg milli einstaklinga en algengast er aukin streita, 

alvarlegri og flóknari einkenni ÁSR, aukin tíðni meðferða ásamt minni meðferðarheldni og 

árangur (Najavits o.fl., 2003). 

Kenningar 

Helstu kenningar um samslátt ÁSR og áfengis- og vímuefna sjúkdóm benda annars 

vegar á að einstaklingar sem eru með ÁSR nota áfengi og/ eða vímuefni til að draga úr verulegri 

vanlíðan sem einkenni ÁSR valda (Khantzian, 1987) og hins vegar benda kenningar á að 

einstaklingar lenda ítrekað í áföllum vegna áfengis- og vímuefna neyslu (Chilcoat og Breslau, 

1998).  

Sjálfsmeðhöndlunarkenningin Khantzian (The self-medication hypothesis) er mikið 

notuð til að útskýra tengsl ÁSR og áfengis- og vímuefna sjúkdóms. Sjálfs-

meðhöndlunarkenning er byggð á hugmyndum sálgreiningar um varnarhætti sjálfsins. 

Vímuefni eru valin eftir virkni þeirra á vanlíðan sem einkenni ÁSR valda viðkomandi með það 

að markmiði að ná tilfinningalegu jafnvægi (Khantzian, 1987; 1990; 1997; Reed, Anthony og 

Breslau, 2007).  

Rannsóknir hafa stutt við sjálfsmeðhöndlunarkenninguna. Ouimette, Read, Wade og 

Tirone (2010) fylgdu eftir 35 sjúklingum sem voru með bæði ÁSR og áfengis- og vímuefna 

sjúkdóm. Fylgst var með vikulegum sveiflum einkenna sjúklinganna yfir 26 vikna tímabili til 

að kanna samvirkni milli einkenna ÁSR og áfengis- og vímuefna sjúkdóms. Niðurstöðurnar 

sýndu að einkenni ÁSR og áfengis- og vímuefna sjúkdóms breytast samhliða yfir tíma, þannig 

að þegar einkenni ÁSR aukast tengist það aukningu á einkennum áfengis- og vímuefna 

sjúkdóms (Ouimette o.fl., 2010).  

Önnur kenning er um að áfengis- og vímuefna neysla orsaki ÁSR, en sýnt hefur verið 

fram á að áfengis- og vímuefna sjúkdómar spái fyrir auknum líkum á ÁSR. Það er annars vegar 
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skýrt með aukinni áhættu (e. high-risk hypothesis) og aukinni viðkvæmni (e. susceptibility). 

Með aukinni áhættu er átt við að neysla vímuefna auki líkurnar á að einstaklingurinn verði fyrir 

áfalli. Það felur í sér að einstaklingurinn tekur þátt í einhverskonar áhættuhegðun tengt því að 

afla sér alkahól eða vímuefna ásamt að drukkinn einstaklingur er líklegri til að lenda í slysum, 

ofbeldi og svo framvegis. Þannig aukast líkurnar á að upplifa áfallatengda atburði og eru því í 

meiri áhættu að þróa með sér ÁSR (Chilcoat og Breslau, 1998; Acierno, Resnick, Kilpatrick, 

Saunders og Best, 1999).  

Langvarandi neysla vímuefna getur ollið aukinni viðkvæmni á taugakerfið eins og örvun 

sem veldur kvíðaeinkennum. Þar af leiðandi skerðist geta einstaklingsins til að nota góð 

bjargráð og aukast því líkurnar á þróa með sér ÁSR í kjölfar áfalls (Jacobsen o.fl., 2001; 

Sharkansky, Brief, Peirce, Meehan og Mannix, 1999; Stewart, Conrod, Samoluk, Pihl og 

Dongier, 2000). 

Meirihluti rannsókna hafa bent til þess að einstaklingar þrói fyrst með sér ÁSR og síðan 

áfengis- og vímuefna sjúkdóm sem styður við sjálfsmeðhöndlunarkenninguna (Back, Brady, 

Sonne og Verduin, 2006; Back, Jackson, Sonne og Brady, 2005; Chilcoat og Breslau, 1998; 

Compton, Cottler, Phelps, Abdallah og Spitznagel, 2000; Jacobsen, Southwick og Kosten, 

2001; Stewart og Conrod, 2003). Hvort sem ÁSR kemur á undan eða á eftir áfengis- og 

vímuefna sjúkdómi er mikilvægt að greina ÁSR hjá áfengis- og vímuefna sjúklingum. 

Ouimette og Brown (2003) vöruðu við að túlka ÁSR sem annars stigs vanda hjá áfengis- og 

vímuefna sjúklingum. Það myndi draga úr árangri áfengis- og vímuefna meðferðar og 

mikilvægt væri að veita meðferð við bæði áfengis- og vímuefna sjúkdómi ásamt ÁSR.  

Aðrir algengir þættir sem gegna hlutverki í þróun samsláttar ÁSR og áfengis- og 

vímuefna sjúkdóms er til að mynda erfðir (Tyrfingsson, 2010; Khoury, Tang, Bradley, Cubells 

og Ressler, 2010; Kingston og Raghavan, 2009; Stewart og Conrod, 2008). 

Þjónustunýting 

Aukin fylgni er á milli heilbrigðisþjónustu og einstaklinga sem verða fyrir áföllum og er 

ÁSR vangreind innan heilbrigðisstofnana (Zammit o.fl., 2018; Hughes o.fl., 2017). Fyrri 

rannsóknir hafa sýnt fram á neikvæð áhrif bæði áfalla og ÁSR á líkamlega og andlega heilsu 

sem leiðir til aukinnar notkunar á heilbrigðisþjónustu (Brown o.fl., 1999; Ouimette og Brown, 

2003; Ouimette o.fl., 2004; NICE, 2005). Einstaklingar sem hafa orðið fyrir kynferðislegu og 

líkamlegu ofbeldi nota til að mynda heilbrigðisþjónustu í meira mæli en þeir sem hafa ekki 

orðið fyrir slíkum áföllum. Sem dæmi leita konur sem hafa orðið fyrir kynferðisofbeldi oftar 

til kvensjúkdómalækna en aðrar konur (Rosenberg o.fl., 2000).  
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Ouimette og félagar (2004) rannsökuðu einstaklinga innan heilsugæslunnar og mátu 

heilsufarsvanda einstaklinga með eða án ÁSR. Niðurstöður sýna tengsl milli alvarleika 

einkenna ÁSR og hærri tíðni heilsufarsvanda. Einstaklingar með ÁSR eru með fleiri 

heilsufarsleg vandamál, til að mynda blóðþrýstings- og stoðkerfisvanda ásamt því að greinast 

almennt með verri líkamlega og geðræna heilsu miðað við einstaklinga án ÁSR. Karlar og 

konur upplifa álíka einkenni fyrir utan það að konur finna frekar fyrir orkuleysi og þreytu 

(Ouimette o.fl., 2004; NICE, 2005).  

Þrátt fyrir að fyrri rannsóknir hafi sýnt fram á háa tíðni samsláttar ÁSR og áfengis- og 

vímuefna sjúkdóms er ÁSR verulega vanmetin hjá þessum hópi í heilbrigðiskerfinu (Dansky, 

Roitzsch, Brady, og Saladin, 1997; Zammit o.fl., 2018). Yfirlitsgrein Zammit og félaga (2018) 

sýndi að um 29% einstaklinga sem fengu þjónustu hjá heilsugæslu voru með ógreinda ÁSR og 

36% áfengis- og vímuefna sjúklinga sem fengu þjónustu hjá heilsugæslu voru með ógreinda 

ÁSR (Zammit o.fl., 2018). Aðrar algengar geðraskanir með samslátt við ÁSR, til dæmis 

þunglyndi, kvíði og svefntruflanir, eru oft flokkaðar sem annars stigs vandi eða sem afleiðing 

áfengis- og vímuefna neyslu (Kofoed, Friedman, og Peck, 1993). 

Niðurstöður rannsókna hafa sýnt að ÁSR sé einnig vanmetin meðal áfengis- og vímuefna 

sjúklinga í fíknimeðferð. Brown og félagar (1999) mátu sjúklinga í áfengis- og vímuefna 

meðferð með tilliti til bæði tíðni meðferða og algengi ÁSR. Niðurstöður sýndu að um 95% 

sjúklinganna höfðu einhverntímann upplifað alvarleg áföll eins og morð, sjálfsvíg, 

kynferðislega misnotkun og/eða ofbeldi á fullorðinsárum og var um helmingur (51%) sjúklinga 

með ógreinda ÁSR. Sjúklingar með ÁSR eyddu mun fleiri tímum í áfengis- og vímuefna 

meðferð miðað við sjúklinga sem voru án ÁSR. Að auki mátti sjá lakari meðferðarárangur hjá 

hópnum með ÁSR (Brown o.fl., 1999). Þessar rannsóknir sýna fram á mikilvægi þess að 

skimað sé kerfisbundið fyrir áfallasögu og einkennum ÁSR hjá áfengis- og vímuefna 

sjúklingum til að auka meðferðarárangur hjá þessum hópi og draga úr þeim háa kostnaði sem 

honum fylgir (Brown o.fl., 1999; Ouimette og Brown, 2003; NICE, 2005; Zammit o.fl., 2018). 

Þjónustunýting á sjúkrahúsinu Vogi 

Á Íslandi er algengast að einstaklingar leiti eftir áfengis- og vímuefna meðferð hjá SÁÁ 

og er fyrsti áfangastaður á sjúkrahúsinu Vogi. Frá upphafi SÁÁ, árið 1977, hafa orðið miklar 

breytingar á þeim sjúklingahóp sem kemur í meðferð við áfengis- og vímuefna sjúkdómi. Sem 

dæmi hefur sjúklingahópurinn yngst verulega með árunum. Í dag eru 10% sjúklinga 19 ára og 

yngri en í upphafi voru þeir 3%. Færri konur sækja áfengis- og vímuefna meðferð miðað við 
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karla en yfir þessi 40 ár sem SÁÁ hefur starfað hefur orðið aukning, í upphafi voru konur um 

20% sjúklinga en árið 2015 eru þær um 31% (Þórarinn Tyrfingsson, 2016).  

Árið 2015 lögðust 1,699 sjúklingar inn á Sjúkrahúsið Vog, um 10% karla á aldrinum 15-

64 ára og um 5% kvenna á sama aldri. Af þeim sjúklingum sem sækja meðferð á sjúkrahúsinu 

Vogi voru um 95% þeirra greindir með alvarlegan áfengis- og vímuefna vanda, það er sex eða 

fleiri einkenni af ellefu mögulegum samkvæmt DSM-5 (Þórarinn Tyrfingsson, 2016).  

Endurkomusjúklingar sem komu þrisvar sinnum eða sjaldnar voru 84% árið 2015 en 

sjúklingar sem komu tíu sinnum eða oftar voru 2,9% árið 2009 en 4,1% árið 2015 sem sýnir 

aukningu á milli ára (Þórarinn Tyrfingsson, 2010; 2016). Þórarinn Tyrfingsson (2016) tók 

saman tíðni dauðsfalla allra sjúklinga sem höfðu komið á Sjúkrahúsið Vog frá upphafi (alls 

25.109 sjúklingar) fram til ársins 2015. Niðurstöðurnar voru sláandi en um 35% 

sjúklingahópsins undir 65 ára aldri höfðu orðið fyrir ótímabærum dauðsföllum sem rekja má 

beint eða óbeint til sjúkdómsins, þ.e. slys, sjálfsvíg, óhreinar sprautur og nálar og ofbeldi, svo 

fátt eitt sé nefnt (Þórarinn Tyrfingsson, 2016). 

Fyrri rannsóknir sýna minni árangur í áfengis- og vímuefna meðferðum þegar samsláttur 

ÁSR er til staðar við áfengis- og vímuefna sjúkdóm (Holtzheimer o.fl., 2005; Brown o.fl., 

1999). Heilbrigðisþjónustan í heild sinni þarf að vera vel upplýst um áhrif og afleiðingar áfalla 

ásamt einkennum ÁSR svo hægt sé að þróa áfallamiðaða þjónustu. Til að efla megi 

heilbrigðisþjónustu fyrir áfengis- og vímuefna sjúklinga er nauðsynlegt að skima fyrir 

áfallasögu og einkennum ÁSR svo hægt sé að grípa inn í með skilvirkari hætti. Mikill 

ávinningur er af slíkum upplýsingu, bæði fyrir einstaklinginn sjálfan og samfélagið í heild sinni 

svo bæta megi meðferðarárangur þessa hóps.  

Meðferðarstarf SÁÁ er í stöðugri framþróun varðandi meðferðir áfengis- og vímuefna 

sjúkdóms og er meginmarkmið rannsóknarinnar að meta algengi áfalla og skanna fyrir 

einkennum ÁSR meðal skjólstæðinga SÁÁ. Skortur hefur verið á slíkum rannsóknum á Íslandi 

en erlendar rannsóknir hafa sýnt verulega háa tíðni samsláttar ÁSR og áfengis- og vímuefna 

sjúkdóms (Bonin o.fl., 2000; Brown o.fl., 1999) og er því mikilvægt að skoða hvort sama eigi 

við á Íslandi.  

Markmið rannsóknar 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna algengi áfalla og ÁSR á meðal skjólstæðinga 

SÁÁ. Einnig voru tengsl ÁSR og áfengis- og vímuefna sjúkdóms, þunglyndi, kvíða, streitu og 

fjölda áfalla yfir ævina skoðuð. Markmið rannsóknarinnar var einnig að kanna hvort frásögn 

áfengis- og vímuefna sjúklinga um áfallasögu hafi fengið viðbrögð frá heilbrigðis-
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starfsmönnum eða öðrum óhefðbundum aðilum ásamt því að skoða hverslags áfallamiðaðar 

meðferðir hafa verið nýttar af þeim sem sóttu slíkar meðferðir. 
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Aðferð 

Þátttakendur 

Þátttakendur voru íslenskumælandi skjólstæðingar SÁÁ, alls 200, á aldrinum 18-74 ára. 

Meðalaldur var 38 ár og staðalfrávik 14,8. Karlmenn í rannsókninni voru alls 122 (61%), og 

kvenmenn 74 (37%). Gagnasöfnun fór fram á Sjúkrahúsinu Vogi og meðferðarheimilinu Vík, 

fyrst á tímabilinu 14. til 20. apríl árið 2018 og aftur á tímabilinu 10. október árið 2018 til 1. 

febrúar árið 2019. 

Rannsóknarsnið 

Rannsóknin var megindleg ferilrannsókn með hentugleikaúrtaki án inngrips. Megin 

útkomubreytur rannsóknarinnar voru algengi áfalla og ÁSR meðal skjólstæðinga SÁÁ. Einnig 

var áfengis- og vímuefna vandi skoðaður, áfallasaga bæði í æsku og á fullorðinsárum, 

þunglyndis-, kvíða- og streitueinkenni ásamt því að skoða hvort, og þá hvers konar, 

heilbrigðisþjónustu þátttakendur höfðu fengið í kjölfar áfalla eða vegna annarra andlegrar 

vanlíðunar. Þessi rannsókn er hluti af stærri rannsókn sem unnin var af samstarfshópi á vegum 

Landspítalans, SÁÁ og Háskóla Íslands. 

Mælitæki 

Lagðir voru sjö gátlistar fyrir þátttakendur. Þetta voru spurningalistar um bakgrunn 

þátttakenda, heilsuhegðun, þungbæra lífsreynslu í æsku, áfallasögu í æsku og á fullorðinsárum, 

kvíða, þunglyndi og streitu yfir ævina, neysluhegðun og spurningar um meðferð við andlegri 

vanlíðan.  

Bakgrunnsupplýsingar 

Þátttakendur voru spurðir um aldur, kyn, hjúskaparstöðu, nám, íbúafjölda á heimilinu, 

fjölda barna á heimilinu, stöðu viðkomandi á vinnumarkaði, fjárhagsstöðu, hvernig þáttakendur 

mátu eigin heilsu og tóbaksnotkun. 

Áfallasaga 

Adverse Childhood Experiences International Questionnaire (ACE-IQ) var lagður fyrir 

til að meta áfallasögu fyrstu 18 ár ævinnar (WHO, 2011). ACE-IQ sjálfsmatskvarðinn metur 

bæði alvarleika og algengi erfiðra áfalla sem einstaklingar upplifa á fyrstu 18 árum ævinnar. 

Spurningum ACE-IQ er skipt í sjö flokka: Misnotkun barna eru þrír flokkar; andlegt ofbeldi 

(tvær spurningar), líkamlegt ofbeldi (tvær spurningar) og kynferðislegt ofbeldi (fjórar 

spurningar). Vanhæft heimilishald í barnæsku eru fjórir flokkar: að verða vitni að áfengis- 

og/eða vímuefna neyslu (tvær spurningar), geðræn vandamál (tvær spurningar), beiting 
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ofbeldis frá foreldri eða forráðamanni (fjórar spurningar) og afbrotahegðun meðal 

fjölskyldumeðlima (ein spurning) (WHO, 2011). 

ACE-IQ spurningalistinn hefur verið gæðaprófaður í sex löndum. Hann hefur mælst með 

gott áreiðanleika- og réttmætisgildi til að skima fyrir heilsufari. Niðurstöður erlendra rannsókna 

hafa sýnt það að upplifað fjögur eða fleiri áföll í æsku tengist auknum líkum á ýmsum 

neikvæðum heilsufarslegar útkomur, bæði líkamlegum og andlegum (WHO, 2011; Hughes 

ofl., 2017). ACE-IQ spurningalistinn var þróaður og útfærður eftir rannsókn Felitti og félaga 

(1998), The Adverse Childhood Experience (ACE), sem skoðaði tengsl fjölda áfalla í æsku við 

heilsufarsvanda yfir ævina. Íslensk útgáfa ACE-IQ var þýdd af Eddu Björk Þórðardóttur og 

bakþýdd af Jóhanni Pálmari Harðarsyni. 

Life Events Checklist for DSM-5 (LEC-5; Weathers, Blake, Schnurr, Kaloupek, Marx og 

Keane, 2013) er sjálfsmatskvarði sem metur þungbæra lífsreynslu yfir ævina samkvæmt 

greiningarviðmiðum DSM-5. Listinn samanstendur af 16 atburðum sem geta valdið verulegri 

streitu eða einkennum ÁSR, sem dæmi hamfarir eða slys, líkamlegt og kynferðislegt ofbeldi, 

stríðsátök, lífshættuleg veikindi eða skyndilegt dauðsfall. Svarmöguleikar eru „kom fyrir mig“, 

„varð vitni að“, „fékk vitneskju um“, „er hluti starfs míns“, „ekki viss“ og „á ekki við“. Einnig 

er boðið upp á opna spurningu ef viðkomandi hefur upplifað annan streituvaldandi atburð sem 

er ekki tilgreindur á listanum. Íslensk útgáfa LEC-5 var þýdd af Berglindi Guðmundsdóttur, 

Agnesi Björgu Tryggvadóttur og Guðlaugu Friðgeirsdóttur og bakþýdd af Ingunni Hansdóttur. 

PTSD Checklist for DSM-5 (PCL-5; Weathers, Litz, Keane, Palmieri, Marx og Schnurr, 

2013) var notaður til að meta einkenni ÁSR samkvæmt greiningarviðmiðum DSM-5. PCL-5 

listinn inniheldur 20 spurningar á 5 punkta Likert kvarða með svarmöguleikunum frá 0-4 (,,ekki 

neitt“, ,,lítið”, ,,miðlungs“, ,,töluvert“ og ,,mjög mikið“). Skor eru metin frá 0-80 og því hærri 

skor, því meiri eru einkenni ÁSR. Þátttakendur svara til um einkenni síðastliðinn mánuð.  

Til að greinast með einkenni ÁSR þarf að ná viðmiðunarskori kvarðans sem er 33 skor 

eða hærra. Áreiðanleiki og réttmæti listans eru talin góð (Blevins, Weathers, Davis, Witte og 

Domino, 2015). Íslensk útgáfa PCL-5 var þýdd af Berglindi Guðmundsdóttur, Agnesi Björgu 

Tryggvadóttur og Guðlaugu Friðgeirsdóttur og bakþýdd af Ingunni Hansdóttur. 

Áfengis- og vímuefna neysla 

Cut-down, Annoyed, Guilt and Eye-opener (CAGE; Ewing, 1984) var lagður fyrir til að 

meta neyslu áfengis- og vímuefna. CAGE listinn inniheldur fimm spurningar með 

svarmöguleikana „nei“ eða „já“. Skor við „já“ svörum eru lögð saman. Skor á bilinu núll til 

einn bendir til að áfengis vandi sé ekki til staðar, tvö skor benda til þess að um áfengis vanda 
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sé að ræða og eftir því sem skorin eru fleiri, því alvarlegri er vandinn. Spurt er um áfengis 

neyslu síðastliðna þrjá mánuði; hvort að viðkomandi drekki stundum áfengi, hvort draga þurfi 

úr áfengis neyslu, hvort aðrir hafi gert viðkomandi gramt í geði með því að setja út á drykkjuna, 

hvort viðkomandi hafi liðið illa eða haft sektarkennd vegna drykkjunnar, hvort viðkomandi 

hafi fengið sér áfengi að morgni til að laga skjálfta eða losna við timburmenn. Að auki er spurt 

um það hversu marga drykki viðkomandi drekkur á viku að meðaltali og hver mesti fjöldi 

drykkja hefur verið á einum degi síðastliðið ár. Spurningalistinn hefur viðunandi réttmæti og 

áreiðanleika til að skima fyrir vandamálum tengdum neyslu áfengis og áfengisfíkn (Shields og 

Caruso, 2004). 

Cut-down, Annoyed, Guilt and Eye-opener; Adapted to Include Drugs (CAGE-AID; 

Brown og Rounds, 1995) var lagður fyrir til að meta neyslu lyfja eða vímuefna. CAGE-AID 

listinn inniheldur fimm spurningar með svarmöguleikana „nei“ eða „já“. Skor við „já“ svörum 

eru lögð saman. Núll til eitt skor bendir til þess að vímuefna vandi sé ekki til staðar, tvö skor 

benda til þess að um vímuefna vanda sé að ræða og eftir því sem skorin eru fleiri, því alvarlegri 

er vandinn. 

Spurt er um neyslu lyfja eða annarra vímuefna síðastliðna þrjá mánuði; hvort lyf séu 

notuð í öðrum tilgangi en til lækninga, hvort viðkomandi finnist hann þurfa að draga úr lyfja-

/vímuefna neyslu sinni, hvort fólk hafi gert viðkomandi gramt í geði með því að setja út á lyfja-

/vímuefna neysluna, hvort viðkomandi hafi liðið illa eða haft sektarkennd vegna neyslunnar og 

hvort viðkomandi hafi fengið sér lyf/vímuefni að morgni til að laga taugakerfið eða losa sig 

við timburmenn. Spurningalistinn hefur viðunandi réttmæti og áreiðanleika til að skima fyrir 

vandamálum tengd neyslu vímuefna og/eða annarra lyfja (Shields og Caruso, 2004). 

Þunglyndi, kvíði og streita 

Depression Anxiety Stress Scales 21 Version (DASS-21; Lovibond og Lovibond, 1995) 

er sjálfsmatslisti sem var lagður fyrir til að meta einkenni þunglyndis, kvíða og streitu. Listinn 

inniheldur 21 spurningu yfir einkenni þunglyndis, kvíða eða streitu og fylla þátttakendur út 

listann samkvæmt upplifun sinni yfir síðastliðna viku. Svarmöguleikar eru á fjögurra punkta 

Likert kvarða (0-3). Svarmöguleikar eru „átti alls ekki við mig“ (0), „átti við mig að einhverju 

leyti“ (1), „átti töluvert vel við mig eða drjúgan hluta vikunnar“ (2) og „átti mjög vel við mig“ 

(3). Klínísk viðmið DASS-21 kvarðans fyrir alvarleg einkenni er 21-27 og hærra fyrir 

þunglyndi, 15-19 og hærra fyrir kvíða og 26-33 og hærra fyrir streitu.  

Spurningalistinn hefur viðunandi réttmæti og áreiðanleika til að skima fyrir einkennum 

þunglyndis, kvíða eða streitu (Lovibond og Lovibond, 1995). Íslensk útgáfa DASS-21 er einnig 



21 

 

talinn hafa gott réttmæti og áreiðanleika (Björgvin Ingimarsson, 2010). Pétur Tyrfingsson 

þýddi listann yfir á íslensku. 

Þjónustunýting 

Til viðbótar var saminn spurningalisti um áfallamiðaða þjónustunýtingu í 

heilbrigðiskerfinu. Listinn inniheldur sex til tíu spurningar sem voru á þessa leið: 1) Hefur þú 

ráðfært þig við eftirfarandi aðila vegna tilfinningalegs vanlíðan eða geðrænna erfiðleika, 2) 

Hefur þú einhvern tímann fengið eftirfarandi heilbrigðisþjónustu, 3) Hefur einhver eftirfarandi 

aðili spurt þig að fyrra bragði hvort þú hafir lent í áfalli, 4) Hefur þú að fyrra bragði greint 

einhverjum af eftirfarandi aðilum frá því að þú hafir lent í áfalli, 5) Ef já við spurningum 3 og 

4, hver voru viðbrögð viðkomandi við frásögn þinni, 6a) Hefur þú einhvern tímann sótt 

meðferð við ÁSR (ef þátttakandi svaraði nei hér var hann búinn að svara öllum spurningum). 

Ef þátttakendi svaraði já við spurningu 6a þurfti hann að halda áfram að svara spurningum: 6b) 

Hvaða aðili veitti meðferðina, 6c) Hvers eðlis var meðferðin, 6d) Hverjar voru ástæður fyrir að 

meðferð lauk, 6e) Við lok meðferðar, hversu bætt var líðan þín á kvarðanum núll til tíu, þar 

sem núll er engin breyting en tíu alger breyting.  

Framkvæmd 

Rannsóknin var samþykkt af Vísindasiðanefnd (VSNb2018010040/03.01) og 

Persónuvernd (18-038). Gögnum var safnað á Sjúkrahúsinu Vogi og Meðferðarheimilinu Vík. 

Byrjað var á að bjóða skjólstæðingum SÁÁ að taka þátt í rannsókninni með stuttri kynningu á 

tilgangi og markmiðum rannsóknarinnar. Þeir sem ákváðu að taka þátt fengu svo ítarlega 

kynningu á rannsókninni áður en byrjað var að svara spurningalistum ásamt að vera afhent 

kynningarbréf um rannsóknina.  

Kynningarbréfið gaf ítarlegar upplýsingar um markmið rannsóknarinnar og hvað fólst í 

því að taka þátt. Tekið var fram að niðurstöður rannsóknarinnar væru ópersónugreinanlegar en 

óskað var eftir kennitölu og nafn sem var skráð var á aðskilið blað og það svo kóðað við 

rannsóknarnúmer sem hver og einn þátttakendi fékk. Allir þátttakendur skrifuðu undir upplýst 

samþykki. Þátttakendum var upplýst að þeir gætu hætt þátttöku hvenær sem var án nokkura 

eftirmála. Þátttakendum var boðið að hafa samband við ábyrgðarmann rannsóknarinnar ef 

óskað væri eftir frekari upplýsingum. Að auki skrifaði hver og einn þáttakandi undir samþykki 

fyrir því að rannsóknaraðilar mættu sækja upplýsingar um þá úr sjúkraskrám SÁÁ.  

Þátttakendur voru mislengi að svara spurningalistunum, allt frá 20-90 mínútur og þurftu 

nokkrir þátttakendur, sem treystu sér ekki til að klára vegna ýmissa ástæðna, að koma aftur og 

var það gert í samráði við rannsakanda.  
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Þátttakendur svöruðu spurningalistanum skriflega á pappír. Svör þátttakenda voru síðan 

slegin inn í LimeSurvey, rafrænt forrit á vegum kannanir.is. Hýsing gagnanna var sett á öruggt 

heimasvæði fyrir Landspítalann. Á meðan gagnasöfnun fór fram voru tilbúin gögn geymd á 

Landspítala háskólasjúkrahúsi við Hringbraut í læstum skjalaskáp. Gögnin voru geymd 

nafnlaus með rannsóknarnúmeri. Greiningarlykill var gerður sem tengdi saman nafn, kennitölu 

og rannsóknarnúmer og var hann geymdur hjá ábyrgðarmanni rannsóknarinnar, en einungis 

ábyrgðarmaður og verkefnastjóri Sálfræðiþjónustu LSH höfðu aðgang a lyklinum. 

Starfsmenn rannsóknarinnar sem voru tilgreindir í umsókn til Vísindasiðanefndar höfðu 

aðgang að ópersónugreinanlegum rannsóknargögnum til tölfræðiúrvinnslu. Rannsóknargögnin 

voru geymd rafrænt í læstri möppu sem tilheyrði rannsókninni á heimasvæði ábyrgðarmanns 

með læstum aðgangi í gagnagrunnskerfi Háskóla Íslands. Einungis starfsmenn rannsóknarinnar 

fengu aðgang að gögnunum á meðan á úrvinnslunni stóð. 

Tölfræðileg úrvinnsla  

Tölfræðileg úrvinnsla var gerð með tölfræðiforritinu IMB SPSS Statistics, útgáfa 25. 

Lýsandi tölfræði var notuð til að lýsa bakgrunni þátttakenda, fjölda og algengi áfalla, 

neysluhegðun og andlegri líðan. Reiknað var kí-kvaðrat próf og t-próf til að skoða hvort það 

væri marktæk tengsl milli breyta. Niðurstöður voru settar upp í töflur og súlurit.  
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Niðurstöður 

Lýðfræðilegar upplýsingar 

Aldursdreifing þátttakenda var á bilinu 18-74 ára og var meðalaldurinn 38 ár (sf = 15). 

Meirihluti þátttakenda voru karlar (61%). Helmingur þátttakenda (50%) voru einhleypir og 

voru 35% giftir eða í föstu sambandi. Þegar menntunarstig þátttakenda var skoðað kom fram 

að 46% þátttakenda voru með grunnskólamenntun, 29% framhaldskólamenntun og 17% luku 

háskólanámi (sjá töflu 1). 

Atvinnustaða þátttakenda sýndi að 40% þátttakenda voru í starfi eða námi og voru 38% 

öryrkjar eða frá vinnu vegna veikinda. Fjárhagsstaða var metin góð eða mjög góð af aðeins 

17% þátttakenda en helmingur þátttakenda 52% mátu fjárhagsstöðu sína sem slæma eða mjög 

slæma. Þegar þátttakendur voru spurðir hvernig þeir mátu heilsu sína svöruðu 45% að hún væri 

góð eða mjög góð en 20% mátu hana slæma eða mjög slæma. Meirihluti þátttakenda eða 84% 

þeirra notuðu nikotínvörur daglega eða stundum. Aðeins 9% þátttakenda höfðu aldrei notað 

slíkar vörur (sjá töflu 1). 
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Tafla 1. Lýðfræðilegar upplýsingar um þátttakendur (N = 200) 

 n % 

Þátttakendur   

Karlar  122 61% 

Konur  78 39% 

Hjúskaparstaða   

Gift(ur) eða í föstu sambandi 69 35% 

Einhleyp(ur) 100 50% 

Fráskilin(n) eða ekkja/ekkill 30 15% 

Nám sem hefur verið lokið   

Hætti í skyldunámi 16 8% 

Lauk skyldunámi 92 46% 

Starfsnám, iðnnám eða bóklegt framhaldsnám 57 29% 

Háskólanám 34 17% 

Staða á vinnumarkaði   

Er í starfi eða námi 78 40% 

Atvinnulaus /í leit að vinnu 33 17% 

Öryrki /frá vinnu vegna veikinda 73 38% 

Eftirlaun 9 5% 

Mat á fjárhagsstöðu   

Góð eða mjög góð 34 17% 

Þokkaleg, endar ná saman 61 31% 

Slæm eða mjög slæm 104 52% 

Mat á eigin heilsu   

Góð eða mjög góð 90 45% 

Í meðallagi 70 35% 

Slæm eða mjög slæm 40 20% 

Notkun nikotínvara   

Já, ég nota slíkar vörur daglega eða stundum 168 84% 

Nei, en ég hef notað slíkar vörur áður 14 7% 

Nei, hef aldrei notað slíkar vöru  18 9% 
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Áföll fyrstu 18 æviárin (ACE-IQ) 

Meðalfjöldi áfalla á fyrstu 18 æviárunum eru 5 áföll (sf = 3) hjá bæði körlum og konum, 

og var ekki marktækur munur milli kynjanna, t(178) = -1,8, p = 0,08. 

Algengi áfalla eftir tegund þeirra sýnir að 71% þátttakenda urðu fyrir vanrækslu í æsku, 

67% fyrir ofbeldi, 83% ólust upp við erfiðar heimilisaðstæður og 30% þátttakenda urðu fyrir 

ofbeldi í samfélaginu. Á fyrstu 18 æviárunum voru konur marktækt líklegri en karlmenn til að 

verða fyrir líkamlegu ofbeldi (28% kvenna á móti 12% karla, p = 0,007) og kynferðislegu 

ofbeldi (65% kvenna á móti 26% karla, p < 0,001). Karlar urðu hins vegar oftar fyrir ofbeldi í 

samfélaginu á fyrstu 18 árum ævinnar miðað við konur (karlar 35% á móti 17% kvenna, p = 

0,012) (sjá töflu 2). 

Tafla 2. Algengi áfalla eftir tegund þeirra fyrstu 18 ár ævinnar fyrir karl og konur 

  Allir (n= x)  Karlar  Konur  Kí-kvaðrat 

 n % n % n %  χ2 p-gildi 

Vanræksla 140 71% 85 72% 54 71%  - 1.00 

Tilfinningaleg vanræksla 127 64% 76 63% 50 66% 0.04 0.844 

Líkamleg vanræksla 64 33% 37 31% 27 36% 0.24 0.626 

Ofbeldi  132 67% 70 57% 61 80% 11.10 <0.001 

Andlegt ofbeldi 77 39% 42 35% 35 46% 2.07 0.15 

Einelti 63 32% 38 31% 24 31%  - 1.00 

Líkamlegt ofbeldi 35 18% 14 12% 21 28% 7.18 0.007 

Kynferðislegt ofbeldi 80 41% 31 26% 49 65% 28.15 <0.001 

Erfiðar heimilisaðstæður 158 83% 92 79% 64 89% 2.58 0.108 

Geðrænn vandi  104 47% 56 46% 46 61% 3.63 0.057 

Áfengis-og vímuefna vandi  115 58% 65 53% 49 65% 1.97 0.161 

Fangelsisvistun  36 18% 27 23% 9 12% 2.59 0.108 

Skilnaður/ fráfall foreldra  99 50% 64 53% 47 64% 1.54 0.214 

Vitni að ofbeldi á heimili 88 44% 47 39% 40 53% 3.23 0.072 

Samfélagið 57 30% 44 37% 13 18% 7.56 0.006 

Ofbeldi í samfélaginu 55 28% 42 35% 13 17% 6.34 0.012 

Stríð /ofbeldisglæpir 10 5% 7 6% 3 4% 0.50 0.823 
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Mynd 1 sýnir fjölda áfalla fyrir 18 ára aldur. Aðeins 4% þátttakendur hafa ekki upplifað 

neitt áfall á fyrstu 18 æviárunum. Flestir þátttakendur (36%) hafa upplifað eitt til þrjú áföll í 

æsku. Um 32% þátttakenda hafa upplifað fjögur til sex áföll í æsku og 20% hafa upplifað sjö 

til níu áföll. Um 8% hafa upplifað tíu eða fleiri áföll í æsku. 

 

 

Mynd 1. Fjöldi áfalla sem þátttakendur hafa upplifað fyrir átján ára aldur samkvæmt ACE-IQ 

Áföll yfir ævina (LEC-5) 

Nánast allir þátttakendur (99%; n = 197) höfðu upplifað áföll með beinum og/eða 

óbeinum hætti á lífsleiðinni. Meðalfjöldi áfalla á lífsleiðinni samkvæmt LEC-5 voru 8 (sf = 3). 

Karlar upplifðu að meðaltali 8 áföll (sf = 3) og konur að meðaltali 9 áföll (sf = 2). Marktækur 

munur er milli kynjanna (t(196) = -2,2, p < 0,05). 

Í töflu 3 má sjá lífstíðaralgengi áfalla eftir tegundum sem voru upplifuð með beinni- eða 

óbeinni reynslu. Bein- og óbein reynsla er skilgreind eftir því hvort viðkomandi upplifði 

atburðinn sjálfur (bein reynsla) eða hvort hann hafi orðið vitni að honum, fékk fregnir af honum 

eða var hluti af starfi hans (óbein reynsla).  

Algengasta áfallið sem þátttakendur höfðu upplifað var líkamlegt ofbeldi en 81% 

þátttakenda greindu frá því. Önnur algeng áföll sem þátttakendur greindu frá voru 

samgönguslys (70%), lífshættuleg veikindi (69%), alvarleg mannleg þjáning (63%), óvelkomin 

kynferðisleg reynsla (61%), alvarlegt slys í vinnu (61%), skyndilegt dauðsfall (56%) og 

kynferðisofbeldi (55%) (sjá töflu 3). 
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Tafla 3. Algengi áfalla eftir tegund yfir æviárin  

 Bein og óbein 

reynsla 
Bein reynsla Óbein reynsla 

  n %  n %  n % 

Náttúruhamfarir 105 53% 68 35% 47 24% 

Eldur eða sprenging 102 51% 39 20% 62 31% 

Samgönguslys 140 70% 97 49% 66 33% 

Alvarlegt slys í vinnu 122 61% 62 31% 69 35% 

Snerting við eitruð efni 38 19% 26 13% 16 8% 

Líkamlegt ofbeldi 162 81% 139 70% 66 33% 

Árás með vopni 95 48% 58 29% 54 27% 

Kynferðisofbeldi 110 55% 69 35% 58 29% 

Óvelkomin/ óþægileg kynferðisleg 

reynsla 
121 61% 87 44% 47 24% 

Frelsissvipting/ stríðsátök 69 35% 38 19% 39 20% 

Lífshættuleg veikindi 138 69% 67 34% 84 42% 

Alvarleg mannleg þjáning 126 63% 75 38% 70 35% 

Skyndilegt dauðsfall (morð, sjálfsvíg) 111 56% - - 111 56% 

Skyndilegt dauðsfall vegna slyss 100 50% - - 100 50% 

Alvarlegir áverkar, skaði/ andlát sem 

þú ollir 
53 26% 42 21% 21 11% 

Aðrir áfallatengdir atburðir 127 64% 117 56% 25 13% 

 

Mynd 2 sýnir fjölda áfalla eftir tegundum sem þátttakendur höfðu upplifað yfir ævina. 

Meirihluti þátttakenda eða 91% (n = 179) höfðu upplifað 4 eða fleiri áföll yfir ævina eins og 

sjá má á mynd 2. Um 42% (n = 84) þátttakenda höfðu upplifað 10 eða fleiri tegundir áfalla á 

lífsleiðinni samkvæmt LEC-5. 
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Mynd 2. Fjöldi áfalla sem þátttakendur hafa upplifað yfir ævina hjá þátttakendum með áfengis- og 

vímuefna sjúkdóm 

Versta áfallið 

Í töflu 4 má sjá það áfall sem þátttakendur tilgreindu að valdi þeim mestri truflum eða 

streitu í dag. Svörin voru sett upp í fimm flokka eftir tegund áfalla. Flokkurinn „Annað“ í töflu 

4 felur í sér nokkrar tegundir áfalla eins og að beita öðrum ofbeldi, vandamál tengd áfengis- 

og/eða vímuefna neyslu og erfiðar fjölskyldu- og/eða heimilisaðstæður.  

Ofbeldi var það áfall sem flestir þátttakendur tilgreindu sem versta áfallið, en 15% höfðu 

upplifað ofbeldi með beinum hætti. Næst alvarlegasta áfallið sem þátttakendur greindu frá var 

skyndilegt andlát náinna (19%) og kynferðisofbeldi eða önnur óvelkomin kynferðisleg reynsla 

(17%). Flestir þátttakendur sem tilgreindu kynferðisofbeldi sem versta atburðinn upplifðu hann 

beint (15%) (sjá töflu 4). 
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Tafla 4. Verstu áföllin sem trufla þátttakendur mest í dag  

 

Bein og óbein 

reynsla  Bein reynsla  Óbein reynsla 

  n %  n %  n  % 

Alvarlegt slys/ hamfarir 20 11% 13 7% 7 4% 

Ofbeldi  39 22% 30 15% 9 5% 

Kynferðisofbeldi og önnur 

óvelkomin kynferðisreynsla 
33 17% 30 15% 3 2% 

Skyndilegt andlát náinna  37 19% - - 37 19% 

Annar streituvaldandi 

atburður 
47 27% 30 15% 17 9% 

Einkenni ÁSR (PCL-5) 

Í töflu 5 má sjá að 67% (n = 133) þátttakenda uppfylla viðmið fyrir einkenni ÁSR 

samkvæmt PCL-5 (skor ≥ 33). Fleiri konur (72%; n = 55) uppfylla viðmið fyrir einkenni ÁSR 

miðað við karla (64%; n = 76). Meðalskor þátttakenda á PCL-5 er 41 (sf = 21). Konur skoruðu 

að meðaltali marktækt hærra á listanum (M = 45; SF = 21) en karlar (M = 38; SF = 21), t(193) 

= -2,3, p < 0,05. 

Tafla 5. Einkenni ÁSR samkvæmt PCL-5 (skor ≥33) 

 Allir N=197 Karl n = 119 Kona n = 76 
 

        n  %  n  %  n  % 

Nær ekki viðmiðum  64 33% 43 36% 21 28% 

Uppfyllir viðmið  133 67% 76 64% 55 72% 

 

Tengsl ÁSR og fjölda áfalla 

Þátttakendur með einkenni ÁSR upplifðu að meðaltali 9 (sf = 2) áföll yfir ævina með 

(beinni- og óbeinni reynslu). Hins vegar upplifðu þátttakendur sem uppfylla ekki viðmið fyrir 

einkenni ÁSR að meðaltali 7 (sf = 3) áföll. Þátttakendur sem uppfylla viðmið fyrir einkenni 

ÁSR voru marktækt líklegri til að upplifa fleiri áföll en þeir sem uppfylla ekki viðmið ÁSR, 

t(195) = -2,2, p < 0,05.  
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Á mynd 3 má sjá hlutfall þátttakenda sem uppfylla viðmið fyrir ÁSR (viðmið ≥ 33 á 

PCL-5) eftir fjölda áfalla. Eftir því sem áföllum fjölgar voru fleiri sem uppfylla viðmið fyrir 

einkennum ÁSR. 

 

 

 

Mynd 3. Hlutfall þátttakenda sem uppfylla einkenni ÁSR (PCL-5 ≥ 33) m.t.t. fjölda áfalla 

Kannað var hlutfall þátttakenda sem uppfylla viðmið fyrir ÁSR (PCL-5 ≥ 33) m.t.t. 

tegund áfalls. Af þeim sem greindu frá áfalli í flokkinum „annar streituvaldandi atburður“ 

uppfylla 79% (n = 37) viðmið fyrir einkenni ÁSR (PCL ≥ 33). Af þeim sem greindu frá ofbeldi 

sem versta áfallið voru 72% (n = 28) með einkenni ÁSR (PCL ≥ 33). Þá voru 67% (n = 22) 

þeirra sem höfðu upplifað kynferðislegt ofbeldi eða aðra óvelkomna kynferðislega reynsla með 

einkenni ÁSR (PCL ≥ 33). Um 19% (n = 37) þátttakenda merktu við skyndilegt andlát náinna 

sem versta áfallið og af þeim uppfylla 65% (n = 24) viðmið fyrir einkennum ÁSR (PCL ≥ 33). 

Af þeim sem greindu frá alvarlegu slysi og hamförum sem versta áfall uppfylla 45% (n = 9) 

viðmið fyrir einkennum ÁSR (PCL ≥ 33) (sjá töflu 6). 
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Tafla 6. Hlutfall þátttakenda sem uppfylla viðmið fyrir ÁSR (PCL-5 ≥33) m.t.t. tegund áfalls 

 

Uppfyllir viðmið 

ÁSR  

 (PCL-5 ≥ 33) 

 Versta áfallið sem er greint frá  Fjöldi % 

Alvarlegt slys/ hamfarir (n = 20) 9 45% 

Ofbeldi (n = 39) 28 72% 

Kynferðisofbeldi og önnur óvelkomin 

kynferðisreynsla (n = 33) 
22 67% 

Skyndilegt andlát náinna (n = 37) 24 65% 

Annar streituvaldandi atburður (n = 47) 37 79% 

Einkenni þunglyndis, kvíða og streitu (DASS 21) 

Mynd 4 sýnir að um helmingur þátttakenda var með alvarleg einkenni þunglyndis og 

kvíða og að 43% þátttakenda upplifðu alvarleg eða mjög alvarleg streitueinkenni síðastliðna 

viku. 

 

 

Mynd 4. Alvarleikastig þunglyndis, kvíða og streitu hjá þátttakendum samkvæmt DASS-21 

Í töflu 7 má sjá að þátttakendur sem uppfylla viðmið fyrir ÁSR voru marktækt líklegri 

til að upplifa þunglyndis-, kvíða- og streitueinkenni. Þátttakendur með einkenni ÁSR voru með 

að meðaltali 25 stig (sf = 11) á hluta DASS 21 sem metur þunglyndis einkenni miðað við 

þátttakendur sem voru ekki með einkenni ÁSR sem skoruðu að meðaltali 14 stig (sf = 12). 
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Þátttakendur með einkenni ÁSR voru með að meðaltali 22 stig (sf = 11) á hluta DASS 21 sem 

metur kvíða einkenni miðað við þátttakendur sem voru ekki með einkenni ÁSR sem skoruðu 

að meðaltali 10 stig (sf = 9). Þátttakendur með einkenni ÁSR voru með að meðaltali 27 stig (sf 

= 9) á hluta DASS 21 sem metur streitueinkenni miðað við þátttakendur sem voru ekki með 

einkenni ÁSR sem skoruðu að meðaltali 15 stig (sf = 10) (sjá töflu 7). 

Tafla 7. þunglyndis, kvíða og streitueinkenni þátttakenda m.t.t. hvort þeir uppfylla viðmið fyrir ÁSR 

eða ekki 

 Uppfylla viðmið 

fyrir ÁSR (≥33) 

Uppfylla ekki viðmið 

fyrir ÁSR (<33)  
t-próf p-gildi 

Þunglyndi  M=25 sf =11 M=14 sf=12 -6.7 <0.001 

Eðlileg/ væg einkenni (n; %) 22 11% 35 18%   

Miðlungs einkenni (n; %) 23 12% 11 6%   

Alvarleg/mjög alvarleg (n; %) 82 42% 17 9%   

Kvíði  M=22 sf=11 M=10 sf=9 
-7.2 <0.001 

Eðlileg/ væg einkenni (n; %) 16 8% 35 18%   

Miðlungs einkenni (n; %) 28 14% 11 6%   

Alvarleg/mjög alvarleg (n; %) 84 43% 15 8%   

Streita  M=27 sf=9 M=15 sf=10 -8.3 <0.001 

Eðlileg/ væg einkenni (n; %) 26 13% 43 22%   

Miðlungs einkenni (n; %) 24 12% 8 4%   

Alvarleg/mjög alvarleg (n; %) 73 37% 11 8%   

M = meðaltal; sf = staðalfrávik 
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Viðmið og alvarleikastig fyrir áfengis- og vímuefna vanda (CAGE) 

Meirihluti þátttakenda eða 96% (n = 161) uppfylla greiningarviðmið fyrir áfengis 

sjúkdómi og 79% (n = 153) uppfylla viðmið fyrir vímuefna sjúkdómi (sjá töflu 8). 

Tafla 8. Alvarleikastig og viðmið áfengis- og vímuefna sjúkdóm samkvæmt CAGE 

 Uppfylla viðmið 

(heildarskor 2-5) 

Uppfylla ekki viðmið 

(heildarskor ≤ 1) 

 n % n % 

Áfengis sjúkdómur  161 96% 7 4% 

Vímuefna sjúkdómur 153 79% 41 21% 

Áfengis- og vímuefna 

sjúkdómur 
163 99% 1 1% 

 

Þátttakendur skoruðu að meðaltali 4 stig (sf = 1) á hluta CAGE listans sem metur áfengis 

sjúkdóm og 4 stig (sf = 2) á hluta CAGE sem metur vímuefna sjúkdóm. Meira en helmingur 

þátttakenda (68%) voru með heildarstig 5 á CAGE listanum, sem gefur til greina alvarlegan 

áfengis sjúkdóm (mynd 5). Þá eru 58% þátttakenda með 5 heildarstig sem gefur til greina 

alvarlegan vímuefna sjúkdóm (sjá mynd 6). 

 

Mynd 5. Meðalskor þátttakenda á þeim hluta CAGE listans sem metur alvarleika áfengisvanda 
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Mynd 6. Meðalstig þátttakenda á þeim hluta CAGE listans sem metur alvarleika vímuefnavanda 

Samband áfallastreitu og greiningarviðmið fyrir áfengis- og vímuefna sjúkdómi var 

skoðað. 66% þátttakenda með áfengis sjúkdóm og 57% þátttakenda með vímuefna sjúkdóm 

uppfylltu viðmið fyrir einkenni ÁSR. Þátttakendur sem uppfylltu viðmið fyrir ÁSR voru ekki 

marktækt líklegri til að vera með hærra skor á áfengis hluta CAGE listans (M =4; sf = 1) en 

þátttakendur sem ekki uppfylltu viðmið fyrir ÁSR (M = 4; sf = 1, t(165) = 0,127, p = 0,899). 

Hins vegar voru þátttakendur sem uppfylltu viðmið fyrir ÁSR marktækt líklegri til að vera með 

hærra skor á vímuefna hluta CAGE listans (M = 4; sf = 2) en þátttakendur sem ekki uppfylltu 

viðmið fyrir ÁSR (M = 3; sf = 2; t(189) =-2,7, p < 0,01). 

Andleg vanlíðan þátttakenda og þjónustunýting 

Þátttakendur voru spurðir hvort þeir hafi einhverntímann áður þurft á innlögn að halda á 

sjúkrastofnunum vegna ofneyslu áfengis- eða vímuefna og/ eða geðræns vanda. Alls höfðu 

74% (n = 143) þátttakenda fengið innlögn vegna geðrænna og/ eða áfengis- og vímuefna vanda. 

Þar af höfðu 46% (n = 143) þátttakenda verið lagðir inn vegna geðræns vanda og 68% (n = 

143) vegna ofneyslu áfengis, vímuefna og/eða annarra lyfja.  

Af þátttakendum sem höfðu áður verið lagðir inn vegna áfengis- og vímuefna vanda voru 

70% með einkenni ÁSR. Svipað hlutfall má sjá fyrir innlagnir vegna geðræns vanda en 78% 
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þátttakenda með einkenni ÁSR höfðu fengið innlögn á sjúkrastofnun vegna geðræns vanda, á 

móti 20% þátttakenda sem voru ekki með einkenni ÁSR.  

Stór hluti þátttakenda 75% (n = 149) hafði greint frá áfallasögu sinni að fyrra bragði við 

heilbrigðisstarfsmenn eða annarra aðila. Rúmlega helmingur þátttakenda 55% (n = 110) höfðu 

talað við áfengis- og vímuefnaráðgjafa, 53% (n = 105) við sálfræðing, 49% (n = 97) við lækni 

eða hjúkrunarfræðing og 29% (n = 57) félags- eða námsráðgjafa (sjá mynd 7). 

 

Mynd 7. Hlutfall þátttakenda sem hafa greint frá áfalli að fyrra bragði við heilbrigðisstarfsmenn og aðra 

aðila 

Hluti þátttakenda sem greindu frá að hafa einhvern tímann sótt meðferð við ÁSR voru 

21% (n = 42). Ellefu prósent þátttakenda (n = 21) hafa sóttu áfallamiðaða hugræna 

atferlismeðferð (HAM) við ÁSR og 5% (n = 9) þeirra hafa sótt Eye Movement Desensitization 

and Reprocessing (EMDR) meðferð. Þá hafa 5% (n = 10) þátttakenda fengið almenna HAM 

meðferð við ÁSR, en algengast var að þátttakendur höfðu fengið lyfjameðferð (13%; n = 25) 

við ÁSR (sjá mynd 8). 
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Mynd 8. Tegundir meðferða sem þátttakendur sóttu við ÁSR 

Þátttakendur voru beðnir að meta líðan sína eftir ÁSR meðferðina sem þeir höfðu áður 

fyrr fengið, á skalanum núll til tíu, þar sem núll er engin breyting á líðan en tíu er alger breyting. 

Svarhlutfall var dræmt, en 18% (n=35) þátttakenda svöruðu og mátu þau breytingar á líðan sína 

að meðaltali 4,8 (sf = 2,9) (á skalanum 1-10) eftir ÁSR meðferð. 
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Umræður 

Meginniðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að 99% skjólstæðinga SÁÁ hafi upplifað 

alvarlegt áfall á lífsleiðinni og að 67% þeirra uppfylli viðmið fyrir ÁSR. Þetta bendir til hærri 

tíðni ÁSR en fyrri erlendar rannsóknir hafa sýnt fram á, en þar hefur komið fram að u.þ.b. 50% 

áfengis- og vímuefna sjúklinga á meðferðarstofnunum séu greind með ÁSR (Berenz og Coffey, 

2012; Brown o.fl., 1999). Niðurstöður benda einnig til að hátt hlutfall þátttakenda standa 

höllum fæti í samfélaginu, en ríflega þriðjungur þátttakenda voru öryrkjar eða frá vinnu vegna 

veikinda og um helmingur þeirra mátu fjárhagsstöðu sína slæma eða mjög slæma. Þetta er í 

samræmi við fyrri niðurstöður sem benda til þess að slæm fjárhagsstaða einstaklinga auki 

áhættu fyrir fíknisjúkdómum og öðrum geðsjúkdómum (Kessler o.fl., 2017). 

Þegar algengi áfalla var skoðað yfir fyrstu 18 æviárin má sjá að þátttakendur hafa 

upplifað að meðaltali fimm áföll yfir æskuárin og hafa þátttakendur með einkenni ÁSR 

upplifað sex áföll að meðaltali. Samkvæmt fyrri rannsóknum er líklegt að börn með fjögur eða 

fleiri áföll í æsku þrói með sér ýmsan vanda en starfsemi miðtaugakerfisins getur orðið fyrir 

truflun þegar áföll dynja á (Felitti o.fl., 1998; Huges o.fl., 2017). Afleiðingar þess eru lakari 

viðbragðshæfni við ytri áreitum ásamt lakari tilfinningastjórn og samskiptafærni (Carr o.fl., 

2013; De Young o.fl., 2011). Rannsóknir hafa einnig sýnt fram á sterk tengsl á milli áfalla í 

æsku og þess að upplifa áhættuhegðun, áfengis- og/eða vímuefna neyslu, samskiptaerfiðleika 

og ofbeldistengda hegðun gagnvart sjálfum sér og öðrum ásamt geðrænum vanda (Hughes o.fl., 

2017). Áhrifin eru víðtæk og geta haft áframhaldandi áhrif löngu eftir að atburðurinn er liðinn 

hjá. Í samræmi við fyrri rannsóknir (Kessler o.fl., 1995; 2017) benda niðurstöðurnar til að 

konur séu líklegri til að hafa upplifað líkamlegt og kynferðisofbeldi ofbeldi í æsku en karlar. 

Athyglisvert var að konur í okkar rannsókn greindu oftar frá því að alast upp á heimili þar sem 

fjölskyldumeðlimur var með geðrænan vanda. Karlar voru hins vegar líklegri til að hafa 

upplifað líkamsárás og vopnaða árás á fyrstu 18 æviárunum miðað við konur.  

Nánast allir þátttakendur í rannsókninni (99%) höfðu upplifað að minnsta kosti eitt áfall 

einhvern tímann um ævina. Að meðaltali höfðu þátttakendur upplifað átta áföll yfir ævina en 

konur upplifðu fleiri áföll (níu áföll) miðað við karla (átta áföll). Þessar niðurstöður eru í 

samræmi við fyrri rannsóknir Gielen og félaga (2012) og Dansky og félaga (1997) sem sýna 

að um 89-95% áfengis- og vímuefna sjúklinga hafi upplifað að minnsta kosti eitt alvarlegt áfall. 

Algengi áfalla hjá áfengis- og vímuefna sjúklingum hefur mælst með hærri tíðni miðað við 

almennt þýði þar sem talið er að um 70% einstaklinga upplifi a.m.k. eitt áfall yfir ævina 
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(Kessler o.fl., 1995). Þessar niðurstöður benda til að þátttakendur geti átt við vanda að glíma 

vegna langtímaafleiðinga áfalla (Carr o.fl., 2013; De Young o.fl., 2011). 

 Brown og félagar (1999) sýndu að áfengis- og vímuefna sjúklingar verða oftar fyrir 

ofbeldistengdum áföllum miðað við almennt þýði og er það í samræmi við niðurstöður þessarar 

rannsóknar, en áberandi var hversu há tíðni ofbeldistengdra áfalla var. Algengasta áfallið sem 

þátttakendur höfðu upplifað yfir ævina var líkamlegt ofbeldi (81%) og var kynferðisofbeldi og 

óvelkomin kynferðisleg reynsla einnig algeng reynsla þátttakenda (samanlagt um 67%). Ásamt 

því hafa 48% þátttakenda upplifað vopnaða árás og frelsissviptingu eða stríðsátök (35%). 

Einnig hafa 26% þátttakenda ollið öðrum alvarlegra áverka eða andláti og 56% þátttakenda 

þekktu einhvern sem hafði orðið fyrir skyndilegu dauðsfalli vegna morðs eða sjálfsvígs (56%). 

Þessar niðurstöður benda til að áfengis- og vímuefna sjúklingar verða oftar fyrir 

ofbeldistengdum áföllum miðað við almennt þýði. Önnur algeng áföll voru skyndilegt 

dauðsfall náinna (50%) og samgönguslys (70%), og er það í samræmi við niðurstöður Kessler 

og félaga (2017) sem könnuðu algengi áfalla í almennu þýði í Bandaríkjunum. 

Niðurstöður benda til að stór hluti áfengis- og vímuefna sjúklinga (67%) uppfylli viðmið 

fyrir ÁSR, en áhættan á ÁSR jókst eftir því sem þátttakendur höfðu upplifað fleiri áföll. 

Þátttakendur sem sýndu einkenni ÁSR höfðu upplifað að meðaltali níu áföll yfir ævina. 

Tegundir áfalla skipta máli þegar kemur að þróun ÁSR. Niðurstöður Kessler´s og félaga (1995) 

eru í samræmi við niðurstöður þessarar rannsóknar, en ofbeldistengd áföll eru talin auka líkur 

á þróun ÁSR. Ofbeldi var það áfall sem þátttakendur völdu oftast sem versta áfallið sem þau 

höfðu upplifað. Tíðni ÁSR var einnig hæst á meðal þeirra sem höfðu upplifað ofbeldi 

samanborið við önnur áföll, en 67% af þeim sem greindu frá kynferðisofbeldi sem versta 

atburðinn voru með einkenni ÁSR. Þessar niðurstöður eru í samræmi við rannsókn Kessler og 

félagar (1995) sem sýndi að tíðni ÁSR væri hæst á meðal þeirra sem hafa upplifað 

kynferðisofbeldi og líkamlegt ofbeldi. 

Brown og félagar (1999) benda á að áfengis- og vímuefna sjúklingar með samslátt við 

ÁSR séu líklegri til að greinast með alvarlegri þunglyndis-, kvíða- og streitueinkenni en aðrir. 

Um helmingur þátttakenda í þessari rannsókn voru með alvarleg einkenni þunglyndis, kvíða 

og streitu og benda niðurstöður til að samsláttur sé milli einkenna þunglyndis, kvíða og streitu 

við einkenni ÁSR. Þessar niðurstöður eru í samræmi við aðrar rannsóknir sem hafa sýnt fram 

á samslátt þunglyndis og kvíða við ÁSR (American Psychiatric Association, 2013; Dell´Osso 

o.fl., 2014; Creamer o.fl., 2001). Þó getur verið að þunglyndi, kvíði og streita geti verið 

afleiðing fráhvarfseinkenna hjá sjúklingum í áfengis- og vímuefna meðferð en mikilvægt er að 
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taka tillit til slíkra einkenna þar sem þau geta dregið úr árangri áfengis- og vímuefna meðferðar 

(Brown o.fl., 1999). 

Tengsl ÁSR við áfengis- og vímuefna sjúkdóm 

Niðurstöður benda til að áfengis- og vímuefna sjúklingar sem eru með ÁSR sýna 

alvarlegri einkenni áfengis- og vímuefna sjúkdóms en þeir sem ekki eru með ÁSR. Þessar 

niðurstöður eru í samræmi við fyrri rannsóknir, þó tíðni ÁSR (67%) sé í við hærri hjá 

skjólstæðingum SÁÁ en fyrri rannsóknir hafa bent til, en þær hafa sýnt að allt að helmingur 

einstaklinga með ÁSR uppfylli greiningarviðmið fyrir áfengis- og vímuefna sjúkdóm (Kessler 

o.fl., 1995; Pietrzak o.fl., 2011). 

Niðurstöður fyrri rannsókna hafa sýnt að ÁSR er vanmetin meðal áfengis- og vímuefna 

sjúklinga í fíknimeðferð. Um 95% áfengis- og vímuefna sjúklinga hafa upplifað alvarleg áföll 

á borð við morð, sjálfsvíg, kynferðislega misnotkun og/eða ofbeldi á fullorðinsárum og eru um 

helmingur sjúklinga með ógreinda ÁSR (Zammit o.fl., 2018; Brown o.fl., 1999). Þessar 

niðurstöður rannsókna eru í samræmi við núverandi niðurstöður meðal skjólstæðinga SÁÁ. 

Áfengis- og vímuefna sjúklingar með samslátt við ÁSR eyddu mun meiri tíma í áfengis- og 

vímuefna meðferð miðað við sjúklinga sem voru án ÁSR, ásamt því að sýna lakari 

meðferðarárangur. Því er mikil þörf fyrir kerfisbundinni skimun fyrir áfallasögu og einkennum 

ÁSR meðal áfengis- og vímuefna sjúkling (Brown o.fl., 1999; Ouimette o.fl., 2004; NICE, 

2005).  

Á heildina litið er há tíðni samsláttar einkenna ÁSR og áfengis- og vímuefna sjúkdóms. 

Þó eingöngu hafi verið skimað eftir einkennum ÁSR hjá þátttakendum í þessari rannsókn, þá 

er ekki hægt að líta fram hjá hárri tíðni alvarlegra áfalla og einkenni ÁSR sem 67% 

skjólstæðingar SÁÁ uppfylla. Algengt er að ÁSR sé talin vera afleiðing áfengis- og vímuefna 

neyslu og er deilt um hvort kemur á undan, ÁSR eða áfengis- og vímuefna sjúkdómur, Þ.e. 

hvort aukin tíðni fíknar þróast vegna aukinnar notkunar áfengis- og vímuefna með þeim 

tilgangi að slá á ákveðin einkenni ÁSR, eða hvort aukin notkun áfengis- og vímuefna auki 

líkurnar á ÁSR (Khantzian, 1987; Chilcoat og Breslau, 1998). Niðurstöður þessarar rannsóknar 

sýna að skjólstæðingar SÁÁ eiga við alvarleg áföll að stríða sem þarf að vinna með svo að 

auka megi bataferli áfengis- og vímuefna sjúkdóms þeirra, hvort sem áfallið kom fyrir eða eftir 

sjúkdóminn. Það gæti bjargað mannslífum. 
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Andleg líðan þátttakenda og þjónustunýting 

Eins og fram hefur komið er ÁSR vangreind innan heilbrigðisstofnana og er meiri 

þjónustunýting á heilbrigðisþjónustu hjá einstaklingum með áfallasögu miðað við einstaklinga 

án áfallasögu (Zammit o.fl., 2018; Hughes o.fl., 2017). Þátttakendur voru spurðir hvort þeir 

hafi einhvern tímann þarfnast innlagnar á sjúkrahúsi vegna ofneyslu áfengis- og vímuefna 

vanda og/eða geðræns vanda. Sjá mátti tengsl milli einkenna ÁSR og fjölda innlagna á 

sjúkrahús þar sem meirihluti þátttakenda með einkenni ÁSR höfðu fengið innlögn á sjúkrahús 

vegna ofneyslu áfengis- og/eða vímuefna og geðræns vanda. Þessar niðurstöður eru í samræmi 

við fyrri rannsóknir sem sýna aukna fylgni milli heilbrigðisþjónustu og einstaklinga sem verða 

fyrir áföllum (Rosenberg o.fl., 2000).  

Um 75% þátttakenda greindu frá áfallasögu að fyrra bragði við heilbrigðisstarfsmenn 

eins og sálfræðing, lækni eða hjúkrunarfræðing og áfengis og vímuefnaráðgjafa eða aðra aðila 

eins og félags- eða námsráðgjafa. Þau viðbrögðin sem þátttakendur fengu voru misjöfn, til að 

mynda fékk helmingur þeirra fræðslu um áföll og afleiðingar þeirra, aðrir fengu tilvísun annað 

til að vinna með áfallið en meðal fjórðungs þátttakenda hafði frásögnin ekki frekari áhrif. Innan 

við þriðjungur þátttakenda sem greindi frá áfallasögu höfðu sótt meðferð við ÁSR og fékk 

innan við fjórðungur þátttakenda meðferð hjá sálfræðingi, um 10% hjá lækni eða 

hjúkrunarfræðingi og innan við 10% hjá öðrum aðilum. Algengasta meðferðin sem 

þátttakendur fengu við ÁSR var lyfjameðferð og áfallamiðuð hugræn atferlismeðferð. 

Þátttakendur voru beðnir að meta líðan sína eftir meðferð við ÁSR á skalanum núll til tíu og 

var líðan þeirra að meðaltali fimm. Sjá má að ósamræmi er í heilbrigðisþjónustu á Íslandi 

varðandi skimun áfalla og ÁSR. 

Þessar upplýsingar eru mikilvægar vísbendingar þess að ÁSR sé verulega vanmetin hjá 

áfengis- og vímuefna sjúklingum á Íslandi. Þessar niðurstöður eru í samræmi við fyrri 

rannsóknir erlendis frá, en Brown og félaga (1999) bentu á að áfengis- og vímuefna sjúklingar 

með samslátt við ÁSR höfðu ekki fengið fleiri meðferðir við ÁSR miðað við áfengis- og 

vímuefna sjúklinga sem voru án ÁSR. Brown og félagar (1999) telja ástæðuna vera að 

sjúklingarnir fái ekki tilvísun í viðeigandi meðferð frá heilbrigðisstarfsmönnum og var áfengis- 

og vímuefna sjúkdómurinn talinn vera meginvandinn á meðferðarstofnunum. Zammit og 

félagar (2018) sýndu að um 29% einstaklinga sem fengu þjónustu hjá heilsugæslu voru með 

ógreinda ÁSR og 36% áfengis- og vímuefna sjúklinga sem fengu þjónustu hjá heilsugæslu voru 

með ógreinda ÁSR. Einnig má sjá aðrar geðraskanir með háa tíðni samsláttar við ÁSR eins og 

þunglyndi, kvíði og svefntruflanir eru oft flokkaðar sem annars stigs vandi eða sem afleiðingu 

af áfengis- og vímuefna neyslu (Kofoed o.fl., 1993). 
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Á Íslandi hefur ekki verið hefð að meta áfallsögu eða einkenni ÁSR hjá sjúklingum á 

heilbrigðisstofnunum. Tilgangur rannsóknarinnar var að efla heilbrigðisþjónustu fyrir áfengis- 

og vímuefna sjúklinga en meðferðarúrræði SÁÁ eru í stöðugri þróun og er megin áhersla á að 

fara eftir gagnreyndum aðferðum þar sem stuðst er meðal annars við hugræna atferlismeðferð. 

Í ljósi fyrri rannsókna um samslátt ÁSR og áfengis- og vímuefna sjúkdóm er nauðsynlegt að 

skima fyrir áfallasögu og einkenni ÁSR og grípa þannig inn í með skilvirkari hætti til að auka 

árangur áfengis- og vímuefna meðferða. 

Annmarkar og styrkleikar rannsóknarinnar 

Helstu takmarkanir rannsóknarinnar eru fyrst og fremst að ekki er til staðar 

samanburðarhópur úr almennu þýði sem takmarkar réttmæti niðurstaðna. Ekki er hægt að 

fullyrða um orsakasamband varðandi tengsl einkenna ÁSR við aðrar breytur þar sem þetta er 

þversniðsrannsókn.  

Helstu styrkleikar þessarar rannsóknar eru að úrtakið sem rannsóknin er byggð á er 

þónokkuð stórt en það styrkir niðurstöður rannsóknarinnar. Þó það hafi einungis verið stuðst 

við skimun einkenna ÁSR í stað greiningar á röskuninni þá var PCL-5 spurningalistinn lagður 

fyrir þátttakendur sem er góður til að ná utan um og skanna alvarleg einkenni ÁSR og gefur 

listinn góðar vísbendingar um einkenni ÁSR.  

 Þessi rannsókn er hluti af stærri rannsókn sem unnin er af samstarfshópi á vegum 

Landspítalans, SÁÁ og Háskóla Íslands. Rannsóknin hefur mikilvægt klínískt gildi en 

niðurstöður rannsóknarinnar fjalla um stöðu áfengis- og vímuefna sjúklinga á Íslandi og eru 

mikilvægar í ljósi alvarlegra og víðtækra áhrifa sem ÁSR hefur á áfengis- og vímuefna 

sjúkdóminn. Því er mikilvægt að fá nákvæma mynd hér á landi svo hægt sé að bæta árangur 

áfengis- og vímuefna meðferða. Einnig er enn verið að safna gögnum frá nemendum Háskóla 

Íslands og verða næstu skref rannsóknarinnar einnig að bera þau saman við skjólstæðinga SÁÁ. 

Ekki var hægt að nálgast sjúkragögn sjúklinga að þessu sinni en það verður gert í 

áframhaldandi rannsóknum. Vísbendingar eru þó um háa þjónustunýtingu meðal þeirra sem 

uppfylla viðmið fyrir einkennum ÁSR. Næstu skref eru að meta frekari klínískan vanda með 

því að nálgast sjúkraskrár sjúklinga SÁÁ. Farið verður yfir innlagnir, fjölda meðferðartíma á 

sjúkrahúsinu Vogi, meðferðartegund (t.d. lyfjameðferð) og meðferðarlengd.  

Athyglisvert var hversu áhugasamir skjólstæðingar SÁÁ voru yfir heildina fyrir því að 

taka þátt í rannsókninni og gekk gagnasöfnun vel. Margir þátttakendur lýstu þakklæti sínu yfir 

því að verið væri að leggja áherslu á að skoða þessi mál. 
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Þessi rannsókn bendir til sláandi háa tíðni áfalla og einkenna ÁSR meðal skjólstæðinga 

SÁÁ og eru þetta mikilvægar upplýsingar fyrir þróun meðferðarúrræða meðal áfengis- og 

vímuefna sjúklinga. Mikil þörf er fyrir kerfisbundna skimum áfalla og ÁSR ásamt gagnreyndu 

meðferðarúrræði fyrir sjúklinga með samslátt ÁSR og áfengis- og vímuefna sjúkdóms. 
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