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Útdráttur 

Rannsóknaráætlun þessi er lokaverkefni til B.S. gráðu í hjúkrunarfræði við Háskólann á 

Akureyri. Notkun vímuefna á meðgöngu er alvarlegt heilsufarslegt vandamál sem getur haft 

neikvæðar afleiðingar í för með sér fyrir móður, ófætt barn hennar og samfélagið í heild. 

Vísbendingar benda til þess að notkun vímuefna hafi aukist á undanförnum árum og þá á 

frjósemisaldri kvenna. Árlega er talið að um 60.000 barnshafandi konur í Evrópu noti 

vímuefni á meðgöngu. Þegar konur verða barnshafandi er oft litið á það sem tækifæri til þess 

að styðja þær í að bæta heilsu sína. Meðferðir barnshafandi kvenna með vímuefnavanda er 

mismunandi eftir löndum og eru lög og reglugerðir í löndunum sem segja mikið til um 

hvernig skal huga að þjónustunni. Tilgangur fyrirhugaðrar rannsóknar er að skoða hver 

reynsla barnshafandi kvenna með vímuefnavanda er af þjónustu sem byggir á skaðaminnkandi 

hugmyndafræði. Rannsóknina verður hægt að framkvæma þegar skaðaminnkandi þjónusta 

hefur verið innleidd hér á landi. Engar rannsóknir eru til varðandi þetta efni á Íslandi en vert 

er þó að rannsaka það vegna góðs árangurs slíkrar þjónustu í Ástralíu, Hawaii og Kanada.  

Rannsóknarspurningin er svohljóðandi: Hver er reynsla barnshafandi kvenna með 

vímuefnavanda af þjónustu sem byggir á skaðaminnkandi hugmyndafræði? Notast verður við 

eigindlega rannsóknaraðferð og stuðst við Vancouver-skólann í fyrirbærafræði. Tilgangsúrtak 

verður fyrir valinu og munu höfundar taka djúp einstaklingsviðtöl við 12-14 mæður. Skilyrði 

er að konurnar hafi sótt áhættumeðgönguvernd á Landspítala eftir að skaðaminnkandi 

þjónusta var innleidd þar, séu á aldrinum 18-40 ára, tala íslensku og hafi notað vímuefna á 

meðgöngunni. 

 

Lykilhugtök: Barnshafandi konur, fóstur, skaðaminnkun, vímuefni, þjónusta. 
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Abstract 

This thesis examines a research plan and is the final project for a B.S. degree in nursing at the 

University of Akureyri. Substance abuse is a serious health problem that can have negative 

consequences on pregnant women, their unborn children, and society as a whole. Evidence 

has shown that substance abuse has increased in the previous years and can be linked to 

pubescent women in their prime fertility years. According to earlier research it is estimated 

that every year around 60,000 pregnant women in Europe abuse drugs during pregnancy. 

Different treatments for pregnant women with substance abuse are available and vary between 

different countries. In each country, the choice of treatment has a lot to do with the laws and 

statutes of the country. The main goal of this intended research is to examine how pregnant 

women with substance abuse problems experience services that focus on harm reduction. No 

prior research has been carried through on this topic in Iceland, but the authors of this 

research believe that it is worth researching based on available previous studies on harm 

reduction services in other countries; such as Australia, Hawaii, and Canada. This research 

will be executed when harm reduction services will be instituted in Iceland. 

This thesis will be built upon the following thesis statement: How do pregnant women with 

substance abuse problems experience services that rely upon the ideology of harm reduction? 

In this research a qualitative method will be used and researchers will rely on Vancouver-

School of doing phenomenology. A purposive sample will be used and 12-14 mothers will be 

interviewed using a deep interview technique. The conditions to be a part of this research are 

that the mothers will have sought high risk pregnancy services at The National University 

Hospital of Iceland after harm reduction services have been initiated there, the participants 

have to be from the age of 18 to 40 years old and have had substance abuse problems during 

pregnancy. 

Key words: pregnant women, fetus, harm reduction, substance abuse, service.  
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1. Kafli - Inngangur 

Rannsóknaráætlun þessi er lokaverkefni í hjúkrunarfræði til B.S. gráðu við 

Heilbrigðisvísindasvið Háskólans á Akureyri vorið 2019. Meginmarkmið þessarar 

rannsóknaráætlunar er að afla upplýsinga um reynslu barnshafandi kvenna með 

vímuefnavanda af þjónustu sem byggir á skaðaminnkandi hugmyndafræði. Í þessum kafla 

munu höfundar fara yfir bakgrunnsupplýsingar, tilgang rannsóknaráætlunar og gildismat 

rannsakenda. Því næst verður farið yfir tilgang og gildi rannsóknarinnar fyrir hjúkrunarfræði. 

Meginhugtök eru skilgreind og farið verður yfir leitarorð og í hvaða gagnasöfnum leitað var 

eftir heimildum. Að lokum verður farið yfir uppbyggingu rannsóknaráætlunar og 

rannsóknarspurning sett fram.  

1.1 Bakgrunnsupplýsingar 

Skaðaminnkun er skilgreind sem stefnumótun, starfsemi og verklag sem byggir á að 

draga úr neikvæðum afleiðingum vímuefnanotkunar hjá einstaklingum sem geta eða vilja ekki 

hætta notkun þeirra. Markmið skaðaminnkunar er að halda einstaklingum á lífi, huga að heilsu 

þeirra, draga úr neikvæðum afleiðingum sem vímuefni hafa í för með sér ásamt því að bjóða 

upp á möguleika á meðferðum við vímuefnavandanum (International Harm Reduction, 2019). 

Vímuefnanotkun á meðgöngu er alvarlegt heilsufarslegt vandamál sem hefur neikvæðar 

afleiðingar í för með sér fyrir móður, ófætt barn hennar og samfélagið í heild (Racine, Motz, 

Leslie og Pepler, 2009). Rannsóknir hafa sýnt fram á að notkun ólöglegra vímuefna á 

meðgöngu sé að aukast (McCance, 2017). Afleiðingar vímuefna geta bæði haft áhrif á móður 

á meðan meðgöngu stendur og einnig varanleg áhrif á fóstrið sem geta fylgt barninu út lífið. 

Margar gerðir sjúkdóma geta komið fram ásamt því að hafa áhrif á þroska fósturs (Narkowicz, 

Płotka, Polkowska, Biziuk og Namieśnik, 2013).  

Í upphafi þessarar rannsóknaráætlunar er fjallað um fíknisjúkdóm og áhættuþætti hans. 

Því næst er fjallað um notkun vímuefna á meðgöngu og áhrif þeirra á fóstur. Barnshafandi 
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konur sem nota vímuefni eru í aukinni áhættu á lakari heilsu á meðgöngunni ásamt því að 

fóstrið getur orðið fyrir áhrifum efnanna bæði líkamlega og andlega. Þessar upplýsingar er 

mikilvægt að þekkja áður en höfundar fjalla síðan um meðferð barnshafandi kvenna með 

vímuefnavanda en í þeim kafla er fjallað almennt um áherslur í meðferð til þessa viðkvæma 

hóps. Meðferðarúrræði á Íslandi kemur þar á eftir og er áhættumeðgönguvernd ásamt 

almennum vímuefnameðferðum þau úrræði sem boðið er upp á hér á landi. Þar á eftir verður 

komið inn á aðkomu barnaverndar og hvert hlutverk þeirra er varðandi vímuefnanotkun 

barnshafandi kvenna. Jafnframt verður fjallað um hugmyndafræði skaðaminnkunar og 

hvernig skaðaminnkandi þjónusta hefur verið notuð fyrir barnshafandi konur ásamt því 

hvernig úrræðum í öðrum löndum er háttað. Höfundar flétta saman fræðilegu efni og 

rannsóknum í textanum til þess að ná fram dýpri og nákvæmari skilning á efninu.  

1.2 Tilgangur rannsóknaráætlunar og gildismat rannsakenda 

Tilgangur með þessari rannsóknaráætlun er að kanna hver reynsla barnshafandi kvenna 

er af skaðaminnkandi nálgun á meðgöngu. Þar sem ekkert efni er til um það á Íslandi og 

skaðaminnkandi þjónusta hefur ekki verið innleidd í meðferð barnshafandi kvenna hér á landi 

telja höfundar mikilvægt að rannsaka það frekar. Í rannsóknaráætluninni fjalla höfundar 

almennt um þær afleiðingar sem vímuefni hafa á barnshafandi konur og fóstur, farið er inn á 

hugmyndafræði skaðaminnkunar og skoðað notagildi hennar í öðrum löndum. Markmið 

rannsóknarinnar er að fá meiri innsýn í tilgang og notagildi hugmyndafræði skaðaminkunnar í 

þjónustu barnshafandi kvenna.  

1.3 Tilgangur og gildi fyrir hjúkrunarfræði 

Skaðaminnkun á meðgöngu hefur ekki verið innleidd í þjónustu barnshafandi kvenna á 

Íslandi og hefur því ekki verið rannsökuð. Höfundar telja mikilvægt að heilbrigðisstarfsfólk 

öðlist meiri þekkingu á hugmyndafræði skaðaminnkunar og notagildi hennar í þjónustu við 

barnshafandi konur. Niðurstöður rannsóknarinnar gætu mögulega aukið þekkingu 
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heilbrigðisstarfsfólks og þannig aukið skilning og stuðning í meðferð barnshafandi kvenna 

með vímuefnavanda.  

1.4 Skilgreining meginhugtaka 

Höfundar telja mikilvægt að lesandi þekki til meginhugtaka rannsóknaráætlunarinnar 

áður en lengra er lesið og koma með nánari útskýringar á þeim.  

Barnshafandi: Kona sem er; með barni, ófrísk, ólétt, þunguð (Íslensk orðabók, e.d.).  

Fíkn: Sjúkleg löngun í vímugjafa, einkennist af ákafri og oft vaxandi löngun í tiltekið efni 

(Íslensk orðabók, e.d.).  

Fóstur: Barn í móðurkviði eftir tólf vikna meðgöngu fram að fæðingu (Íslensk orðabók, e.d.). 

Meðferð: Lækningaraðferð, endurtekin aðgerð sem beitt er til lækningar (Íslensk orðabók, 

e.d.).  

Skaðaminnkun: Samkvæmt alþjóðlegu skaðaminnkunarsamtökunum er hugmyndafræði 

skaðaminnkunar skilgreind sem stefnumótun, starfsemi og verklag sem byggir á að draga úr 

neikvæðum heilsufarslegum-, félagslegum- og efnahagslegum afleiðingum vímuefnanotkunar 

hjá þeim sem vilja ekki eða geta ekki hætt notkun þeirra (International Harm Reduction, 

2019). 

Vímuefni: Deyfandi eða örvandi efni sem veldur fíkn og getur orðið ávanabindandi (Íslensk 

orðabók, e.d.).  

1.5 Gagnasöfnun og leitarorð 

Við gagnasöfnun var að mestu leyti notast við erlent og ritrýnt fræðilegt efni, rannsóknir 

og bækur. Lítið er til af íslensku efni um skaðaminnkun og því vitnað aðallega í erlent efni 

tengt því viðfangsefni. Höfundar notuðu mest gagnasöfnin EbscoHost, ProQuest og Web of 

Science. Einnig var notast við gagnasafn Google Scholar. Oft reyndist erfitt að finna efni 

tengt viðfangsefni rannsóknaráætlunar og því var einnig notast við heimasíður samtaka og 

stofnanna. Helstu ensku leitarorðin sem leitað var að voru m.a. addiction, effects on fetus, 
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drug addiction, harm reduction, pregnancy og substance abuse. Helstu íslensku leitarorðin 

sem leitað var að voru m.a. áhrif á fóstur, fíknivandi, meðganga, skaðaminnkun, 

vímuefnameðferð og vímuefni.  

1.6 Val á rannsóknaraðferð og rannsóknarspurning sett fram  

Eigindleg rannsókn verður fyrir valinu á fyrirhugaðri rannsókn þar sem stuðst verður 

við Vancouver-skóla aðferðina í fyrirbærafræði (Anna Birna Almarsdóttir, 2005). Með 

eigindlegum rannsóknum fá höfundar dýpri skilning á viðfangsefninu og geta því fengið 

nákvæmari upplýsingar og niðurstöður á notkun skaðaminnkandi þjónustu á meðgöngu. 

Tilgangsúrtak verður fyrir valinu á þessari rannsókn vegna þess að þar eru þátttakendur valdir 

sem hafa persónulega þekkingu og reynslu af viðfangsefninu (Sigríður Halldórsdóttir, 2013a). 

Skilyrði er að þær hafi sótt áhættumeðgönguvernd á Landspítala eftir að skaðaminnkandi 

þjónusta var innleidd þar, konurnar séu á aldrinum 18-40 ára, tala íslensku og hafi notað 

vímuefni á meðgöngunni.  

Rannsóknarspurning sem höfundar hafa sett fram fyrir fyrirhugaða rannsókn er: Hver er 

reynsla barnshafandi kvenna með vímuefnavanda af þjónustu sem byggir á skaðaminnkandi 

hugmyndafræði? 

 



Vímuefnavandi á meðgöngu 5 

2. Kafli - Vímuefnavandi á meðgöngu 

Í þessum kafla verður farið yfir fræðilegt efni og rannsóknir sem eru lýsandi fyrir 

rannsóknarsamantekt á fyrirhugaðri rannsókn. Fyrst verður farið yfir skilgreiningu á hvað 

fíknisjúkdómur er, þar á eftir almennt um notkun vímuefna á meðgöngu, afleiðingar þess og 

áhrif á fóstur. Því næst verður farið yfir meðferð barnshafandi kvenna sem glíma við 

vímuefnavanda og þau meðferðarúrræði sem eru í boði á Íslandi. Að lokum verður fjallað um 

hugmyndafræði skaðaminnkunar og skaðaminnkandi þjónustu við barnshafandi konur. Ekkert 

efni er til um skaðaminnkandi nálgun í þjónustu við barnshafandi konur hér á landi þar sem 

skaðaminnkun hefur ekki verið innleidd á Íslandi. Stuðst er því við heimildir frá öðrum 

löndum og skýrt gagnsemi skaðaminnkunar út frá niðurstöðum þeirra landa.  

2.1 Fíknisjúkdómur  

Samkvæmt American Society of Addiction Medicine (ASAM) er fíknisjúkdómur 

langvinnur heilasjúkdómur (American Society of Addiction, 2011). Einstaklingar upplifa 

stjórnleysi gagnvart vímuefninu sem er notað og hafa sterka löngun í efnið þrátt fyrir 

alvarlegar afleiðingar þess. Alvarlegar afleiðingar geta verið t.d. erfiðleikar við félagsleg 

samskipti, skert geta til að sinna skyldum og minnkuð tilfinningaviðbrögð. Eins og aðrir 

langvinnir sjúkdómar þá skiptist hann gjarnan upp í tímabil sem einkennast af bakslagi þar 

sem einstaklingar fara aftur að nota vímuefni og bataferli þegar einstaklingar eru ekki að nota 

vímuefni. Fíknisjúkdómur er framsækinn sjúkdómur og án meðferðar og skuldbindingar við 

bata getur sjúkdómurinn leitt til vangetu, fötlunar eða ótímabærs dauða (Baconi o.fl., 2015).  

Erfða- og umhverfisþættir eru einnig taldir hafa áhrif og auka líkur þess að einstaklingar 

þrói með sér fíknisjúkdóm. Íslensk Erfðagreining (ÍE) ásamt Sjúkrahúsinu Vogi tóku saman 

gögn frá rúmlega 19.000 einstaklingum sem hafa leitað sér meðferðar við vímuefnavanda og 

rannsökuðu tengsl erfðaþátta og þróun sjúkdómsins. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu fram 

á sterk tengsl milli fjölskyldumeðlima og þróun fíknisjúkdómsins. Umhverfisþættir sem geta 
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valdið börnum kvíða og vanlíðan eins og skilnaður foreldra, misnotkun og dauðsföll hafa 

einnig verið tengd við auknar líkur á misnotkun vímuefna (Tyrfingsson o.fl., 2010). 

Fíknisjúkdómurinn er talin vera flókið samspil sálfræðilegra-, taugafræðilegra- og 

einstaklingsbundna þátta (World Health Organization, 2004). Samkvæmt 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnun er útskýring á fíkn óstjórnleg löngun í að neyta vímuefna til 

þess að líða vel eða að koma í veg fyrir að líða illa, þrátt fyrir slæmar afleiðingar (World 

Health Organization, e.d.). ICD-10 er sjúkdómsflokkunarkerfi frá 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnun sem notast er við til að greina fíknisjúkdóma. 

Greiningarviðmiðin eru sex og þurfa þrjú eða fleiri af þeim viðmiðum að koma fram í að 

minnsta kosti einn mánuð eða í styttri tíma í senn yfir 12 mánaða tímabil. 

1. Sterk löngun eða fíkn í að neyta vímuefna. 

2. Skert geta til að stjórna notkun vímuefna með tilliti til upphafs, endis og magns sem er 

notað: vímuefnið er tekið í stærri skömmtum eða yfir lengri tíma en áætlað var; eða 

löngun til þess að minnka eða ná tökum á vímuefnanotkun.  

3. Líkamleg fráhvarfseinkenni koma fram þegar minnkað eða hætt er alveg notkun 

vímuefna, eða vímuefna er neytt til að létta eða koma í veg fyrir fráhvarfseinkenni.  

4. Aukið þol þannig að meira magn vímuefna þarf til að fá fram sömu áhrif og áður 

fengust með minna magni.  

5. Vaxandi vanræksla mikilvægra þátta tilverunnar vegna notkunar vímuefna og aukins 

tíma sem fer í að afla, neyta eða ná sér eftir vímuefnanotkun.  

6. Vímuefnanotkun er haldið áfram þrátt fyrir meðvitund um að notkunin sé farin að vera 

skaðleg. 

(World Health Organization, 2004).  
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2.2 Notkun og afleiðingar vímuefna á meðgöngu 

Notkun vímuefna á meðgöngu er alvarlegt heilsufarslegt vandamál sem getur haft 

neikvæðar afleiðingar í för með sér fyrir móður, ófætt barn hennar og samfélagið í heild. 

Vímuefnanotkun barnshafandi kvenna eykur hættu á lakari heilsu á meðgöngu, takmörkuðu 

aðgengi að þjónustu, ófullnægjandi næringarinntekt, fátækt og aukinni dánartíðni. Einnig eru 

barnshafandi konur sem nota vímuefni í aukinni hættu á að verða fyrir ofbeldi (Racine o.fl., 

2009). Færri konur nota vímuefni eða þróa með sér fíknisjúkdóm samanborið við karla 

samkvæmt niðurstöðum frá Substance Abuse and Mental Health Services Administration 

(SAMHSA) árið 2012 (Bobzean, DeNobrega og Perrotti, 2014). Vísbendingar benda til að 

notkun vímuefna hafi aukist á síðustu árum og þá á frjósemisaldri kvenna (Silva, Pires, 

Guerreiro og Cardoso, 2013; McCance, 2017). Talið er að í Evrópu séu um 60.000 

barnshafandi konur sem noti vímuefni á meðgöngu árlega (Metz, Köchl og Fischer, 2012).  

Samkvæmt viðamikilli bandarískri rannsókn frá SAMHSA hafa tölur verið teknar 

saman árlega árin 2015-2017. Tölurnar sýndu að notkun ólöglegra efna sem og áfengis meðal 

barnshafandi kvenna á aldrinum 15-44 ára hafði aukist til muna milli ára. Árið 2015 voru 

4,7% kvenna sem notuðu ólögleg vímuefni samanborið við árið 2017 voru það 8,5% kvenna. 

Svipað má segja um áfengi en árið 2015 voru 9,3% kvenna sem notuðu áfengi á meðgöngu og 

11,5% árið 2017. Árið 2016 dróg aðeins úr áfengisdrykkju á meðal barnshafandi kvenna og 

sýndu niðurstöður að 8,3% kvenna neyttu þess á meðgöngu. Algengasta ólöglega vímuefnið 

sem konurnar voru að neyta öll þrjú árin var kannabis (McCance, 2017). Erfitt getur verið 

fyrir heilbrigðisstarfsfólk að meta hvort barnshafandi konur séu að nota vímuefni og þá í 

hvaða magni sú notkun er. Slíkt mat byggir oftast á frásögn kvennanna en einnig er hægt að 

senda þvag eða blóðsýni til greiningar m.t.t. vímuefnanotkunar (Behnke og Smith, 2013).  

Misnotkun vímuefna á meðgöngu er talin hafa þríþætt áhrif; á konuna sem er 

barnshafandi, áhrif á meðgöngu og fæðingu auk þeirra áhrifa sem það hefur á fóstur, 
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nýburann og þroska barns (Narkowicz o.fl., 2013). Truflun getur verið á tengslamyndun milli 

móður og barns eftir fæðingu, sem getur haft neikvæð áhrif á þroska barnsins (Forray, 2016). 

Konur sem glíma við vímuefnavanda eru í aukinni hættu á að þróa með sér vandamál á 

meðgöngu samanborið við þær konur sem eiga ekki við þennan vanda að stríða. Það getur 

tengst sýkingum, geðsjúkdómum, verri líkamlegri heilsu og félagslegum atriðum (Zedler o.fl., 

2016). Þegar barnshafandi kona hefur verið að nota vímuefni um æð eru auknar líkur á HIV 

og lifrarbólgu C smiti móður sem getur síðan smitast til barnsins (World Health Organization, 

2014). Auk þess þarf að hafa í huga að barnshafandi konur sem nota vímuefni eru í aukinni 

hættu á að vera vannærðar, með blóðleysi, fá þvagfærasýkingar og kynsjúkdóma (Narkowicz 

o.fl., 2013).  

Öryggi og umönnun barns þarf að vera viðunandi. Foreldrar sem neyta vímuefna á 

meðgöngu og eftir fæðingu barns geta átt í hættu á að missa forsjá yfir barni sínu vegna 

afleiðinga sem notkunin getur haft á barnið (Barnaverndarstofa, 2015). Afleiðingar sem geta 

komið í kjölfar vímuefnanotkunar hjá barnshafandi konum eru t.d. fæðingargallar, 

námsörðugleikar, hægari vöxtur, taugasjúkdómar, HIV, þvagfærasjúkdómar, 

öndunarfærasjúkdómar og skerðing á vitsmunalegum þroska (Narkowicz o.fl., 2013). Einnig 

geta komið fram andlegir og tilfinningalegir erfiðleikar sem geta fylgt barninu alla ævi 

(Valgerður Lísa Sigurðardóttir, 2013). Aðrir fylgikvillar geta verið fósturlát, sýkingar, 

meðgöngueitrun, fyrirburafæðingar, lág fæðingarþyngd, utanlegsfóstur, fylgjulos og 

fráhvarfseinkenni nýbura (Narkowicz o.fl., 2013; Mejak og Kastelic, 2016). 

Í sumum fylkjum Bandaríkjanna er litið á notkun vímuefna á meðgöngu sem refsivert 

athæfi og hafa konurnar verið nauðungarvistaðar til þess að vernda fóstrið. Noregur hefur 

einnig tekið til þess að nauðungarvista barnshafandi konur sem nota vímuefni. Refsing er 

líklegast ekki árangursrík þar sem hún hefur einnig áhrif á líkamlega- og félagslega heilsu 

þessa viðkvæma hóps. Engar rannsóknir hafa sýnt fram á betri útkomu hjá þeim konum sem 
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hafa verið nauðungarvistaðar. Í Bretlandi eru lög sem kveða á um að kona beri ekki ábyrgð á 

fósturskaða noti hún vímuefni á meðgöngu. Árið 2016 var notkun vímuefna hjá barnshafandi 

konum afglæpavædd í Tennessee fylkinu í Bandaríkjunum. Þetta er í fyrsta sinn sem það 

hefur verið gert varðandi notkun vímuefna á meðgöngu (Hui, Angelotta og Fisher, 2017). 

Eins og komið hefur fram hér að ofan geta vímuefni haft skaðleg áhrif, mikilvægt er því 

fyrir heilbrigðisstarfsfólk að þekkja vímuefnin og áhrifin sem þau geta haft á barnshafandi 

konur og fóstur ef ekki er í boði viðeigandi þjónusta. Nú verður því nánar fjallað um 

algengustu vímuefnin og áhrif sem þau geta haft á fóstur.  

2.2.1 Áfengi og áhrif þess á fóstur. Áfengi er löglegur vímugjafi sem telst til róandi 

efna. Það hefur áhrif á miðtaugakerfið og er það oftast notað í félagslegum aðstæðum eða til 

þess að ná fram slökun (Jóna Margrét Ólafsdóttir, 2012). Áfengi fer auðveldlega í gegnum 

vefi líkamans og fer fljótt út í blóðrásina. Meginhluti af áfengi leysist upp í smágirni en einnig 

í blóðríkum líffærum líkt og heila. Stór hluti af áfengi er brotið niður í lifrinni en einnig í 

gegnum lungu, þvag og húð (Doweiko, 2015). Etanól er virka efnið í áfengi og er algengast að 

styrkur þess sé frá 3-50% en hægt er að hafa hann allt upp í 95%. Áfengi hefur róandi áhrif á 

einstaklinga, dregur úr kvíða og hefur afhamlandi áhrif á heilann sem getur dregið úr 

skynsemi. Algengt er að einstaklingar verða málglaðir, upplifa vellíðan og meira sjálfstraust. 

Einnig hefur áfengi áhrif á dómgreind einstaklinga, samhæfingu vöðva og viðbrögð líkamans, 

því meira magn sem er drukkið því meiri verður skerðingin. Mikil áfengisdrykkja getur valdið 

tímabundnu öndunarstoppi þegar einstaklingar sofa og veldur það skertu súrefnisflæði. 

Langvarandi áfengisdrykkja getur haft alvarlegar afleiðingar á heilann. Ráðlagt er að draga úr 

drykkju í stað þess að stoppa skyndilega vegna hættu á alvarlegu fráhvarfi (Fields, 2017). 

Alkóhól veldur mestum fósturskaða allra vímuefna. Efnið fer yfir í alla vefi líkamans 

þar með talið fylgjuna. Áhættan er mest á fyrstu þremur mánuðum meðgöngunnar en einnig 

síðar. Mæður sem neyta áfengis á meðgöngu eiga í hættu á fósturláti, fyrirburafæðingu eða að 
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barnið látist á nýburaskeiði (Þorkell Jóhannesson, 2001). Þegar áfengismagn í blóði móður og 

fósturs er mælt, mælist sama magn í blóði beggja. Óhófleg notkun áfengis á meðgöngu getur 

valdið sjúkdómum líkt og áfengisheilkenni (e. Fetal alcohol syndrome) sem farið verður nánar 

í hér að neðan. Önnur einkenni sem geta komið vegna áfengisnotkunar barnshafandi konu eru 

vaxtarskerðing þar sem skerðing verður á þyngd, lengd og höfuðummáli fósturs, taugaskaði á 

fóstri sem getur leitt til ofvirkni og vægrar greindarskerðingar, hegðunarerfiðleikar t.d. 

árásargirni, einbeitingarerfiðleikar, hjartagallar, klumbufótur og gallar í þvag og kynfærum 

(Hávar Sigurjónsson, 2012). Ef móðir hefur neytt áfengis alla meðgönguna er mikil hætta á að 

barnið fái fráhvarfseinkenni líkt og óværð, svefntruflanir, skjálfta og einnig geta komið fram 

flog (Dodich, 2015). 

Í rannsókn sem gerð var á árunum 2006-2010 kom í ljós að 7,6% barnshafandi kvenna í 

Bandaríkjunum drukku áfengi á meðgöngu og 1,4% kvenna stunduðu það að drekka mikið 

u.þ.b. þrisvar í mánuði eða sex drykki öðru hverju (Marchetta, Denny, Floyd, Cheal, Sniezek, 

2012). Árið 2017 var birt rannsókn þar sem skoðað var algengi áfengis á meðgöngu óháð 

magni í 158 löndum. Rússland, Bretland, Danmörk, Hvíta Rússland og Írland voru með 

afgerandi meiri áfengisnotkun á meðgöngu miðað við hin löndin. Í Rússlandi voru í kringum 

35% kvenna sem neyttu áfengis óháð magni á meðgöngu (Popova, Lange, Probst, Gmel, 

Rehm, 2017).  

Börn þeirra mæðra sem drekka áfengi á meðgöngu geta fæðst með áfengisheilkenni (e. 

Fetal alcohol syndrome). Þetta heilkenni lýsir sér með einkennandi útliti, vaxtarskerðingu og 

hegðunar- og þroskavandamálum. Einkennin verða meiri eftir því sem meiri áfengisnotkun er 

á meðgöngu (Margrét Valdimarsdóttir, Solveig Sigurðardóttir og Ingólfur Einarsson, 2013; 

Gupta, 2017). Börn með áfengisheilkenni geta auk þess átt vandamál með heyrn og sjón. 

Einkenni heilkennisins vara ævilangt og geta því haft mikil áhrif á lífsgæði (Gupta, 2017). 

Áætlað er að ef barnshafandi kona drekkur óhóflega mikið magn á meðgöngu séu 6-10% líkur 
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að barnið fái áfengisheilkenni (Ornoy og Ergaz, 2010). Vaxtarskerðing fósturs getur byrjað í 

móðurkviði og verið viðvarandi eftir fæðingu og í uppeldi barns. Heilkennið hefur auk þess 

áhrif á taugakerfið og getur valdið heilaskaða. Einkenni frá taugakerfi geta verið aukin 

viðkvæmni fyrir hávaða, pirringur og svimi (Dodich, 2015). Tíðni heilkennisins á Íslandi er 

óþekkt og er hún mismunandi eftir löndum. Talið er að í heiminum séu 0,5-7 börn á hver 1000 

með þetta heilkenni og er það yfirleitt greint frá aldrinum 2-16 ára (Margrét Valdimarsdóttir 

o.fl., 2013).   

2.2.2 Kannabis og áhrif þess á fóstur. Algengasti ólöglegi vímugjafinn í heiminum er 

kannabis. Efnið finnst í plöntu sem heitir Cannabis satvia. Plantan er notuð til þess að breyta 

líðan eða komast í vímu (Arnar Jan Jónsson, Hera Birgisdóttir og Engilbert Sigurðsson, 

2014). Kannabis er meira notað af yngra fólki um allan heim og sýna tölur úr skýrslu frá árinu 

2017 sem tekin var saman af Alþjóðaheilbrigðismálastofnun að í Evrópu hafa 25% 

einstaklinga á aldrinum 15-24 ára prófað kannabis, 15% hafa notað kannabis síðastliðið ár og 

7% hafa notað það síðastliðinn mánuð (United Nations Office on Drugs and Crime, 2018). 

Helmingunartími kannabis er langur og tekur líkamann sjö daga að losa sig við efnið úr 

líkamanum, ef efnið hefur verið notað í langan tíma tekur það líkamann lengri tíma að hreinsa 

það út. Efnið hefur einnig skaðleg áhrif á líffæri eins og lifur og heila (Hávar Sigurjónsson, 

2016).  

Kannabis er einnig algengasta ólöglega vímuefnið sem er notað á meðgöngu og er 

algengið um 3-4% í vestrænum löndum (Huizink, 2013). Erfitt hefur verið að rannsaka bein 

áhrif kannabis á fóstur vegna annarra efna sem oft eru notuð samhliða, t.d. tóbaksreykingar og 

áfengi en aðrir þættir líkt og lélegt næringarástand getur einnig haft áhrif. Virka vímuefnið í 

kannabis er tetrahýrdrókannabínól eða THC (Jaques o.fl., 2014). Kannabisviðtaka er að finna 

í ýmsum vefjum líkamans og flyst efnið yfir í fylgju fósturs og hefur bein áhrif á það. Efnið er 

hægt að greina í naflastreng, þvagi og fyrstu hægðum nýbura (e. meconium) (Warner, 
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Roussos-Ross og Behnke, 2014). Rannsóknir sem gerðar hafa verið á mönnum og dýrum hafa 

sýnt að notkun kannabis á meðgöngu geti valdið því að fóstrið vaxi ekki nægilega líkt og það 

ætti að gera á öðrum og þriðja þriðjung meðgöngunnar (Jaques o.fl., 2014). Einnig hafa 

rannsóknir sýnt fram á að meðgöngulengd sé styttri hjá þeim mæðrum sem nota kannabis á 

meðgöngu samanborið við þær sem gera það ekki (Gray o.fl., 2010; Saurel‐Cubizolles, Prunet 

og Blondel, 2014). 

Af um það bil 7500 konum sem tóku þátt í könnun í Hollandi höfðu 3,2% af þeim notað 

kannabis fyrir meðgöngu og 2,9% af þeim notaði það fyrir og á meðgöngu. Kannabis er oft 

notað samhliða tóbaksreykingum. Þær konur sem viðurkenndu tóbaksreykingar voru 4,5-9,5 

sinnum líklegri til þess að játa því að reykja einnig kannabis (Marroun o.fl., 2009). Tölur sem 

teknar voru saman á árunum 2011 og 2012 frá SAMHSA sýna það að algengast sé að ungar 

mæður á aldrinum 15-17 ára noti kannabis á meðgöngu eða 16,5% sem er helmingi meira en 

aldurshópurinn fyrir ofan, 18-25 ára með hlutfallið 7,5%. Á meðan meðgöngu stóð notuðu 

10,7% konur kannabis á fyrsta þriðjung meðgöngunnar. Á öðrum þriðjung fór hlutfallið 

lækkandi eða niður í  2,8% og á síðasta þriðjung 2,3% sem notuðu kannabis (Warner o.fl.,  

2014). 

2.2.3 Ópíumefni og áhrif þess á fóstur. Misnotkun á ópíum hefur verið þekkt í meira 

en tvö þúsund ár. Lyfið var upphaflega notað sem hægðastoppandi-, róandi- og svefnlyf en 

einnig sem vímugjafi. Ópíum er sterkt verkjadeyfandi lyf og hefur verið reynt að framleiða 

annað jafn gott lyf sem hefur ekki eins ávanabindandi áhrif en án árangurs (Þorkell 

Jóhannesson, 2001). Tilbúin ópíumefni eru t.d. kódein, heróín, hýdromorfón, fentanyl og 

metadon en morfín telst til náttúrulegra ópíumefna (Dodich, 2015). Ópíumefni bindast ópíum 

viðtökum um allan líkamann. Viðtakarnir hafa mismunandi áhrif t.d. verkjastillandi og róandi 

á meðan aðrir valda hægðatregðu eða skapbreytingum (Fields, 2017). Þol gegn þessum lyfjum 
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eykst með notkun þeirra og auknum skömmtum (Dodich, 2015). Sterk ópíum lyf hafa verið 

notuð til þess að vinna á miklum eða langvarandi verkjum (Lyfjastofnun, 2016). 

Líkt og áður hefur komið fram er það vel þekkt að lyf og efni geta farið yfir í fylgju 

fóstursins. Ungabarn sem hefur orðið fyrir áhrifum ópíumefna er mun lengur að skilja efnið út 

vegna þess hve hægt frásog efnanna er í líkama þeirra. Ópíumefni er hægt að greina í fyrstu 

hægðum nýbura (e. meconium) og í legvatni (Šlamberová, 2012). Notkun ópíumefna á 

meðgöngu eykur líkur á léttburafæðingu, styttri fæðingarlengd, minna höfuðummál barns 

ásamt því að auka hættu á meðgöngueitrun (Dodich, 2015). Tíðni fósturláta er hærri hjá 

konum sem nota ópíumefni á meðgöngu. Ekki hefur verið sýnt fram á tengsl milli 

vansköpunar og notkun ópíumefna hjá barnshafandi konum. Þegar notkun ópíumefna er hætt 

er mikilvægt að móðir fái aðstoð við það vegna alvarlegra afleiðinga sem fráhvarf getur haft á 

fóstrið (Madgula, Groshkova og Mayet, 2011). Eftir fæðingu geta birst vandamál líkt og 

skertur vaxtarþroski, vandamál í taugakerfi og auknar líkur á ungbarnadauða (e. sudden infant 

death syndrome) (Dodich, 2015). Talið er að í Evrópu fæðast um 30.000 börn á hverju ári þar 

sem móðir hefur notað ópíumefni á meðgöngu (Myra, Ravndal, Thorsteinsson og Øfsti, 

2017). 

Frá árinu 2008-2010 var framkvæmd rannsókn þar sem 1840 konur tóku þátt. 

Helmingur kvennanna notuðu ópíumefni á meðgöngu en hinn helmingurinn ekki. Niðurstöður 

leiddu í ljós að notkun ópíumefna á meðgöngu geta aukið líkur á fyrirburafæðingu. Konur 

sem reyktu tóbak samhliða ópíumnotkun voru í meiri hættu á fyrirburafæðingum. Konur sem 

ekki reyktu tóbak með ópíumnotkun voru líklegri þess að gangast undir keisaraskurð 

(Maghsoudlou o.fl., 2017).   

2.2.4 Róandi- og svefnlyf og áhrif þess á fóstur. Lyf af þessum flokki sem algengt er 

að misnota eru svokölluð benzódíazepin lyf en það eru t.d. alprazolam, clonazepam, diazepam 

og lorazepam. Fyrr greind lyf eru uppáskrifuð af lækni og er auðvelt að ánetjast þeim. Róandi- 
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og svefnlyf eru notuð til að vinna á kvíða, svefnleysi, flogum og vöðvakrömpum (Fields, 

2017). Notkun benzódíazepin lyfja hefur aukist síðastliðin 40 ár og eru með mest ávísuðu 

geðlyfjum á Íslandi og nágrannalöndum (Embætti Landlæknis, 2013). Milli áranna 1996-2013 

var sýnt fram á 67% aukningu á ávísun lyfja af þessum flokki (Shyken, Babbar, Babbar og 

Forinash, 2019). Lyfin eru stundum notuð samhliða öðrum vímuefnum annað hvort til þess að 

auka áhrif þeirra eða draga úr fráhvarfseinkennum (Madgula o.fl., 2011). Áhrif sem finnast 

við inntöku á benzódíazepin lyfjum eru slökun, slæving og þreyta. Stórir skammtar af lyfinu 

geta leitt til óáttunar, þvoglumælgi, svima, skapsveiflna og sjóntruflana. Þol myndast við 

langvarandi notkun lyfjanna, ef hætt er að taka þau skyndilega geta alvarleg fráhvarfseinkenni 

komið fram. Fráhvarf af benzódíazepin lyfjum fer eftir lengd misnotkunar og styrk lyfsins 

sem hefur verið notaður (Shyken o.fl., 2019).  

Þegar mæður taka inn benzódíazepin lyf á meðgöngu er mikilvægt að fræða þær um 

alvarleika þess að taka inn lyfið með tilliti til fráhvarfs sem getur komið í ljós eftir fæðingu 

(Doweiko, 2015). Fráhvarf móður og barns geta verið alvarleg og jafnvel lífshættuleg, því er 

mikilvægt að móðir dragi úr notkun í samráði við fagaðila (Gopalan, Glance og Azzam, 

2014). Rannsóknir sem gerðar hafa verið á benzódíazepin benda til þess fráhvarfseinkenni 

nýbura, fósturlát eða fósturskemmdir geta orðið við notkun lyfja af þessum flokki. Dæmi um 

fósturskemmdir eru hjartagallar, klofinn gómur, óeðlilegt andlitsfall, kviðslit og þrengingar á 

opi í smágörn (Iqbal, Sobhan og Ryals, 2002). Þessar niðurstöður hafa þó ekki verið staðfestar 

með áframhaldandi rannsóknum (Doweiko, 2015).  

Í rannsókn sem gerð var á tímabilinu 2008-2018 kom í ljós að konur sem tóku 

benzódíazepin lyf á meðgöngu voru mun líklegri til þess að nota áfengi og ólögleg efni á 

fyrsta þriðjungi meðgöngunnar. Einnig voru auknar líkur á að þær þyrftu að fara í 

keisaraskurð eða myndu eignast barn með háa fæðingarþyngd. Áhrif benzódíazepin lyfja á 

fóstrið leiddu í ljós að ungabörnin voru líklegri til þess að fá lægri APGAR stig þegar það 
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væri mælt fimm mínútum eftir fæðingu. Börnin voru líklegri til þess að þurfa innlögn á 

nýburagjörgæsludeild og mældust með minna höfuðummál (Freeman o.fl., 2018). Rannsókn á 

alprazolam sem er benzódíazepin lyf hefur sýnt að notkun þess snemma á meðgöngu geti 

tvöfaldað líkur á alvarlegri vansköpun barns og tengist það hjarta- og æðasjúkdómum. 

Niðurstöður sýna að ef róandi lyf eru notuð á öðrum og þriðja þriðjungi meðgöngu eru 

verulega auknar líkur á meðgöngueitrun og meiri blæðingu í fæðingu (Källén, Borg og Reis, 

2013). 

2.2.5 Kókaín og áhrif þess á fóstur. Kókaín kemur úr plöntunni Erythroxylon. Menn 

tuggðu plöntuna og var efnið upphaflega notað til þess að auka orku, draga úr þreytu og 

hungri. Notkun þess er þekkt frá því fyrir Krist. Í kringum 1800 var kókaín einnig notað sem 

staðdeyfilyf og til að draga úr blæðingu við skurðaðgerðir (Cain, Bornick og Whiteman, 

2013). Kókaín er notað á nokkra vegu, krakk kókaín (e. crack cocaine) sem er reykt, duft sem 

er tekið í nefið eða því er sprautað um æð (Fields, 2017). Efnið leysist auðveldlega upp og fer 

skjótt með blóðrásinni í helstu blóðríku líffærin. Styrkur kókaíns er yfirleitt sterkari í heila en 

hann er í blóðrásinni fyrstu tvær klukkustundirnar eftir inntöku. Efnið byrjar að virka á þrem 

til fimm mínútum, nær hámarki á 10-20 mínútum og er virkni þess í um það bil 30 til 90 

mínútur (Doweiko, 2015).  

Líkt og önnur lyf sem hafa verið rædd fer kókaín hratt og auðveldlega yfir í fylgju 

fósturs (Cressman, Natekar, Kim, Koren og Bozzo, 2014) ásamt því að meiri styrkur efnisins 

mælist í fóstri en móður. Áhrifin geta valdið því að fóstrið vex ekki eins og það ætti að gera í 

móðurkvið. Um það bil 22-34% barna sem verða fyrir áhrifum kókaíns í móðurkviði fæðast of 

létt miðað við meðgöngulengd og með lítið höfuð (Keegan, Parva, Finnegan, Gerson og 

Belden, 2010). 

Æðasamdráttur vegna efnisins er talinn hafa áhrif á fóstur í móðurkviði. Áhrifin geta 

valdið fæðingargöllum í hjarta og æðakerfi, miðtaugakerfi, útlimum og kyn- og þvagfærum. 
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Þetta orsakast vegna skerts blóðflæðis til fóstursins (McLafferty o.fl., 2016). Notkun á kókaíni 

á fyrsta þriðjung meðgöngunnar getur aukið líkur á fósturmissi. Aukin hætta er á fylgjulosi og 

talið er að það geti orsakast vegna skorts á súrefni og aukinna samdrátta í legi. Hjá 17-29% af 

þeim konum sem nota kókaín á meðgöngu geta samdrættir valdið ótímabæru rofi á himnum 

og auknar líkur eru á fyrirburafæðingum (Keegan o.fl., 2010). Einnig hefur verið sýnt fram á 

að notkun kókaíns hjá barnshafandi konum getur valdið meðgönguháþrýstingi og 

æðasamdrætti. Orsakir þessa fylgikvilla hjá þeim getur valdið því að blóðflæði til fósturs 

verður skert, það getur orðið fyrir næringarskorti og skertu súrefnisstreymi í gegnum fylgjuna 

(Cain o.fl.,2013).  

2.2.6 Amfetamín og áhrif þess á fóstur. Amfetamín var uppgötvað í kringum 1887. 

Efnið var mikið notað meðal hermanna í seinni heimsstyrjöldinni. Það hjálpaði þeim að hafa 

aukið úthald og berjast lengur (Doweiko, 2015). Áður fyrr var efnið notað við geðdeyfð, 

þunglyndi, kvíða og megrun (Þorkell Jóhannesson, 2001). Efnið er hægt að nota í töfluformi, 

tekið í nefið, reykt eða sprautað um æð. Sæluvíma kemur um líkamann þegar efnið er notað 

um æð ólíkt því þegar það er tekið um munn og það frásogast í smágirni. Amfetamín getur 

virkað á mismunandi vegu á heila, bæði aukið taugaboðefni og dregið úr taugaboðefnum 

(Doweiko, 2015). Efnið getur valdið aukinni kynhvöt og eru það oft áhrif sem einstaklingar 

sækjast eftir ásamt sæluvímunni. Aukaverkanir sem geta birst eru árásargirni, kvíði, 

ofskynjanir og ruglástand. Líkamleg einkenni líkt og háþrýstingur, hraður púls, hjartadrep og 

serotóninheilkenni geta einnig komið fram (Horwitz o.fl., 2017).  

Líkt og kókaín þá hefur amfetamín örvandi áhrif á miðtaugakerfið. Amfetamín er þó 

ólíkt kókaíni hvað varðar að helmingunartíminn er mun lengri og er efnið því lengur að 

frásogast úr líkamanum. Tengsl hafa fundist á milli notkunar amfetamíns á meðgöngu og 

vaxtarskerðingu fósturs, fósturláts og fylgjuloss (Dodich, 2015). Meðfæddir fæðingargallar 

geta verið svipaðir og við notkun á kókaíni þ.e. vandamál í hjarta og æðakerfi, miðtaugakerfi, 
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meltingarfærum, útlimum og einnig klofinn gómur (American College of Obstetricians and 

Gynecologists, 2011). 

Amfetamín hefur ekki verið rannsakað jafn mikið og ópíum, áfengi og kókaín. Konur 

sem nota amfetamín eru líklegri til þess að nota önnur efni samhliða sem hefur áhrif á 

niðurstöður (American College of Obstetricians and Gynecologists, 2011). Vitað er að 

amfetamín hefur ekki einungis slæm áhrif á fóstrið heldur er móðir í aukinni hættu á að fá 

meðgöngueitrun og meðgönguháþrýsting. Auknar líkur eru á að meðganga endi með 

fósturláti, fóstureyðingu eða fæðingu fyrir tímann og einnig geta börn fæðst of létt miðað við 

meðgöngulengd (Dinger, Hinner, Reichert og Rüdiger, 2017). 

Rannsókn var gerð til að meta áhrif amfetamíns á ungabörn (n=144) samanborið við 

ungabörn sem höfðu ekki orðið fyrir áhrifum af efninu. Niðurstöður sýndu að tengsl voru á 

milli notkunar amfetamíns og styttri meðgöngulengdar ásamt lægri fæðingarþyngd barnanna. 

Einnig kom fram að mæðurnar voru í meiri áhættu á að greinast með meðgönguháþrýsting og 

auknar líkur voru á keisarafæðingu (Wright, Schuetter, Tellei og Sauvage, 2015).  

2.2.7 Ofskynjunarefni og áhrif þess á fóstur. Ofskynjunarefni eru flokkur vímuefna 

sem hefur áhrif á skynjun og meðvitund einstaklinga. Áður voru ofskynjunarefni notuð í 

rannsóknum til þess að framkvæma tímabundið geðrof. Þetta var gert til þess að komast nær 

því að skilja lífeðlisfræðilega þekkingu á geðrofi og geðklofa. Efni sem flokkast til 

ofskynjunarefna eru lysergic acid diethylamide (LSD), methylenedioxymethamphetamine 

(MDMA), phencyclidine (PCP) og ákveðnar tegundir af sveppum (Chan og Mendelson, 

2014). Efnin finnast í ákveðnum plöntum og sveppum sem er svo frekar unnið eða þurrkað 

(Doweiko, 2015). Þau hafa áhrif á sjón, snerti- og lyktarskyn sem orsakar að einstaklingur 

upplifir annað en það sem er raunverulegt. Viðbrögð einstaklings geta verið öfgakennd og 

líkist hann minna sjálfum sér (Chan og Mendelson, 2014).  
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Lítið hefur verið rannsakað um áhrif ofskynjunarefna á fóstur (Madgula o.fl., 2011; 

Doweiko, 2015). Talið er að MDMA hafi áhrif á vöxt barna og er það fimmfalt meiri hætta á 

vaxtarskerðingu ef barnshafandi kona hefur neytt efnisins á meðgöngu. Tengsl hafa fundist á 

milli notkun PCP og nokkurra fylgikvilla fósturs. Fóstur er í hættu á að fá vatnshöfuð, eiga 

vandamál með svefn ásamt vandamál með þroska á hjarta, lungum, þvagfærum og 

beinagrindarvöðvum (Doweiko, 2015).  

2.2.8 Fráhvarfseinkenni nýbura. Notkun ópíumefna á meðgöngu geta leitt til 

fráhvarfseinkenna nýbura (e. neonatal abstinence syndrome) (Wiegand o.fl., 2015; 

Noormohammadi o.fl., 2016; Shearer, Davis, Erwin, Anderson og Lindley, 2018). Lyfjagjöf 

getur verið nauðsynleg ef fráhvarfseinkenni eru mikil. Þá þarf að fylgjast vel með og þurfa 

börnin að liggja inni á sjúkrahúsi á meðan meðferð er veitt. Morfín og metadon eru 

algengustu lyfin sem hafa verið notuð í fráhvarfsmeðferð nýbura (Lacaze-Masmonteil og 

O’Flaherty, 2018). 

Fráhvarfseinkenni geta lýst sér sem pirringur, skjálfti, stífleiki, niðurgangur, þyngdartap 

og flog (Noormohammadi o.fl., 2016). Fóstur getur ánetjast vímuefnum á meðgöngu sem geta 

leitt til líkamlegra fráhvarfseinkenna þegar það kemur í heiminn. Fráhvarfseinkenni nýbura 

fara eftir efnum sem móðir hefur notað á meðgöngu, meðgöngulengd, tíðni notkunar og stærð 

skammta. Í kringum 50-75% barna þeirra mæðra sem nota ópíumefni á meðgöngu þarfnast 

meðferðar við fráhvarfseinkennum eftir fæðingu (Lacaze-Masmonteil og O’Flaherty, 2018). 

Talið er að fyrirburar kvenna sem hafa notað ópíumefni á meðgöngu séu í minni hættu á 

að fá fráhvarfseinkenni þar sem þau hafa verið útsett í styttri tíma fyrir efninu. Markmið 

meðferðar við fráhvarfseinkennum er að stuðla að eðlilegri líkamsstarfsemi nýburans þar sem 

svefn, næring, þyngdaraukning og umhverfi er helst í huga. Stuðningsmeðferð er mikilvæg í 

umönnun nýbura með fráhvarfseinkenni. Dæmi um stuðningsmeðferð er snerting húð við húð, 

hafa barnið þétt vafið í reifar, lágmarks örvun, rólegt umhverfi, minni lýsing, tónlist og nudd 
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(Lacaze-Masmonteil og O’Flaherty, 2018). Truflun verður á taugastarfsemi þessara barna og 

getur það aukið líkur á greiningu á ofvirkni, auk þess hafa þau verið að skora lægra að 

meðaltali á greindarvísiprófum en önnur börn þegar þau eldast (Shearer o.fl., 2018).  

Lítið er vitað um tengsl fráhvarfseinkenna nýbura og kókaíns og amfetamíns (Dodich, 

2015; Hudak og Tan, 2012). Þó eru rannsóknir sem styðja að fráhvarfseinkenni nýbura séu til 

staðar hjá þeim börnum sem hafa orðið fyrir áhrifum kókaíns á öðrum og þriðja þriðjungi 

meðgöngu. Þessi einkenni geta verið pirringur, ofvirkni, skjálfti og grátur (Hudak og Tan, 

2012). Einnig eru til rannsóknir sem sýna engin tengsl á notkun kókaíns á meðgöngu og 

fráhvarfseinkennum nýbura (Dodich, 2015). Rannsókn á barnshafandi konum sem notuðu 

amfetamín á meðgöngu sýndu fram á fráhvarfseinkenni nýbura eftir fæðingu en þó var ekki 

hægt að útiloka að konan hafði notað önnur efni á meðgöngunni samhliða. Fráhvarfseinkenni 

nýbura hafa einnig verið tengd við róandi lyf líkt og diazepam (Dodich, 2015). Einkenni 

nýbura eftir notkun móður á diazepam á meðgöngu eru háþrýstingur, ofvirkni, pirringur, 

skjálfti, hægur hjartsláttur, erfiðleikar með sog og uppköst (Hudak og Tan, 2012; Dodich, 

2015).  

Líkt og farið hefur verið yfir hér að ofan er margt sem ber að hafa í huga varðandi 

vímuefnanotkun á meðgöngu. Mikilvægt er að huga að einstaklingsmiðaðri þjónustu fyrir 

hverja og eina konu. 

2.3 Meðferð barnshafandi kvenna með vímuefnavanda  

Alþjóðaheilbrigðismálastofnun mælir með því að allar konur séu spurðar snemma á 

meðgöngu hvort þær noti áfengi eða önnur vímuefni og hefja inngrip strax ef svo er raunin. 

Þegar konur sem glíma við vímuefnavanda verða barnshafandi öðlast þær ákveðið tækifæri til 

að breyta lífsháttum sínum til hins betra með stuðningi frá heilbrigðisstarfsfólki (World 

Health Organization, 2014).  
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Mikilvægt er að allar konur sem koma í meðgönguvernd séu skimaðar fyrir fyrri og  

núverandi notkun á áfengi og vímuefnum. Barnshafandi konur sem viðurkenna notkun 

vímuefna á meðgöngu þurfa að greina nánar frá notkun sinni og svara skimunarlista sem 

lagður er fyrir þær. Upplýsingum er aflað um notkun vímuefnanna ásamt heilsufari kvennanna 

(Landspítali, 2018). Ákjósanlegt er að byrja á því að spyrja fyrst um reykingar og áfengi áður 

en spurt er um önnur vímuefni. Ef í ljós kemur að móðir hefur verið að nota vímuefni þarf að 

komast að því hvenær hún notaði síðast, fræða hana um áhrif vímuefnanna á fóstur og 

leiðbeina henni (Dodich, 2015). Samkvæmt Alþjóðaheilbrigðismálastofnun er talið 

mikilvægast að byrja á því að kanna hvaða vímuefni barnshafandi kona hefur verið að nota og 

veita viðeigandi aðstoð við að minnka eða hætta notkun efnisins áður en aðrir þættir eru 

skoðaðir (World Health Organization, 2014).  

Heilbrigðisstarfsfólk sem annast barnshafandi konur þurfa að geta gert sér grein fyrir 

því að líf konunnar getur verið flókið andlega, líkamlega og félagslega. Hver kona er 

mismunandi og þarf meðferð að vera einstaklingsmiðuð þar sem hún fær góðan stuðning og 

rétta ráðgjöf. Meðferðir sem innihalda stutt viðtöl og hvatningu hafa sýnt fram á góðan 

árangur kvenna með vímuefnavanda (Forray, 2016). Rannsókn í Bretlandi sýndi að kynjaskipt 

meðferðarform væri einnig góður kostur fyrir þær. Konurnar fundu fyrir meira öryggi, 

upplifðu stuðning þar sem aðrar konur voru í svipaðri stöðu, þær voru rólegri og treystu sér 

betur til að opna sig (Neale, Tompkins, Marshall, Treloar og Strang, 2018). 

Á Íslandi sjá fæðinga- og kvensjúkdómalæknar ásamt ljósmæðrum um 

áhættumeðgönguvernd á Landspítala. Áhættumeðgönguvernd er í boði fyrir barnshafandi 

konur sem nota vímuefni á meðgöngu. Leitast er eftir þekkingu þeirra á áhrifum vímuefna á 

föstur, ef skortur er á þeirri þekkingu er þeim veitt fræðsla með áhugahvetjandi samtali. 

Barnshafandi konur eru upplýstar um meðferðarúrræði sem þeim standa til boða ásamt 

núgildandi barnaverndarlögum. Barnshafandi konur sem neita að fara í meðferð fá nýjan tíma 
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hjá ljósmóður nokkrum dögum síðar og eru þær undir nánara eftirliti út meðgönguna ásamt 

því að notkun þeirra er tilkynnt til barnaverndar (Landspítali, 2018). 

Fráhvarfs- og viðhaldslyfjameðferð getur verið nauðsynleg fyrir barnshafandi konur 

sem nota vímuefni á meðgöngu til að draga úr þeim skaða sem getur orðið þegar kona upplifir 

fráhvarf. Fjallað verður nánar um það hér að neðan. 

2.3.1 Fráhvarfs- og viðhaldslyfjameðferð barnshafandi kvenna. Mælt er með 

fráhvarfslyfjameðferð fyrir barnshafandi konur sem hafa verið í ópíumefnum í lengri tíma. 

Mælt er gegn því að hætta öllu strax vegna hættu á bakslagi og eitrunar sem getur haft slæm 

áhrif á fóstur. Þessi slæmu áhrif geta verið ófullnægjandi starfsemi fylgju, fósturmissir, 

vandamál með legstækkun og fyrirburafæðingar (Zedler o.fl., 2016). Heilbrigðisstarfsfólk þarf 

að koma barnshafandi konum sem eru að nota vímuefni í rétt úrræði, annaðhvort að bjóða 

aðstoð við að draga úr notkuninni eða hætta henni. Alþjóðaheilbrigðismálastofnun mælir 

sterklega með að barnshafandi konur fái fráhvarfslyfjameðferð ef þær hafa verið að misnota 

ópíumefni, benzódíazepin lyf og áfengi (World Health Organization, 2014). Einkenni sem 

geta gert vart við sig þegar einstaklingur hættir að nota vímuefni eru sem dæmi hraður púls, 

háþrýstingur, ógleði og uppköst. Þessi einkenni geta haft slæm áhrif á fóstur 

(Noormohammadi o.fl., 2016). Fræðin segja að ópíum fráhvarfs- og viðhaldslyfjameðferð á 

meðgöngu geti komið í veg fyrir ólöglega notkun á öðrum vímuefnum og styrkir betri 

umönnun nýbura eftir fæðingu (Lacaze-Masmonteil og O’Flaherty, 2018).  

Metadon er fráhvarfs- og viðhaldslyf sem hefur hjálpað barnshafandi konum að halda 

sér í jafnvægi og minni líkur á að þær noti ólögleg efni á meðgöngunni. Auk þess hjálpar lyfið 

þeim oft að halda sér á réttri braut eftir fæðingu barnsins (Mejak og Kastelic, 2016). 

Buprenorphine og metadon eru bæði leyfileg og viðeigandi í fráhvarfs- og 

viðhaldslyfjameðferð á meðgöngu (Krans o.fl., 2016; Noormohammadi o.fl., 2016; Zedler 

o.fl., 2016). Árið 2002 gaf Food and Drug Administration leyfi á að nota buprenorphine sem 
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meðferð við vímuefnavanda hjá barnshafandi konum (Krans o.fl., 2016). Metadon hefur verið 

notað í fráhvarfslyfjameðferðum allt frá árinu 1970 (Wiegand o.fl., 2015). Mikilvægt er að 

kanna sögu skjólstæðinga og reynslu þeirra á lyfjum áður en meðferð er hafin 

(Noormohammadi o.fl., 2016). Huga þarf að ákveðnum atriðum áður en 

fráhvarfslyfjameðferð hefst, hversu lengi einstaklingur hefur verið að nota vímuefni, 

samsetning efna sem hafa verið notuð, hvort einstaklingur hafi notað áfengi með öðrum 

efnum, geðsjúkdómar og helmingunartími lyfs sem segir til um hversu langan tíma það tekur 

líkamann að brjóta efnið niður (Goodman, e.d.).   

Nokkrar nýlegar rannsóknir hafa sýnt fram á betri útkomu þegar konur notast við 

buprenorphine á meðgöngu frekar en metadon (Krans o.fl. 2016; Noormohammadi o.fl., 

2016; Zedler o.fl., 2016). Rannsókn í Bandaríkjunum leiddi það í ljós að konur sem fengu 

meðferð með buprenorphine frekar en metadon sýndi fram á minni hættu á 

fyrirburafæðingum, betri fæðingarþyngd barns og stærra höfuðummál við fæðingu. Í hópnum 

þar sem gefið var konum buprenorphine komu ekki upp nein tilvik með skyndilegan 

ungbarnadauða (SIDS), í þeim hópi voru 83 konur. Annar hópur þar sem 36 konum var gefið 

metadon á meðgöngunni komu upp tvö tilvik með skyndilegan ungbarnadauða, þá voru 

börnin fimm og átta vikna gömul. Í sömu rannsókn voru 16% barna þeirra mæðra sem notuðu 

metadon sem fæddust fyrir tímann á meðan 3% barna fæddust fyrir tímann hjá þeim mæðrum 

sem notuðu buprenorphine (Zedler o.fl., 2016).  

Þegar konur eru á fráhvarfs- og viðhaldslyfjameðferð með buprenorphine nota þær að 

meðaltali minna magn af lyfinu heldur en þær sem eru á metadon. Í rannsókn í 

Bandaríkjunum voru konur að nota 16 mg á dag af buprenorphine en 93,5 mg af metadon. 

Konurnar sem notuðu buprenorphine voru líklegri til þess geta hætt meðferðinni en þær sem 

voru á metadon. Þær sem notuðu metadon voru auk þess líklegri til að nota önnur ólögleg efni 

á meðgöngunni. Þær konur sem notuðu buprenorphine sýndi fram á betri útkomu nýbura, þar 
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að segja minni meðferð við nýbura fráhvarfseinkennum og styttri spítaladvöl eftir fæðingu 

(Krans o.fl., 2016).  

Sjúkrahúsið Vogur hefur boðið upp á fráhvarfs- og viðhaldslyfjameðferð frá árinu 1999 

fyrir einstaklinga sem nota ópíumefni (Alþingi, 2016). Suboxone er lyf sem inniheldur virku 

efnin buprenorphine og naloxone. Lyfið er notað á Íslandi eftir misnotkun á ópíumefnum. 

Meðferð þarf að vera ákveðin af lækni sem þarf að fylgjast með framgangi meðferðar. Lyfið 

má einungis nota þegar einkenni um fráhvarf hefur þegar komið fram. Efnið naloxone er til 

þess að koma í veg fyrir að hægt sé að misnota lyfið. Lyfið er með langan helmingunartíma 

og því þarf að fylgjast vel með barni nokkra daga eftir fæðingu ef móðir hefur verið að nota 

lyfið á meðgöngu vegna hættu á öndunarbælingu (Lyfjastofnun, e.d.). 

Í gæðaskjölum Landspítala er talað um viðhaldslyfjameðferð vegna misnotkunar á 

ópíumefnum hjá barnshafandi konum. Subutex og metadon eru lyf sem hafa verið notuð í 

fráhvarfs- og viðhaldslyfjameðferð á Íslandi. Mikilvægt er að huga að verkjameðferð í 

fæðingu hjá þessum konum. Ef kona hefur sögu um notkun vímuefna en ekki á meðgöngu 

ætti það ekki að hafa áhrif á val hennar á fæðingarstað né verkjameðferð í fæðingu. Hafi 

barnshafandi kona neytt vímuefna á síðari hluta meðgöngu eða er á viðhaldslyfjameðferð er 

mælt með því að konan eigi barn sitt á Landspítala. Nákvæm saga um notkun efna síðustu 

daga fyrir fæðingu þarf að liggja fyrir og tekin þvagprufa til að mæla hvort vímuefni séu í 

þvagi konunnar. Verkjameðferð á að vera veitt samkvæmt óskum konunnar þrátt fyrir sögu 

um vímuefnanotkun á meðgöngu. Þegar barnshafandi kona hefur neytt vímuefna á síðasta 

þriðjungi meðgöngu þarf að byrja markvisst eftirlit með nýbura ekki síður en tveimur 

klukkustundum eftir fæðingu og fylgjast með fráhvarfseinkennum. Þegar grunur er um 

fráhvarfseinkenni nýbura þarf alltaf að byrja að nota stoðmeðferðir áður en tekið er til 

lyfjagjafar (Landspítali, 2018).  
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2.4 Meðferðarúrræði á Íslandi  

Meðferðarúrræði sem halda utan um barnshafandi konur með vímuefnavanda á Íslandi 

er einungis áhættumeðgönguvernd á Landspítala, en áður fyrr var einnig þverfaglegt teymi 

sem kallar sig Foreldrar, meðganga og barn (FMB). Nokkrar vímuefnameðferðir eru í boði en 

engin meðferð er sérhæfð fyrir þennan hóp. Nánar verður farið yfir þetta í kaflanum hér að 

neðan. 

2.4.1 Áhættumeðgönguvernd. Meðgönguvernd er í boði fyrir allar þær konur sem eru 

barnshafandi. Ljósmæður sjá um fræðslu til kvennanna ásamt lækni ef þörf er á. Farið er yfir 

mikilvægi þess að lifa heilbrigðum lífsstíl á meðgöngu, sem dæmi mikilvægi holls mataræðis 

og hreyfingar. Fylgst er með blóðþrýstingi konunnar, þvag skoðað í hverri komu til þess að 

athuga hvort einkenni um meðgöngueitrun séu til staðar, legbotnshæð mæld til að fylgjast 

með starfsemi fylgju og vexti fósturs, svarað spurningum og útskýrt fæðingarferlið (Embætti 

Landlæknis, 2008). 

Í meðgönguvernd er mikilvægt að skima fljótlega í byrjun meðgöngu þær konur sem 

þurfa sérhæfða aðstoð. Mæður sem eru nýlega hættar vímuefnanotkun eða eru enn að nota 

vímuefni eru hvattar til þess að nýta sér sérhæfða þjónustu í meðgönguvernd. Barnshafandi 

konum er ráðlagt að mæta í meðgönguvernd þegar þær eru gengnar 12 vikur. Mælt er með að 

kona sem gengur með fyrsta barn komi 10 sinnum í meðgönguvernd og þær sem hafa átt barn 

áður komi sjö sinnum. Þegar um áhættumeðgönguvernd er að ræða eru tímarnir yfirleitt fleiri 

en fer það eftir aðstæðum konunnar. Umhverfið þar sem viðtölin fara fram þarf að vera gott 

þar sem barnshafandi kona þarf að geta opnað sig og talað um erfið mál (Embætti 

Landlæknis, 2008).  

Í fræðslugrein sem birt var árið 2013 kom fram að áhættumeðgönguvernd Landspítala 

taki á móti um 30-40 konum sem nota vímuefni árlega. Þessi hópur er líklega stærri þar sem 

þessar tölur ná einungis yfir komur á Landspítala en ekki þær sem leita aðstoðar á öðrum 
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heilbrigðisstofnunum (Valgerður Lísa Sigurðardóttir, 2013). Í áhættumeðgönguvernd eru 

konurnar oft að koma á viku til tveggja vikna fresti í eftirlit. Þar er veitt fræðsla um skaða sem 

fóstur getur hlotið af notkun vímuefna móður. Þessi fræðsla hefur í flestum tilfellum hvatt þær 

til þess að hætta vímuefnanotkun á meðgöngu (Anna María Jónsdóttir, 2012).  

Fjöldi þeirra sem glíma við vímuefnavanda á meðgöngu virðist fara vaxandi ef marka 

má tölur um nýkomur í áhættumeðgönguvernd á Landspítala. Árin 2015 og 2016 voru um 30-

35 konur sem mættu í áhættumeðgönguvernd, árið 2017 voru 42 nýkomur og árið 2018 voru 

þær orðnar 49. Tölurnar segja þó ekki til um hversu margar af þeim notuðu vímuefni á 

meðgöngunni, þó er talið að flestar hafi hætt notkun eftir að þær vissu af þunguninni 

(Valgerður Lísa Sigurðardóttir, munnleg heimild, 24.mars 2019). Nákvæm tíðni þeirra kvenna 

sem nota vímuefni á meðgöngu er ekki þekkt á Íslandi þar sem engar rannsóknir eða kannanir 

liggja fyrir (Valgerður Lísa Sigurðardóttir, 2013). 

2.4.2 Þverfaglegt meðferðarteymi. Foreldrar, meðganga og barn (FMB) er þverfaglegt 

meðferðarteymi sem starfar innan Landspítala og vinnur að sérhæfðum úrræðum fyrir foreldra 

sem glíma við erfiðleika. Teymið heldur utan um fjölskylduna frá meðgöngu og þar til barnið 

verður eins árs (Hávar Sigurjónsson, 2012). Teymið var stofnað árið 2011 og var upprunalega 

samverkefni Geð- og Kvennasviðs Landspítala. Árið 2011 voru 170 tilkynningar til teymisins 

og þar af voru 10 konur með vímuefnavanda á meðgöngu, þær hættu allar notkun vímuefna 

þegar í ljós kom að þær voru barnshafandi (Anna María Jónsdóttir, 2012). Hlutverk FMB 

teymisins var að bæta andlega heilsu, tengslamyndun, reyna að koma í veg fyrir að foreldrar 

fari aftur að nota vímuefni og fylgjast með heilsu barns eftir fæðingu (Hávar Sigurjónsson, 

2012). 

Þverfaglega teymið FMB er núna eingöngu á ábyrgð geðsviðs Landspítala og er hluti af 

göngudeildarþjónustu þar. Í teyminu er ekki lengur til staðar sérþekking starfsmanna á 

meðferð við vímuefnavanda og þar með hefur teymið þurft að vísa beiðnum barnshafandi 
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kvenna í virkri vímuefnanotkun annað. Móttökugeðdeild fíknimeðferðar á Landspítala og 

Sjúkrahúsið Vogur hafa tekið við slíkum beiðnum um afeitrun og meðferð fyrir barnshafandi 

konur eins og öðrum sem þurfa á þeirra þjónustu að halda. Ef konan sem er barnshafandi 

heldur áfram að nota vímuefni kemur barnavernd inn í málið og grípur stundum til þess að 

nauðungavista konuna á Móttökugeðdeild fíknimeðferðar til afeitrunar. Fá úrræði eru til 

staðar eftir að afeitrun lýkur fyrir konuna til að dvelja á restina af meðgöngunni (Helga Sif 

Friðjónsdóttir, munnleg heimild, 25.mars 2019).  

2.4.3 Vímuefnameðferðir á Íslandi. Sjúkrahúsið Vogur er meðferðarstofnun fyrir fólk 

með vímuefnavanda. Þar er unnið í þverfaglegu teymi þar sem starfsstéttir vinna saman að 

meðferð fyrir hvern skjólstæðing. Vogur er opinn alla daga ársins og eru um 6-7 innlagnir á 

hverjum degi (SÁÁ, 2018). Afeitrun er mikilvæg í endurhæfingu einstaklinga sem vilja hætta 

notkun vímuefna eða áfengis. Meðferðin er bæði ætluð til þess að venja líkamann af efnum og 

aðstoða einstaklinginn í að koma sér í gott jafnvægi (Goodman, e.d.). Mikilvægt er að 

einstaklingur sé undir eftirliti sérfræðinga á meðan afeitrun stendur til að tryggja öryggi hans 

(Goodman, e.d.; World Health Organization, 2014). Meðferðin þarf skila árangri þannig að 

fráhvarfseinkenni minnka og þarf að sýna einstakling bæði andlegan og líkamlegan stuðning 

sem fer í gegnum meðferðina (World Health Organization, 2014). Afeitrun á Vogi er unnin af 

hjúkrunarfræðingum og læknum. Auk þess starfa þar sérfræðingar í fíkn- og geðlækningum. 

Einstaklingar sem nota vímuefni um æð fá yfirleitt meiri meðferð og er biðtími fyrir þá að 

leggjast inn styttri en hjá öðrum. Lagt er áherslu að sá hópur fái einnig skaðaminnkandi 

fræðslu (SÁÁ, 2018). 

Hlaðgerðarkot var stofnað árið 1974 og er staðsett í Mosfellsdal. Á Hlaðgerðarkoti er í 

boði langtímameðferð fyrir einstaklinga sem eru með fíknisjúkdóm. Meðferðin tekur þrjá 

mánuði en hægt er að lengja meðferð ef þess þarf. Langur biðlisti er eftir innlögn á 
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Hlaðgerðarkot. Einstaklingar mega koma í meðferðina eftir afeitrun frá annað hvort 

Móttökugeðdeild fíknimeðferðar á Landspítala eða af Sjúkrahúsinu Vogi (Samhjálp, e.d.).  

Krýsuvík er meðferðarstofnun sem býður upp á langtímameðferð við fíknisjúkdóm. 

Meðferðin er að lágmarki sex mánuðir og samanstendur af einstaklingsviðtölum, fundum, 

hópameðferðum, fyrirlestrum, kennslu, líkamsrækt og útiveru. Meðferðarstofnunin er staðsett 

fyrir utan höfuðborgarsvæðið sem telst ákjósanlegt fyrir einstaklinga sem eru að koma sér á 

rétta braut. Krýsuvík er umvafið mikilli náttúru, kyrrð og ró (Krýsuvík, e.d.).  

Móttökugeðdeild fíknimeðferðar er fyrir einstaklinga sem eru með geð- og fíknivanda. 

Markmið er að einstaklingur nái jafnvægi í innlögn á þeirri deild og fái síðan eftirfylgd hjá 

hjúkrunarfræðingum og læknum á göngudeild. Teigur er dagdeild og meðferð eftir innlögn á 

Móttökugeðdeild fíknimeðferðar. Lögð er áhersla á að einstaklingar séu hættir notkun 

vímuefna áður en þeir byrja meðferð á Teig. Þverfaglegt teymi sérfræðinga vinna á Teig og 

eru það sálfræðingar, áfengisráðgjafar og hjúkrunarfræðingar sem sjá um meðferðina. 

Meðferð á Teig byggist á hugmyndafræði hugrænnar atferlismeðferðar (HAM) þar sem unnið 

er að tilfinningum, túlkun á veruleikanum og því sem gerist í lífi einstaklings (Landspítali, 

e.d.).  

Eins og komið hefur fram í kaflanum hér að ofan þá er takmarkað utanumhald sem 

aðstoðar barnshafandi konur með vímuefnavanda á Íslandi. Áhættumeðgönguvernd 

Landspítala ásamt barnavernd sjá nánast alfarið um þennan viðkvæma hóp kvenna. Næst 

verður því fjallað um aðkomu barnaverndar tengt vímuefnanotkun barnshafandi kvenna.  

2.5 Aðkoma barnaverndar 

 Markmið barnaverndar er að tryggja öryggi barna. Barnavernd hefur það hlutverk að sjá 

til þess að börn fái eðlilegt uppeldi og að foreldrar sinni hlutverki sínu sem skyldi. Í hvert 

skipti sem mál er tilkynnt til barnaverndar þarf að meta hvern atburð fyrir sig þar sem 

aðstæður geta verið misjafnar (Hildigunnur Ólafsdóttir og Kristný Steingrímsdóttir, 2013). 
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Öllum ber skylt að tilkynna ef grunur er á að lífi eða heilsu barns sé stofnað í hættu með 

líferni barnshafandi konu hvort sem það er með notkun áfengis eða vímuefna. Þeir sem sinna 

málefnum barna í starfi sínu eða barnshafandi konum er auk þess skylt að tilkynna til 

barnaverndar (Barnaverndarlög nr. 80/2002). Barnshafandi konur sem hafa verið að nota 

vímuefni fyrir meðgöngu en hætta allri notkun þeirra þegar þungun kemur í ljós þykir ekki 

ástæða til tilkynna það til barnaverndar. Hins vegar ef meðganga uppgötvast seint eða notkun 

vímuefna er ekki hætt ber skylda til að tilkynna það. Grunur um notkun á vímuefnum hjá 

barnshafandi konum er næg ástæða til að tilkynna (Landspítali, 2018). Samkvæmt 30. grein 

barnaverndarlaga skal þunguð kona sem stofnar heilsu eða lífi ófædds barns síns í hættu með 

líferni sínu vera beitt úrræðum. Ef eftirlit barnaverndarnefndar sýnir að móðir hættir ekki 

vímuefnanotkun þarf að beita úrræðum í samráði við hana eða gegn hennar vilja ef þörf 

krefur. Ef úrræði kemur ekki að gagni getur barnaverndarnefnd lagt fram kröfu um sviptingu 

sjálfræðis til þess að koma barnshafandi konu til aðhlynningar og meðferðar á viðeigandi 

stofnun (Barnaverndarlög nr. 80/2002).  

Í rannsókn sem var unnin úr gögnum frá Barnaverndarstofnun árið 2010 voru 30 

tilkynningar til barnaverndar tengt vímuefnavanda foreldra þegar um ófætt barn var að ræða á 

einungis sex mánuðum. Flestar tilkynningar voru frá lögreglu. Helstu tilkynningarnar sem 

barnavernd fékk vegna foreldra með vímuefnavanda var vanræksla, andlegt ofbeldi og 

heimilisofbeldi (Hildigunnur Ólafsdóttir og Kristný Steingrímsdóttir, 2013).  

Vímuefnavandi er oft talinn vera fjölskylduvandi þar sem vandamálið tengist einnig 

börnum sem búa á heimilinu. Þessi vandi getur haft slæm áhrif á heimilisaðstæður sem eru 

ekki æskilegar börnum. Neikvæð áhrif vímuefnanotkunar foreldra geta haft áhrif á 

líkamlegan-, andlegan- og sálfélagslegan þroska barna (Steinunn Hrafnsdóttir og Drífa 

Andrésdóttir, 2015). Talið er að andlegir fylgikvillar séu algengari en líkamlegir. Andlegu 



Vímuefnavandi á meðgöngu 29 

þættirnir geta verið streita, verri geðheilsa í framtíðinni og erfiðleikar með félagslega aðlögun 

(Hildigunnur Ólafsdóttir og Kristný Steingrímsdóttir, 2013). 

Barnavernd er í góðu samstarfi við stofnanir sem sjá um meðferðir kvenna í áfengis- og 

vímuefnavanda. Þegar um barnshafandi konu er að ræða er hún hvött til þess að leita sér 

meðferðar, ef viðeigandi meðferð er ekki í boði sökum búsetu er reynt að aðstoða hana með 

því að fá sérfræðing á staðinn sem tekur málið að sér (Barnaverndarstofa, 2015). 

2.6 Hugmyndafræði skaðaminnkunar 

 Samkvæmt alþjóðlegu skaðaminnkunarsamtökunum er hugmyndafræði 

skaðaminnkunar skilgreind sem stefnumótun, starfsemi og verklag sem byggir á að draga úr 

neikvæðum heilsufarslegum-, félagslegum- og efnahagslegum afleiðingum vímuefnanotkunar 

hjá þeim sem vilja ekki eða geta ekki hætt notkun þeirra. Markmið skaðaminnkunar er í fyrsta 

lagi að halda fólki á lífi og huga að heilsu þeirra. Í öðru lagi er það að draga úr neikvæðum 

afleiðingum sem vímuefnalöggjöfin hefur í för með sér og í síðasta lagi að bjóða upp á 

möguleika á þjónustu og meðferðum við vímuefnavandanum (International Harm Reduction, 

2019).  

Nico Adriaans er talin vera einn af upphafsmönnum skaðaminnkunar en árið 1981 

stofnaði hann ásamt öðrum notendum hagsmunasamtökin Junkiebond í Rotterdam í Hollandi. 

Samtökin huguðu að mannréttindum og heilsuvernd einstaklinga sem notuðu vímuefni. Fyrstu 

árin voru samtökin neðanjarðar þar sem nálaskiptaþjónusta var þá ólögleg. Þar dreifðu 

samtökin hreinum sprautubúnaði til notenda til að sporna gegn blóðbornum sjúkdómum. 

Einnig stóðu hagsmunasamtökin Junkiebond fyrir mörgum öðrum gjörningum sem allir höfðu 

hagsmuni notandans í fyrirrúmi. Fram til ársins 1987 störfuðu hagsmunasamtökin Junkiebond 

ólöglega en það ár fóru yfirvöld að innleiða skaðaminnkandi þjónustur (Friedman o.fl., 2007). 

Þar sem skaðaminnkandi þjónustur hafa verið innleiddar er verið að viðurkenna það að 

alltaf eru einstaklingar um allan heim sem nota vímuefni þrátt fyrir þrýsting frá samfélaginu 
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að fyrirbyggja notkun þeirra (Alþingi, 2016). Einstaklingar sem nota vímuefni hafa ekki 

fyrirgert mannréttindum sínum og eiga rétt á bestu mögulegu heilsu miðað við aðstæður, 

félagslegri þjónustu, vinnu og frelsi frá ómannúðlegum og niðurlægjandi meðferðum. 

Fagaðilar sem starfa við skaðaminnkun leggja áherslu á að mæta skjólstæðingum sínum á 

þeim stað sem þeir eru staddir hverju sinni, á jafningjagrundvelli og með fordómaleysi. Einnig 

er mikilvægt að tala við einstaklinga sem nota vímuefni af virðingu og skilgreina þá ekki með 

brennimerkingum eins og orðunum fíkill, sprautufíkill eða öðrum orðum sem hafa neikvæða 

birtingarmynd (International Harm Reduction, 2019). 

Skaðaminnkun hefur mætt mótstöðu þegar kemur að skaðaminnkun einstaklinga sem 

nota vímuefni. Þá hafa gagnrýnendur stefnunnar sagt að skaðaminnkun sé að hvetja 

áframhaldandi notkun á vímuefnum og þ.a.l. verður samfélagið fyrir meiri skaða. 

Skaðaminnkun hefur hins vegar sýnt fram á að hagkvæmt sé fyrir samfélagið að hafa 

skaðaminnkandi þjónustur í gangi og ekki hefur verið sýnt fram á að þetta stuðli að aukinni 

notkun vímuefna. Skaðaminnkun gagnast einstaklingum sem nota vímuefni, fjölskyldum 

þeirra og samfélaginu í heild (Hawk o.fl., 2017).   

2.6.1 Skaðaminnkun á Íslandi. Heilbrigðisráðherra skipaði starfshóp árið 2014 sem 

setti fram tillögur um aðgerðir til að auka skaðaminnkun í íslensku samfélagi og vernda 

réttindi þeirra einstaklinga sem nota vímuefni. Starfshópurinn var sammála um að 

vímuefnavandi væri heilbrigðisvandamál en ekki viðfangsefni lögreglu og refsivörslukerfisins 

og að neytendur væru fyrst og fremst sjúklingar en ekki brotamenn (Alþingi, 2016). 

Skaðaminnkun og þjónusta sem byggir á þeirri hugmyndafræði hefur verið að ryðja sér til 

rúms á Íslandi undanfarin 10 ár (Alþingi, 2016). Á Íslandi eru aðeins starfræk þrjú verkefni 

sem opinberlega eru skilgreind sem skaðaminnkunarverkefni og eru þau öll á vegum Rauða 

krossins. Þau eru Frú Ragnheiður, Ungfrú Ragnheiður og Konukot. Frú Ragnheiður er bíll 

sem keyrir um höfuðborgarsvæðið og er markmið verkefnisins að ná til jaðarsettra hópa s.s. 
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heimilislausra og einstaklinga sem nota vímuefni um æð. Boðið er upp á heilbrigðisaðstoð, 

nálaskiptaþjónustu og almenna fræðslu um skaðaminnkun. Ungfrú Ragnheiður er nýlegt 

verkefni á vegum Rauða krossins sem er starfrækt á Akureyri sem veitir svipaða þjónustu og 

Frú Ragnheiður. Konukot er hins vegar næturathvarf fyrir heimilislausar konur og sinnir 

grunnþörfum þeirra, varðandi húsnæði, hreinlæti og mat (Rauði krossinn, e.d.). Æskilegt er að 

skaðaminnkun og úrræði sem byggja á þeirri hugmyndafræði séu til staðar í samfélaginu sem 

viðbót við aðrar meðferðir til þess að reyna draga úr skaðanum sem af notkun getur orðið 

(Alþingi, 2016).  

Á Íslandi eru skaðaminnkandi þjónustur tiltölulega nýjar og er engin af þeim sem 

þjónustar formlega barnshafandi konur með vímuefnavanda. Samkvæmt lögum ber að 

tilkynna konur sem nota vímuefni um leið og þær verða barnshafandi (Barnaverndarlög nr. 

80/2002). Barnaverndarlögin koma því í veg fyrir að hægt sé að setja slíkt úrræði á fót hér á 

Íslandi. Núna verður því fjallað um skaðaminnkandi þjónustur fyrir barnshafandi konur sem 

þróaðar hafa verið erlendis og hver árangur þeirra er talinn vera.  

2.6.2 Skaðaminnkandi nálgun í þjónustu við barnshafandi konur. Barnshafandi 

konur sem glíma við vímuefnavanda hafa í gegnum tíðina upplifað skömm, fordóma og 

skilningsleysi frá bæði velferðarkerfinu og almenningi. Þær eru sagðar ábyrgar fyrir 

aðstæðunum sem þær hafa skapað sér og fóstrinu (Greaves og Poole, 2005; British Columbia 

Centre of Excellence for Women’s Health, 2010). Lögin, fjölmiðlar og almenningur huga 

yfirleitt að velferð og heilsu fóstursins og sjaldnast að móðurinni. Barnshafandi konur og 

réttur þeirra sem manneskjur fer í skjön við rétt fóstursins eða barnsins og hefur einnig haft 

áhrif á hvernig meðferðir og þjónustur til kvennanna hafa verið háttað í gegnum tíðina 

(Greaves og Poole, 2005).  

Nauðungarvistun barnshafandi kvenna sem nota vímuefni var lögleidd í Noregi árið 

1996. Í lögunum segir að barnshafandi konur sem stofna lífi fósturs í hættu með notkun 
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vímuefna mega vera vistaðar í meðferðum gegn þeirra vilja. Noregur er eina landið í Evrópu 

sem hafa lög sem þessi um barnshafandi konur með vímuefnavanda (Myra o.fl., 2017). Á 

Íslandi eru barnaverndarlög sem segja að ef barnshafandi konur fylgi ekki þeim fyrirmælum 

sem barnavernd hefur sett varðandi hættu sem þær stefna ófæddu barni sínu þá er hægt að 

leggja fram kröfu um sviptingu á sjálfræði þeirra og koma þeim í viðeigandi úrræði 

(Barnaverndarlög nr. 80/2002). 

Hindranir gagnvart skaðaminnkun eru í flestum tilfellum lög og reglugerðir. 

Almenningur er alla jafna fáfróður um hugmyndafræði skaðaminnkunar og hefur þess vegna 

oft neikvæð viðhorf gagnvart henni. Oft er litið svo á að skaðaminnkun sé að styðja við eða 

hvetja til slæmrar hegðunar. Innleiðing á skaðaminnkun inn í samfélag er ákveðið raunsæi 

gagnvart því að á hverjum tíma eru einhverjir einstaklingar sem nota vímuefni sem vilja ekki 

eða geta ekki hætt notkun. Samkvæmt upplýsingum frá árinu 2000 úr bókinni Harm 

Reduction er talað um að einungis séu um 5-10% einstaklinga sem nota vímuefni tilbúnir til 

að leita sér meðferðar til að reyna hætta notkuninni. Hinn hlutinn eða um 90% eru þá 

einstaklingar sem eru ekki tilbúnir til að hætta notkun vímuefna og þarf því að huga 

sérstaklega að þeim (Riley og O‘Hare, 2000). 

Barnshafandi konur með vímuefnavanda hafa margar misjafnar þarfir og er því 

mikilvægt að veita einstaklingsmiðaða þjónustu (Wright og Walker, 2007). Þegar notast er við 

skaðaminnkandi þjónustu fyrir barnshafandi konur með vímuefnavanda er áhersla lögð á 

fræðslu, upplýsingar um hvernig eigi að nota vímuefni á sem öruggastan hátt og mikilvægi 

þess að konurnar hafi auðvelt aðgengi að þeirri þjónustu sem þær þarfnast. Hugað er að 

næringarinntekt kvennanna og er þeim boðið upp á næringu og nauðsynleg vítamín. Aðstoð er 

veitt við vímuefnanotkun og áhersla lögð á aðgengi að fjölbreyttum meðferðum, bæði 

vímuefnameðferðum og námskeiðum sem undirbúa þær fyrir komu barnsins. Boðið er upp á 

viðhaldslyfjameðferðir með buprenorphine og metadon fyrir þær konur sem hafa verið að 
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nota ópíumefni. Einnig er lögð áhersla á góða samvinnu milli barnaverndar og 

heilbrigðisþjónustu (Bryans o.fl., 2015).  

Í Kanada hefur verið lögð áhersla á að draga úr neikvæðum afleiðingum 

vímuefnanotkunar á meðgöngu og hjálpa konunum að huga að heilsu sinni, félagslegum 

þörfum og öryggi. Þar hefur verið stuðst við skaðaminnkandi hugmyndafræði frá árinu 1990 í 

þjónustu við barnshafandi konur. Þegar konur verða barnshafandi er oft litið á það sem 

tækifæri til þess að styðja þær í að bæta heilsu sína ásamt því að draga úr og auka öryggi við 

notkun vímuefnanna eða hætta notkun þeirra. Að draga úr eða hætta notkun vímuefna á 

einhverjum tíma meðgöngunnar getur haft jákvæð áhrif bæði fyrir konurnar og fóstrið 

(Bryans o.fl., 2015).  

Samkvæmt samantekt frá Kanada hefur skaðaminnkandi þjónusta á meðgöngu sýnt 

fram á jákvæðar niðurstöður. Almennt draga konurnar úr notkun sinni á áfengi og vímuefnum, 

þær huga betur að næringarinntekt og bættri heilsu. Með bættri heilsu hefur dregið úr 

fyrirbura- og léttburafæðingum. Minni líkur eru að börn séu tekin frá móður eftir fæðingu og 

þar af leiðandi útskrifast fleiri börn heim með móður sinni. Brjóstagjöf er talin ganga betur 

ásamt því að tengslamyndun móður og barns verður sterkari sem getur haft jákvæð áhrif á 

þroska barnsins. Einnig hefur skaðaminnkandi þjónusta sýnt fram á minni kostnað fyrir 

samfélagið (Bryans o.fl., 2015).  

Mothercraft‘s Breaking the Cycle (BTC) hefur verið starfræk þjónusta fyrir konur sem 

glíma við vímuefnavanda á meðgöngu og börn þeirra frá árinu 1995. Þetta er viðamesta 

þjónustan í Kanada fyrir barnshafandi konur með vímuefnavanda. Margar heilbrigðisstofnanir 

innan Kanada vinna í samstarfi við BTC. Aðalmarkmið þjónustunnar er að auka og styrkja 

tengslamyndun móður og barns. Önnur markmið eru að draga úr neikvæðum afleiðingum sem 

vímuefni geta haft á meðgöngu og eftir að barnið er komið í heiminn. Þverfagleg teymisvinna 

er hjá BTC þar sem þjónustað eru barnshafandi konur og mæður með börn fram að sex ára 
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aldri. Auðvelt aðgengi er að allri þjónustu sem þörf er á og er áhersla lögð á að fá konurnar í 

þjónustu eins snemma og mögulegt er. Starfsemi BTC hefur verið þróuð með áherslur á 

kenningar um tengslamyndun, kvenréttindi, skaðaminnkun, þroska og áhugahvetjandi samtal 

ásamt því að konurnar hafa tekið þátt í að móta starfið. Þjónustan hefur sýnt fram á jákvæðar 

niðurstöður og betri framtíðarsýn með snemmbúnu inngripi á meðgöngu. Konur sem leita sér 

aðstoðar hjá starfseminni klára frekar meðferð, koma reglulega í eftirfylgni, leita sér aðstoðar 

í tengslum við barnið, halda öruggu húsnæði, halda sér áfram frá vímuefnum og eru líklegri til 

að hafa forsjá yfir barninu sínu (Racine o.fl., 2009).  

Í Bandaríkjunum hefur lítið verið notast við skaðaminnkandi þjónustur á meðgöngu 

fyrir utan viðhaldslyfjameðferðir við ópíumnotkun. Árið 2007 á Hawaii var opnuð 

heilsugæsla fyrir barnshafandi konur sem glímdu við vímuefnavanda. Markmið 

heilsugæslunnar var að útvega alhliða meðgönguvernd og félagsþjónustu fyrir konur með 

vímuefnavanda. Þjónustan var veitt í heimilislegu umhverfi laust við fordóma þar sem 

konurnar áttu að finna fyrir jákvæðum stuðning á leið sinni að móðurhlutverkinu. Markmið 

heilsugæslunnar var að:  

1. Bæta fæðingarútkomur hjá konum sem nota áfengi og/eða vímuefni á meðgöngu.  

2. Bæta þroska- og hegðunarvandamál hjá börnum þar sem mæður notuðu áfengi eða 

vímuefni á meðgöngu. 

3. Stuðla að lærdómsríku umhverfi fyrir vistfólk, nema og hjúkrunarfræðinga, til að 

læra hvernig á að huga að þessum jaðarsetta hópi með virðingu að leiðarljósi.  

4. Stuðla að lærdómsríkum úrræðum í samfélaginu til að minnka tíðni 

vímuefnanotkunar hjá konum á meðgöngu og eftir meðgöngu.  

5. Stuðla að umhverfi sem hvetur til rannsókna á vímuefnameðferðum, áhrifum á 

móðurina, fóstrið, barnið og vörnum (e.prevention).  

(Wright, Schuetter, Fombonne, Stephenson og Haning, 2012).  
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Rannsókn var gerð á fyrrgreindri heilsugæslu frá árunum 2007-2010, þar sem 213 konur 

fengu aðstoð og af þeim voru 132 barnshafandi. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að nánast 

allar konurnar hættu eða drógu úr notkun sinni á vímuefnum og aðeins 6,3% þeirra héldu 

áfram að nota vímuefni út meðgönguna. Sýni sem var tekið við fæðinguna sýndi að 96% af 

konunum voru neikvæðar fyrir vímuefnum. Tekin voru vímuefnasýni af nýburunum stuttu 

eftir fæðingu og voru aðeins 5% þeirra jákvæð fyrir vímuefnum. Af þeim 103 börnum sem 

fæddust voru einungis 12,6% af þeim fyrirburar sem er jafnmikið og meðaltalið á heimsvísu. 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar kom fram að með viðeigandi skaðaminnkandi 

inngripum og þjónustu geta konur sem glíma við vímuefnavanda átt tiltölulega eðlilegar 

fæðingarútkomur. Í rannsókninni telja höfundar að notkun á skaðaminnkandi þjónustu sýni 

góðan árangur með þessum hópi kvenna. Einnig kemur fram að innleiðing á skaðaminnkandi 

þjónustu fyrir barnshafandi konur með vímuefnavanda sé ódýrari fyrir samfélagið þar sem 

kostnaðurinn við einn fyrirbura sé árlegur kostnaður fyrir starfsemi heilsugæslunnar (Wright 

o.fl., 2012). 

Í Ástralíu er lögð áhersla á að allar barnshafandi konur með vímuefnavanda fái góða 

samfellda þjónustu, óháð bakgrunni og sögu konunnar. Þverfaglegt teymi vinnur saman að 

sem bestu útkomu fyrir konuna og væntanlegt barn hennar. Í teyminu starfa saman ljósmóðir, 

læknir, heilsugæslan og áfengis- og vímuefna ráðgjafi. Barnshafandi konur sem glíma við 

vímuefnavanda þurfa góða eftirfylgni bæði á meðgöngu og eftir fæðingu til þess að tryggja að 

barnið fái fullnægjandi umönnun. Lögð er áhersla á að byggja upp traust meðferðarsamband 

með fordómaleysi og reynt að komast til móts við flestar þarfir konunnar (NSW Ministry of 

Health, 2014).  

Safe Start er úrræði í Ástralíu sem grípur inn í ef barnshafandi konur eða mæður með 

ungabörn glíma við vímuefnavanda. Þverfaglegt teymi vinnur að öllum þeim vandamálum 

sem hafa áhrif á konurnar og börn þeirra með tilliti til aðstæðna. Mikilvægt er að góð 
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samskipti séu á milli allra í teyminu svo hægt sé að veita bestu mögulegu þjónustuna. Áhersla 

er lögð á umönnun kvennanna og ráðgjöf til þeirra, boðið er upp á foreldrafræðslu, eftirlit er 

með vímuefnanotkun þeirra og annarra sem búa á sama heimili. Eftirlit þarf einnig að hafa 

með geðheilsu, félagslegum aðstæðum og framförum þeirra í lyfja- og áfengismeðferðum.  

Aukin áhætta er á hægari vexti fósturs á meðan barnshafandi konur neyta áfengis eða 

vímuefna á meðgöngu og er því lögð áhersla á að fylgjast vel með vexti fóstursins. Safe Start 

leggur einnig áherslu á að fylgjast með tannheilsu barnshafandi kvenna. Fæðing og 

sængurlega er vel skipulögð með tilliti til verkjalyfja sem konurnar geta fengið. Fylgst er með 

áhættu við brjóstagjöf, mögulegum fráhvarfseinkennum nýbura og fylgikvillum notkunar 

vímuefna á meðgöngu (NSW Ministry of Health, 2014). 

Samkvæmt því sem komið hefur fram hér að ofan hefur skaðaminnkandi nálgun í 

þjónustu við barnshafandi konur með vímuefnavanda sýnt fram á jákvæðar niðurstöður. Allar 

rannsóknir sem teknar eru fyrir í þessum kafla eru erlendar þar sem engin sambærileg 

þjónusta er til á Íslandi.  

2.7 Samantekt  

Þegar konur sem glíma við vímuefnavanda verða barnshafandi öðlast þær ákveðið 

tækifæri til að breyta lífsháttum sínum til hins betra með stuðningi frá heilbrigðisstarfsfólki 

(World Health Organization, 2014). Talið er að árlega séu um 60.000 konur í Evrópu sem 

nota vímuefni á meðgöngu (Metz o.fl., 2012). Notkun vímuefna hjá barnshafandi konum er 

alvarlegt heilsufarslegt vandamál sem getur haft neikvæðar afleiðingar í för með sér. Aukin 

hætta er á lakari heilsu kvenna á meðgöngu ásamt takmörkuðu aðgengi að þjónustu (Racine 

o.fl., 2009). Fylgikvillar sem geta komið í kjölfar notkunar vímuefna hjá barnshafandi konum 

eru fósturlát, sýkingar, fráhvarfseinkenni nýbura, fyrirburafæðingar, lág fæðingarþyngd, 

utanlegsfóstur, fylgjulos og meðgöngueitrun (Narkowicz o.fl., 2013; Mejak og Kastelic, 

2016).  
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Barnshafandi konur sem glíma við vímuefnavanda hafa í gegnum tíðina upplifað 

skömm, fordóma og skilningsleysi frá bæði velferðarkerfinu og almenningi. Þær eru sagðar 

ábyrgar fyrir aðstæðunum sem þær hafa skapað sér og fóstrinu (Greaves og Poole, 2005; 

British Columbia Centre of Excellence for Women’s Health, 2010). Hindranir gagnvart 

skaðaminnkun eru í flestum tilfellum lög og reglugerðir (Riley og O‘Hare, 2000). 

Skaðaminnkandi nálgun í þjónustu við barnshafandi konur hefur verið notuð frá árinu 

1990 í Kanada. Áhrifin hafa verið jákvæð og draga konurnar almennt úr notkun sinni á áfengi 

og vímuefnum, huga betur að næringarinntekt og bættri heilsu. Með bættri heilsu hefur dregið 

úr fyrirbura- og léttburafæðingum. Einnig hefur verið sýnt fram á minni kostnað fyrir 

samfélagið með þjónustunni (Bryans o.fl., 2015). Á Íslandi eru barnaverndarlög sem koma í 

veg fyrir að skaðaminnkandi þjónusta geti verið innleidd þar sem öllum ber að tilkynna ef 

grunur er um notkun vímuefna hjá barnshafandi konum (Barnaverndarlög nr. 80/2002). 
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3. Kafli - Aðferðafræði 

Í eftirfarandi kafla verður farið yfir þá aðferðafræði sem notuð verður við framkvæmd á 

fyrirhugaðri rannsókn og val hennar rökstutt. Farið verður yfir hvernig þátttakendur verða 

valdir, hvernig gögnum verður safnað og úrvinnsla þeirra. Í lok kaflans verður farið yfir 

réttmæti og áreiðanleika rannsókna ásamt siðferðilegu álitamáli. Í rannsókninni verður leitast 

við að svara spurningunni: Hver er reynsla barnshafandi kvenna með vímuefnavanda af 

þjónustu sem byggir á skaðaminnkandi hugmyndafræði? 

3.1 Rannsóknaraðferð 

Við gerð þessarar rannsóknar verður fyrir valinu að framkvæma eigindlega rannsókn og 

verður stuðst við Vancouver-skóla aðferðina í fyrirbærafræði. Í eigindlegum rannsóknum er 

leitast við dýpri skilning á upplifun eða viðhorfi einstaklinga. Nokkrar aðferðir eru notaðar 

við gagnasöfnun í eigindlegum rannsóknum og þar eru algengustu aðferðirnar viðtöl og 

rýnihópar. Greining úr eigindlegum rannsóknum getur tekið langan tíma og oft er fengin 

annar rannsakandi til þess að fara yfir greininguna til að auka réttmæti rannsóknarinnar (Anna 

Birna Almarsdóttir, 2005). Eigindleg rannsókn verður fyrir valinu þar sem ekki eru margar 

konur á Íslandi sem eru að nota vímuefni á meðgöngu. Með eigindlegri rannsóknaraðferð fæst 

dýpri skilningur á viðfangsefninu, nákvæmari upplýsingar og niðurstöður á notkun 

skaðaminnkandi þjónustu á meðgöngu. 

Í fyrirbærafræði er stuðst við reynslu einstaklinga og hvernig upplifun þeirra er á 

ákveðnu fyrirbæri. Mikilvægt er að sjónarhorn þátttakenda sé í fyrirrúmi og skoðanir 

rannsakanda hafi ekki áhrif. Vancouver-skólinn í fyrirbærafræði leggur áherslu á að 

einstaklingar sjái heiminn með sínum augum og upplifun litist af reynslu þeirra í lífinu. 

Samskipti er mikilvægur þáttur í því að reyna að skilja einstaklingana og hafa þá reynslu 

þeirra í huga til þess að sjá heildstæða mynd. Mikilvægt er að þátttakendur í 

fyrirbærafræðilegri rannsókn hafi persónulega reynslu af því sem er verið að rannsaka til þess 



Vímuefnavandi á meðgöngu 39 

að rannsóknin verði áreiðanleg. Viðmælendur eru dýrmætir því er mikilvægt að mæta þeim 

með virðingu, hlýju og hógværð (Sigríður Halldórsdóttir, 2013a). Markmið eigindlegra 

rannsókna er að kanna upplifun einstaklinga en ekki er hægt að alhæfa út frá þeim 

niðurstöðum yfir á stærri hóp einstaklinga (Háskóli Íslands, 2014). Í fyrirhugaðri rannsókn 

verður könnuð reynsla barnshafandi kvenna af skaðaminnkandi þjónustu. Fyrirbærafræði 

styðst við reynslu einstaklinga og því hentar sú hugmyndafræði rannsókninni vel þar sem 

notast er við opnar spurningar og margbreytileiki dreginn fram.  

3.2 Markmið og tilgangur rannsóknar 

Rannsókn hefur það markmið að öðlast betri og dýpri skilning á því fyrirbæri sem verið 

er að rannsaka á vísindalegan hátt. Í rannsóknum er safnað upplýsingum á skipulagðan og 

nákvæman hátt sem er síðan notað til þess að lýsa eða skýra út ákveðin atriði (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013b). Markmið rannsóknarinnar er að skoða hver reynsla barnshafandi 

kvenna með vímuefnavanda er af þjónustu sem byggir á skaðaminnkandi hugmyndafræði. 

Engar rannsóknir eru til varðandi meðferð sem byggir á skaðaminnkandi þjónustu á 

meðgöngu á Íslandi. Því er vert að rannsaka það nánar vegna góðs árangurs í Ástralíu, Hawaii 

og Kanada eins og hefur komið fram í öðrum kafla ritgerðarinnar. Rannsóknina verður hægt 

að framkvæma þegar skaðaminnkandi þjónusta hefur verið innleidd í meðgönguvernd fyrir 

barnshafandi konur á Íslandi.  

3.3 Val á þátttakendum 

Þýði eru allir þeir sem uppfylla skilyrði til þess að taka þátt í rannsókn. Úrtak er síðan 

hluti úr þýði sem valinn er til þess að taka þátt í rannsókninni (Sigríður Halldórsdóttir, 2013b). 

Í þessari rannsókn verður þýðið allar barnshafandi konur sem sækja áhættumeðgönguvernd á 

Landspítala en úrtakið þær konur sem verða valdar til þess að taka þátt í rannsókninni. 

Úrtakið sem verður fyrir valinu í þessari rannsókn eru þær konur sem glímdu við 

vímuefnavanda á meðgöngu. Skilyrði er að þær hafi sótt áhættumeðgönguvernd á Landspítala 
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eftir að skaðaminnkandi þjónusta var innleidd þar, konurnar séu á aldrinum 18-40 ára, tala 

íslensku og hafa notað vímuefni á meðgöngunni. Aukning hefur verið meðal þeirra kvenna 

sem koma í áhættumeðgönguvernd á Landspítala vegna vímuefnavanda og eru þær tæplega 

50 talsins árið 2018 (Valgerður Lísa Sigurðardóttir, munnleg heimild, 24. mars 2018). 

Tilgangsúrtak verður fyrir valinu á þessari rannsókn vegna þess að þar eru þátttakendur valdir 

sem hafa persónulega þekkingu og reynslu af viðfangsefninu (Sigríður Halldórsdóttir, 2013a). 

Mikilvægt er að margbreytileiki komi í ljós þar sem reynsla og upplifun einstaklinga er ekki 

sú sama, því ber að hlusta vel á viðmælendur og taka mark á því sem þeir segja. Þetta gefur 

mismunandi sýn á rannsóknarefnið og geta verið mikilvægar upplýsingar (Katrín Blöndal og 

Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Reynsla og upplifun kvenna með vímuefnavanda í 

skaðaminnkandi þjónustu í áhættumeðgönguvernd getur verið mismunandi. Því er mikilvægt 

að hlusta vel á konurnar, taka mark á persónulegri upplifun þeirra og leyfa þeim að tala 

óhindrað til að fá sem nákvæmastar upplýsingar fyrir rannsóknina.  

Áætlað er að úrtakið í rannsókninni verði 12-14 konur sem notuðu vímuefni á 

meðgöngu, mættu í áhættumeðgönguvernd á Landspítala og fengu skaðaminnkandi þjónustu 

meðan á meðgöngu stóð. Við gerð fyrirbærafræðilegrar rannsóknar þarf mettun að nást og 

næst hún við 5-15 þátttakendur, því ætti fyrrgreindur fjöldi kvenna að ná mettun (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013a). Höfundar rannsóknarinnar myndu hafa samband við meðgönguvernd á 

Landspítala og biðja um samstarf með þeim til að koma nauðsynlegum upplýsingum um 

rannsóknina til úrtaksins. Barnshafandi kona sem væri í meðgönguvernd á Landspítala myndi 

fá upplýsingar um rannsóknina ásamt tilgangi og framkvæmd. Ljósmóðir myndi fá upplýst 

samþykki konunnar ásamt símanúmeri svo hægt væri að hafa samband við hana eftir 

meðgöngu. Mikilvægt er að tryggja að þátttakendur viti að fyllsta trúnað sé gætt og 

persónuvernd sé tryggð svo ekki sé hægt að rekja neinar upplýsingar. 
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3.4 Gagnasöfnun og úrvinnsla gagna 

Í rannsókninni er leitað að upplýsingum um reynslu kvenna, því myndi henta þessari 

rannsókn að framkvæma djúp einstaklingsviðtöl (Sigurður Kristinsson, 2013). Gagnasöfnun 

og úrvinnsla gagna verður unnin eftir tólf þrepum rannsóknarferlisins í Vancouver-skólanum í 

fyrirbærafræði. Hægt er að sjá nánara yfirlit yfir þrepin 12 í bókinni Handbók í aðferðafræði 

rannsókna. Einstaklingsviðtöl verða tekin við mæður sem hafa reynslu af þjónustu sem byggir 

á skaðaminnkandi hugmyndafræði í meðgönguvernd. Viðtöl eru góð leið til þess að skilja 

betur reynslu einstaklinga af því sem verið er að rannsaka. Viðtölin færu fram í rólegu 

umhverfi þar sem viðmælanda liði vel. Viðtölin einkennast af samræðum þar sem byrjað er á 

því að spyrja víðra spurninga og eftir því sem á líður á rannsóknina verða spurningarnar 

þrengri og rannsakandi fær skýrari mynd af reynslu hvers og eins. Gera má ráð fyrir að tvö 

eða fleiri viðtöl verði tekin við hvern þátttakanda (Sigríður Halldórsdóttir, 2013a).  

Gagnagreining hefst eftir að öll viðtölin hafa verið tekin upp og vélrituð orðrétt í tölvu. 

Viðtölin eru lesin vel og vandlega nokkrum sinnum yfir þar sem merkt er við mikilvæga þætti 

sem koma fram í viðtalinu og nýtast rannsóknarefninu. Viðtölin eru kóðuð með því að 

rannsakandi rýnir í mikilvæg atriði og gefur þeim heiti, þetta er skref í þemagreiningu 

rannsóknarinnar. Greiningarlíkan finnst þegar búið er að kóða og finna þemu fyrir hverja 

móður. Greiningarlíkan leyfir rannsakanda að átta sig á þeirri reynslu sem móðir hefur 

upplifað. Rannsakandi áttar sig á meginhugtökum hvers þátttakanda sem geta verið mjög 

mismunandi og krefst þessi vinna rökhugsun, innsæi og hugsæi (Sigríður Halldórsdóttir, 

2013a). 

Heildarmynd á rannsóknina fæst svo þegar búið er að greina öll viðtölin fyrir hvern og 

einn þátttakanda. Rannsakandi dregur upp heildarmynd yfir öll viðtölin og sér þar hver 

reynsla mæðranna er í raun og veru. Heildarmyndin krefst þess að rannsakandi sé gagnrýnin á 
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eigin túlkun og getur þetta ferli verið eitt það erfiðasta við rannsóknarvinnuna (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013a).  

3.5 Siðferðileg álitamál  

Úrtakið í fyrirhugaðri rannsókn er viðkvæmur hópur og því þarf að huga að líðan 

þátttakenda eftir viðtalið. Höfundar munu hafa í boði fyrir þær konur sem taka þátt í 

rannsókninni að fá stuðningsviðtöl frá sálfræðing þar sem unnið er að mögulegum 

vandamálum sem geta valdið tilfinningalegu ójafnvægi við það að rifja upp erfiða upplifun, 

reynslu eða hugsanir. 

Fjórar höfuðreglur gilda í siðfræði heilbrigðisgreina. Fyrsta höfuðreglan er 

sjálfræðisreglan (e. the principle of respect for autonomy) sem er um virðingu fyrir 

einstaklingnum og sjálfræði hans. Mikilvægt er að fá upplýst og óþvingað samþykki 

einstaklings til að taka þátt í rannsókn og þarf því að útskýra vel fyrir viðkomandi hvað felst í 

rannsókninni. Mikilvægt er að taka fram að einstaklingurinn hafi rétt á að hafna þátttöku ef 

vilji er ekki fyrir hendi (Sigurður Kristinsson, 2013). Djúpviðtöl eru einlæg viðtöl sem geta 

komið af stað tilfinningalegu ójafnvægi sem krefst þess að fá faglega úrlausn sem rannsakandi 

er ófær um að veita. Önnur höfuðreglan er skaðleysisreglan (e. the principle of non-

maleficence) sem segir til um að heilbrigðisstarfsfólk skuli reyna að forðast að valda skaða 

eða óþarfa áhættu fyrir þátttakendur. Mikilvægt er að rannsakendur séu á varðbergi hvort 

viðtalið sé á þá leið að geta valdið tilfinningalegu ójafnvægi og hafa þá áætlun til að geta 

brugðist við því (Sigurður Kristinsson, 2013). Þriðja höfuðreglan er velgjörðarreglan (e. the 

principle of beneficence) sem segir til um að rannsóknir eigi að vera gerðar til góðs fyrir 

mannkynið svo ávinningur komi í ljós ásamt vali á leiðum sem minnstu fórna. Síðast en ekki 

síst er það réttlætisreglan (e. the principle of justice) sem segir að vernda skuli veika hópa í 

samfélaginu fyrir áhættu af rannsóknum. Í gegnum sögu vísindarannsókna hafa minnihluta 
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hópar og veikir hópar orðið fyrir áhættu vegna þátttöku í rannsóknum sem dæmi fangar, fóstur 

og fátækir (Sigurður Kristinsson, 2013).  

Á Íslandi þurfa allar rannsóknir að fara í gegnum siðanefnd og fá samþykki áður en 

rannsókn hefst. Siðanefnd verndar hagsmuni þátttakenda og metur hugsanlega áhættu við 

þátttöku í rannsókn. Ef nota á persónuleg gögn frá þátttakendum úr sjúkraskrám þarf að fá 

leyfi frá Persónuvernd (Sigurður Kristinsson, 2013).  

3.6 Réttmæti og áreiðanleiki 

Þar sem engar rannsóknir eru til um skaðaminnkandi þjónustu á meðgöngu á Íslandi er 

erfitt að sýna fram á áreiðanleika. Réttmæti rannsóknarinnar gæti verið gott ef rannsóknin er 

unnin vel og skipulega svo upplýsingar gagnist í notkun á skaðaminnkandi þjónustu 

barnshafandi kvenna á Íslandi.  

Réttmæti (e. validity) er hugtak sem notað er til þess að lýsa gæðum og notagildi 

rannsóknar, gæði gagna og upplýsinga sem notast er við í rannsókn auk þess hvernig spáð er 

fyrir um niðurstöður rannsóknar (María Heimisdóttir, 2003). Réttmæti er einnig hægt að lýsa 

sem mælikvarða á sannleika eða nákvæmni fullyrðingar (Sigríður Halldórsdóttir, 2013b).  

Áreiðanleiki (e. reliability) segir til um hversu mikil tenging væri ef önnur rannsókn yrði gerð 

á sama þýði, hvort niðurstöður sýndu fram á svipaða útkomu (María Heimisdóttir, 2003). Til 

þess að sýna fram á áreiðanleika þarf annar rannsakandi að notast við sömu rannsóknargögn, 

fræðasýn og aðstæður í annarri rannsókn og fá út svipaðar niðurstöður. Með öðrum orðum 

þarf að framkvæma aðra svipaða rannsókn til að sýna fram á áreiðanleika rannsóknar 

(Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Þegar greiningarlíkan hefur verið 

sett fram er hægt að sannreyna niðurstöður með því að fá þátttakendur með sér í lið þar sem 

þeir staðfesta sína sögu og sitt greiningarlíkan fyrir sýna hálfu. Þetta er eitt af sérkennum 

Vancouver-skólans til þess að auka réttmæti og áreiðanleika rannsóknar (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013a).  



Vímuefnavandi á meðgöngu 44 

3.7 Samantekt 

Sú rannsóknaraðferð sem notuð verður til að skoða reynslu barnshafandi kvenna með 

vímuefnavanda af þjónustu byggða á skaðaminnkandi hugmyndafræði er eigindleg 

rannsóknaraðferð nánar tiltekið Vancouver-skóla aðferðin í fyrirbærafræði. Tilgangur 

rannsóknarinnar er skortur á efni, þekkingu og notkun hugmyndafræðinnar fyrir barnshafandi 

konur. Rannsakendur myndu notast við djúp einstaklingsviðtöl við 12-14 mæður sem hafa 

reynslu af þjónustu sem byggir á skaðaminnkandi hugmyndafræði á meðgöngu.  
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4. Kafli - Samantekt og umræður 

Í kafla tvö var farið yfir hvað fíknisjúkdómur er, áhrif vímuefna á fóstur, meðferð 

barnshafandi kvenna með vímuefnavanda og hugmyndafræði skaðaminnkunar. Í þessum kafla 

munu höfundar draga saman fræðilega umfjöllun sem fjallað var um í öðrum kafla og fara yfir 

þau gildi sem höfundar telja hafa mest áhrif á hjúkrunar- og ljósmóðurfræði. Í lok kaflans 

draga höfundar síðan saman umræðukaflann í stutta samantekt.  

4.1 Samantekt og umræður  

Fræðilega umfjöllunin í kafla tvö byrjar á að útskýra hvað fíknisjúkdómur er. 

Samkvæmt ASAM er fíknisjúkdómur langvinnur heilasjúkdómur (American Society of 

Addiction, 2011). Einstaklingur sem er með fíknisjúkdóm upplifir stjórnleysi gagnvart 

vímuefninu sem hann notar og hefur sterka löngun í efnið þrátt fyrir að vita hversu alvarlegar 

afleiðingar fylgja notkuninni (Baconi o.fl., 2015). Samkvæmt þessum upplýsingum er ljóst að 

fíknisjúkdómur er samþykktur sjúkdómur og velja einstaklingar sér ekki að verða háðir 

vímuefnum. Oft á tíðum eru undirliggjandi þættir sem hafa áhrif t.d. áföll og vanlíðan. Þessir 

þættir geta ýtt undir að einstaklingar leitast í að deyfa tilfinningar með vímuefnum.  

Notkun vímuefna á meðgöngu er alvarlegt heilsufarslegt vandamál sem getur haft 

neikvæðar afleiðingar í för með sér fyrir móður, ófætt barn hennar og samfélagið í heild 

(Racine o.fl., 2009). Rannsóknir hafa sýnt fram á að notkun ólöglegra vímuefna á meðgöngu 

sé að aukast (McCance, 2017). Það kemur höfundum ekki á óvart að notkun vímuefna sé að 

aukast. Mikilvægt er því fyrir heilbrigðisstarfsfólk sem annast konurnar að vera meðvituð um 

þessa aukningu og mögulegar afleiðingar sem vímuefni geta haft á fóstur. Neikvæðar 

afleiðingar vímuefna geta verið misjafnar, í sumum tilfellum geta þær verið slæmar og 

kostnaðarsamar fyrir samfélagið en oft á tíðum með réttri þjónustu geta afleiðingarnar verið 

smávægilegar sem hafa ekki mikil áhrif þegar horft er til framtíðar.  
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Barnshafandi konur sem glíma við vímuefnavanda öðlast oft tækifæri til þess í þessum 

aðstæðum að breyta lífsháttum og taka sig á með stuðningi frá heilbrigðisstarfsfólki (World 

Health Organization, 2014). Mikilvægt er að heilbrigðisstarfsfólk geri sér grein fyrir að líf 

konunnar getur verið flókið andlega-, líkamlega og félagslega (Forray, 2016). Höfundar telja 

að barnshafandi konur með vímuefnavanda séu oft settar í annað sætið þegar hugað er að 

móðurinni og fóstrinu. Að mati höfunda er mikilvægt að heilbrigðisstarfsfólk sé meðvitað um 

hag kvennanna þar sem þær geta verið að glíma við mikla erfiðleika og vanlíðan sem fylgir 

því að lifa þessum erfiða lífsstíl. Konurnar þurfa að fá réttan stuðning frá heilbrigðisstarfsfólki 

og upplifa að þær skipti máli í þessu stóra samhengi. Með réttum stuðning telja höfundar að 

konunum vegni betur og samstarf með þeim verður árangursríkara.  

Í fræðslugrein frá árinu 2013 kom fram að áhættumeðgönguvernd Landspítala taki á 

móti um 30-40 konum sem nota vímuefni árlega (Valgerður Lísa Sigurðardóttir, 2013). Öllum 

ber skylt að tilkynna ef grunur liggur á að lífi eða heilsu barns sé stofnað í hættu með líferni 

barnshafandi konu hvort sem það er með notkun áfengis eða vímuefna (Barnaverndarlög nr. 

80/2002). Þverfaglega teymið FMB er teymi innan Landspítala og vinnur að sérhæfðum 

úrræðum fyrir foreldra sem glíma við erfiðleika (Hávar Sigurjónsson, 2012). 

Áhættumeðgönguvernd ásamt barnavernd er það eina sem grípur barnshafandi konur með 

vímuefnavanda á Íslandi. Þverfaglega teymið FMB er hætt að taka við beiðnum varðandi 

þennan hóp þar sem engin sérþekking um notkun vímuefna er hjá starfsfólkinu innan 

teymisins. Höfundar telja þetta sorglega stöðu í íslensku samfélagi að ekki séu betri úrræði 

fyrir þennan viðkvæma hóp sem þarfnast mikils stuðnings. Barnaverndarlögin eru ákveðin 

hindrun að hægt sé að setja af stað viðeigandi úrræði. Samkvæmt þessu vilja höfundar sjá 

barnaverndarlögin breytast til að hægt sé að setja á stofn þjónustu sem þekkist í öðrum 

löndum.  
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Fordómar, skömm og skilningsleysi eru þættir sem barnshafandi konur með 

vímuefnavanda hafa upplifað frá samfélaginu í gegnum tíðina (Greaves og Poole, 2005; 

British Columbia Centre of Excellence for Women’s Health, 2010). Noregur tók upp á því 

árið 1996 að nauðungarvista barnshafandi konur með vímuefnavanda. Lögin þar segja enn 

þann dag í dag að vista megi konur gegn þeirra vilja í meðferðir ef þær stofna lífi fósturs í 

hættu með vímuefnanotkun (Myra o.fl., 2017). Á Íslandi er vaninn að konur séu ekki 

nauðungarvistaðar en samkvæmt lögum er hægt að fara fram á það ef fóstur er talið í mikilli 

hættu vegna notkunar vímuefna móður. Höfundum þykir nauðungarvistun ekki vera réttmæt 

meðferð fyrir barnshafandi konur sem glíma við fíknisjúkdóm. Konurnar geta upplifað 

nauðungarvistun sem refsingu og getur það haft áhrif á andlega- og félagslega líðan sem gæti 

verið verra en notkun þeirra á vímuefnum. Höfundum finnst mikilvægt að stuðningur og 

þjónusta sem styður við þær á jafningjagrundvelli sé notað frekar en refsiaðgerðir. Einnig þarf 

að opna augun hjá heilbrigðisstarfsfólki um mikilvægi þess að koma fram við þær með 

virðingu og fordómaleysi. Höfundar hafa heyrt frá skjólstæðingum úr sínu starfi að þeir 

upplifi að heilbrigðisstarfsfólk komi fram með miklum fordómum og oft fá þau ekki 

þjónustuna sem þau eru að sækjast eftir.  

Samkvæmt alþjóðlegu skaðaminnkunarsamtökunum er hugmyndafræði 

skaðaminnkunar skilgreind sem stefnumótun, starfsemi og verklag sem byggir á að draga úr 

neikvæðum heilsufarslegum-, félagslegum- og efnahagslegum afleiðingum vímuefnanotkunar 

hjá þeim sem vilja ekki eða geta ekki hætt notkun þeirra (International Harm Reduction, 

2019). Hugmyndafræði skaðaminnkunar hefur verið að þróast á Íslandi síðustu ár en ekkert í 

tengslum við barnshafandi konur. Höfundar telja að þörf sé á aukinni þekkingu 

heilbrigðisstarfsfólks um hugmyndafræði skaðaminnkunar og þjónustu í tengslum við hana. 

Upplifun höfunda gagnvart skaðaminnkun hjá sumum stéttum heilbrigðiskerfisins er ekki góð, 

litið er á skaðaminnkun sem hvatningu við notkun vímuefna og oft á tíðum mikil fáfræði sem 
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ríkir. Í þeim rannsóknum sem höfundar öfluðu upplýsinga úr var skaðaminnkandi þjónusta 

fyrir barnshafandi konur með vímuefnavanda að sýna fram á góðan árangur. Út frá fræðilegu 

samantektinni er ljóst að engin sérhæfð þjónusta er í boði fyrir barnshafandi konur með 

vímuefnavanda á Íslandi og þykir höfundum því mikilvægt að skaðaminnkun verði innleidd 

fyrir þennan hóp kvenna hér á landi. Með þessari þjónustu væri hægt að veita konunum meiri 

stuðning og utanumhald hvort sem þær nota vímuefni á meðgöngu eða ekki. Skaðaminnkandi 

þjónusta fyrir barnshafandi konur sem nota vímuefni á Íslandi er nauðsynlegt skref í bættri 

þjónustu. Hugmynd af skaðaminnkandi þjónustu sem hægt væri að framkvæma á Íslandi væri 

t.d. stuðningshópar sem þær gætu sótt eftir þörfum. Ákjósanlegt væri að staðsetningin væri í 

heimilislegu umhverfi þar sem konunum liði vel að koma. Þar væri kjörin vettvangur að vera 

með fræðslu, stuðningsviðtöl, heitan mat og vítamín. Einnig þyrfti að vera góð þverfagleg 

teymisvinna þar sem konurnar hefðu auðvelt aðgengi að allri þjónustu s.s. læknum, 

ljósmæðrum, hjúkrunarfræðingum, félagsráðgjöfum, sálfræðingum og fleirum. Til þess að 

þetta væri möguleiki hér á landi þyrfti ríkisstjórnin að endurskipuleggja 

barnaverndarlöggjöfina og vinna hana í takt við hugmyndafræði skaðaminnkunar.  

4.2 Gildi fyrirhugaðrar rannsóknar fyrir hjúkrunar- og ljósmóðurfræði 

Gildi fyrirhugaðrar rannsóknar er til þess að vekja áhuga heilbrigðisstarfsmanna og 

upplýsa þá um mikilvægi þess að veita skaðaminnkandi þjónustu til barnshafandi kvenna sem 

nota vímuefni. Þar sem skaðaminnkandi þjónusta við barnshafandi konur með vímuefnavanda 

er ekki vel þekkt hér á landi þá notast höfundar við fræðilegt efni og rannsóknir frá öðrum 

löndum til styðja við fyrirhugaða rannsókn. Vegna vísbendinga um aukinna notkun vímuefna 

barnshafandi kvenna þykir höfundum mikilvægt að upplýsa heilbrigðisstarfsfólk og 

samfélagið um velgengni af skaðaminnkandi þjónustu og þau úrræði sem eru í boði í öðrum 

löndum.  
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4.3 Samantekt 

Eins og hefur komið fram er notkun vímuefna að aukast og þá einnig hjá konum á 

frjósemisaldri. Úrræði fyrir barnshafandi konur með vímuefnavanda eru af skornum skammti 

í íslensku samfélagi. Barnshafandi konur sem nota vímuefni er viðkvæmur hópur sem 

mikilvægt er að huga að á meðgöngu og eftir fæðingu barns. Skaðaminnkandi þjónusta á 

meðgöngu hefur sýnt fram á góðan árangur í þeim löndum sem hún hefur verið innleidd. Því 

telja höfundar mikilvægt fyrir íslenskt samfélag að bjóða upp á þessa þjónustu fyrir 

barnshafandi konur með vímuefnavanda.   
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5. Kafli - Lokaorð 

Eins og fram hefur komið í umfjölluninni hér að ofan er margt sem þarf að hafa í huga 

þegar annast er barnshafandi konur með vímuefnavanda. Notkun vímuefna hefur áhrif á 

konuna sjálfa, ófætt barn hennar og samfélagið í heild. Mikilvægt er að heilbrigðisstarfsfólk 

þekki áhrif þess að nota vímuefni á meðgöngu. Auk þess að hafa þekkingu á mikilvægi 

skaðaminnkunar og hvernig hægt sé að draga úr skaðsemi á faglegan hátt og í góðri samvinnu 

við barnshafandi konur.  

Engin sérhæfð úrræði eru í boði fyrir þennan viðkvæma hóp þó svo nokkrar almennar 

vímuefnameðferðir séu í boði sem þær geta nýtt sér. Höfundar telja mikilvægt að 

skaðaminnkun verði innleidd í þjónustu við þennan hóp kvenna hér á landi vegna góðrar 

útkomu í öðrum löndum. Reynsla skaðaminnkandi þjónustu hefur sýnt fram á jákvæð áhrif á 

barnshafandi konuna sjálfa, ófætt barn hennar og samfélagið á þann hátt að draga úr þeim 

skaða sem getur fylgt notkun vímuefna á meðgöngu. Almennt draga barnshafandi konur úr 

eða hætta notkun vímuefna á meðgöngu. Einnig hefur komið fram að með viðeigandi 

skaðaminnkandi þjónustu geta barnshafandi konur sem glíma við vímuefnavanda átt 

tiltölulega eðlilegar fæðingarútkomur. Þjónustan þarf að huga að öllum þáttum í lífi 

kvennanna en ekki einungis að notkun þeirra á vímuefnum. Höfundar telja það skipta máli að 

rannsakað verði nákvæmur fjöldi barnshafandi kvenna með vímuefnavanda á Íslandi til þess 

að gera grein fyrir því hversu stór vandinn er og útbúa úrræði sem þær geta leitað til. Ósk 

höfunda er að skaðaminnkandi þjónusta verði innleidd í áhættumeðgönguvernd svo hægt sé 

að framkvæma rannsókn eftir þessari rannsóknaráætlun og skoða reynslu kvennanna af 

þjónustunni.  
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Reykjavík: Lifandi ráðgjöf.  
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