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Útdráttur	

Markmið	rannsóknarinnar	var	að	fá	innsýn	í	reynslu	og	upplifun	einstaklinga	sem	ólust	

upp	 með	 systkini	 með	 vímuefnaröskun.	 Markmiðið	 var	 einnig	 að	 gefa	 þessum	 hópi	

viðeigandi	athygli	þar	sem	systkini	hafa	fengið	litla	athygli	í	rannsóknum	tengdum	áhrifum	

vímuefnaröskunar.		

Rannsóknir	hafa	sýnt	fram	á	að	vímuefnaröskun	hefur	margvísleg	áhrif,	bæði	á	þann	

sem	 glímir	 við	 röskunina	 og	 aðra	 fjölskyldumeðlimi.	 Áhrifin	 geta	 verið	 víðtæk,	 bæði	

andleg,	 líkamleg,	 félagsleg	og	 fjárhagsleg.	Einnig	geta	komið	upp	samskiptaörðugleikar	

innan	 fjölskyldunnar.	 Systkini	 einstaklingsins,	 sem	 misnotar	 vímuefni,	 eiga	 það	 til	 að	

gleymast;	þau	fá	gjarnan	litla	athygli	frá	foreldrum	því	oft	beinist	öll	athygli	foreldranna	

að	því	systkini	sem	er	veikt.		

Í	 rannsókninni	 var	 eigindlegum	 rannsóknaraðferðum	 beitt	 og	 þátttakendur	 valdir	

með	markmiðs-	og	snjóboltaúrtaki.	Við	gagnaöflun	voru	tekin	sex	hálfstöðluð	viðtöl	við	

einstaklinga	á	aldrinum	20–30	ára,	fimm	konur	og	einn	karl,	sem	eiga	það	sameiginlegt	að	

alast	upp	með	systkini	með	vímuefnaröskun.	

Helstu	 niðurstöður	 rannsóknarinnar	 voru	 að	 systkini	 einstaklinga	 með	

vímuefnaröskun	upplifa	oft	á	tíðum	kvíða-	og	þunglyndiseinkenni,	félagslega	einangrun,	

áhyggjur	af	foreldrum	og	systkinum.	Álag	og	streita	skapast	innan	fjölskyldunnar	og	koma	

samskiptaörðugleikar	upp	á	milli	allra	fjölskyldumeðlima.	Átök	og	rifrildi	eru	algeng	á	milli	

þeirra	og	einnig	er	hætta	á	ofbeldishegðun	sem	rekja	má	til	vímuefnaneyslu	systkinis.	

Mikilvægi	 rannsóknarinnar	 felst	 í	 því	 að	 vekja	 athygli	 á	 þeim	 áhrifum	 sem	

einstaklingar	verða	fyrir	við	að	alast	upp	með	systkini	með	vímuefnaröskun.	Foreldrar	og	

fagaðilar	þurfa	að	vera	meðvituð	um	þau	áhrif	sem	vímuefnaröskun	systkinis	getur	haft	á	

systkini	 sem	 ekki	 er	 í	 neyslu.	 Niðurstöðurnar	 varpa	 ljósi	 á	 mikilvægi	 þess	 að	 veita	

einstaklingum	í	þessari	stöðu	viðeigandi	stuðning	og	ráðgjöf	en	þeir	eiga	það	til	að	gleymst	

í	allri	óreiðunni	sem	getur	myndast	í	fjölskyldum	vímuefnasjúkra	einstaklinga.		

Lykilorð:	Vímuefnaneysla,	systkinatengsl,	samskipti,	tilfinningaleg	líðan	og	einangrun.			
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Abstract	

The	aim	of	this	research	was	to	analyse	experiences	of	those	who	have	been	raised	with	

a	sibling	that	misused	drugs.	The	goal	of	this	research	was	also	to	give	this	group	a	voice	

and	proper	attention	as	in	other	researches	siblings	have	not	been	given	the	attention	

that	they	deserve.	Other	studies	have	shown	that	substance	abuse	has	a	variety	of	affects,	

both	on	the	person	struggling	with	the	disorder	and	on	other	family	members.	The	effects	

can	be	extensive	 for	 family	members,	both	physical,	 social	 and	 finincial.	Difficulties	 in	

communication	may	also	arise	within	the	family.	Siblings	attend	to	be	forgotten	in	the	

family,	for	example	by	getting	little	attention	from	parents	because	often	all	the	parent’s	

attention	is	directed	to	the	sibling	who	is	misusing	substances.		

In	the	study,	qualitative	research	methods	were	used	and	participants	were	selected	

with	 a	 target-	 and	 snowball	 sample.	 Data	 collection	 was	 conducted	 with	 six	 semi-

structured	 interviews	with	 individuals	 in	 the	age	of	20–30	years,	 five	women	and	one	

male,	they	all	grew	up	with	a	sibling	with	substance	use	disorder.		

The	 main	 findings	 of	 this	 study	 were	 that	 siblings	 often	 experience	 anxiety,	

depression	 and	 social	 isolation	 and	worries	 about	 parents	 and	 the	 siblings	who	were	

misusing	substance.		

Stress	and	conflict	were	common	in	the	family	and	communication	conflicts	between	

family	members	together	with	risk	of	violent	behavior	that	can	be	attributed	to	the	drug	

use.		

The	 importance	 of	 this	 study	 is	 to	 raise	 awareness	 of	 the	 effects	 that	 individuals	

experience	 when	 growing	 up	 with	 siblings	 with	 substance	 abuse.	 Parents	 and	

professionals	need	to	be	aware	of	the	effects	that	siblings’	substance	abuse	can	have	on	

siblings	 who	 are	 not	 misusing	 substance.	 The	 findings	 highlight	 the	 importance	 of	

providing	appropriate	 support	 and	 counselling	 to	 individuals	 in	 this	position,	but	 they	

tend	to	be	forgotten	in	all	the	mess	that	can	result	in	families	of	intoxicated	individuals.		

Keywords:	substance	use,	siblings	relationships,	emotional	well-being,	isolation.		

	

 
 
 



6	

 
	

 



7	

Formáli		

Meistaraverkefni	 þetta	 er	 lokaverkefni	 í	 meistaranámi	 til	 starfsréttinda	 við	

félagsráðgjafardeild	Háskóla	 Íslands.	Ritgerðin	ber	titilinn:	„Þetta	bitnar	alltaf	á	öllum	í	

kringum	 þig“:	 Reynsla	 og	 upplifun	 einstaklinga	 af	 því	 að	 alast	 upp	með	 systkini	 með	

vímuefnaröskun.	Ritgerðin	er	metin	til	30	ECTS-eininga.	Undirbúningur	hófst	í	byrjun	maí	

árið	2019	og	lauk	ritgerðarsmíðum	í	nóvember	sama	ár.		

Leiðbeinanda	mínum,	Jónu	Margréti	Ólafsdóttur,	aðjúnkt	við	félagsráðgjafardeild	Háskóla	

Íslands,	 vil	 ég	 þakka	 fyrir	 gagnlegar	 og	 góðar	 athugasemdir	 og	 hvatningu	 í	 gegnum	

rannsóknarferlið.	Einnig	þakka	ég	fjölskyldunni	minni	fyrir	ómælda	hvatningu,	stuðning	

og	yfirlestur.	Síðast	en	ekki	síst	þakka	ég	viðmælendum	mínum	fyrir	að	gefa	sér	tíma	til	

að	taka	þátt	í	rannsókninni	og	áhuga	þeirra	á	viðfangsefninu.	Án	þeirra	hefði	rannsóknin	

ekki	orðið	að	veruleika.		
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1 Inngangur		
Áhrif	 vímuefnaröskunar	 einstaklings	 í	 fjölskyldum	 á	 aðra	 fjölskyldumeðlimi	 geta	 verið	

breytileg	eftir	því	hvort	aðstandandinn	er	maki,	foreldri	eða	systkini.	Rannsóknir	hafa	sýnt	

fram	á	að	vímuefnaröskun	einstaklings	getur	náð	til	allra	fjölskyldumeðlima	og	getur	haft	

víðtæk	 áhrif,	 einkum	 andlega,	 líkamlega	 og	 félagslega	 á	 aðra	 fjölskyldmeðlimi.	 Áhrifin	

geta	þó	verið	misjöfn	þar	sem	hver	og	ein	fjölskylda	og	sérhver	fjölskyldumeðlimur	bregst	

við	vandanum	á	sinn	hátt	(Lander,	Howsare	og	Byrne,	2013;	Ólafsdóttir,	Hrafnsdóttir	og	

Orjasniemi,	2018-a,	2018-b;).	

Fjölskyldumeðlimir	 einstaklinga	 með	 vímuefnaröskun	 eru	 líklegri	 til	 að	 glíma	 við	

erfiðleika	á	borð	við	þunglyndi,	kvíðaröskun	og	aðrar	geðraskanir,	streitu,	króníska	verki,	

höfuðverki,	hjartasjúkdóma	og	óhóflega	vímuefnanotkun	(Denomme	og	Benhanoh,	2017;	

Ólafsdóttir	o.fl.,	2018-a;).	Rannsóknir	hafa	sýnt	að	fjölskyldumeðlimir	geta	upplifað	meira	

álag	 og	 stress	 tengt	 persónulífi	 svo	 sem	 fjárhagsvandamál,	 félagslegan	 ágreining	 og	

ágreining	 í	 samskiptum	 innan	 fjölskyldunnar.	 Jafnframt	 benda	 rannsóknir	 á	 að	

fjölskyldumeðlimir	 eigi	 það	 til	 að	 finna	 fyrir	 félagslegri	 einangrun	 og	 takmörkuðum	

félagslegum	stuðningi	(Denomme	og	Benhanoh,	2017;	Ólafsdóttir	o.fl.,	2018-b).	

Rannsóknir	hafa	einnig	bent	til	þess	að	þegar	einstaklingur	elst	upp	með	systkini	með	

vímuefnaröskun	 geti	 það	 haft	 langvarandi	 áhrif	 á	 það	 systkini	 sem	 er	 ekki	 með	

vímuefnaröskun.	Áhrifin	geta	meðal	annars	verið	sárar	tilfinningar	gagnvart	því	systkini,	

sem	er	í	neyslu,	og	gagnvart	foreldrum.	Systkinin	geta	einnig	upplifað	vanrækslu	og	reiði	

og	þau	taka	gjarnan	á	sig	aukna	ábyrgð	gagnvart	systkininu	sem	er	veikt	sem	og	öðrum	

systkinum.	Þau	upplifa	að	þau	fái	öðruvísi	athygli	og	uppeldi	frá	foreldrum	sínum	en	það	

systkini	sem	er	með	vímuefnaröskun	(Button	og	Gealt,	2010;	Tsamparli	og	Frrokaj,	2016).		

Upplifun	 einstaklinga	 af	 því	 að	 eiga	 systkini	með	 vímuefnaröskun	 hefur	 lítið	 verið	

skoðuð.	 Það	 að	 alast	 upp	 með	 systkini	 með	 vímuefnaröskun	 getur	 haft	 alvarlegar	

afleiðingar	og	það	systkini	getur	orðið	neikvæð	fyrirmynd	fyrir	systkinið	sem	á	ekki	við	

vímuefnaröskun	að	stríða.	Mikilvægt	er	hlusta	á	hvað	einstaklingar,	sem	eiga	systkini	með	

vímuefnaröskun,	hafa	að	segja	og	gefa	þeim	tækifæri	til	að	tjá	sig	og	lýsa	sinni	upplifun	

(Doweiko,	2015).	
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Orford	og	félagar	(2010-a)	benda	á	að	rannsóknir,	sem	hafa	beinst	að	vímuefnaröskun	

og	áhrifum	hennar	á	fjölskyldumeðlimi,	hafi	aðallega	einblínt	á	hvaða	áhrif	það	hefur	á	

foreldra,	maka	og	þann	veika.	Þeir	benda	á	að	aðrir	fjölskyldumeðlimir,	svo	sem	systur,	

bræður,	 ömmur	 og	 afar,	 frændur	 og	 frænkur,	 hafi	 fengið	 litla	 sem	 enga	 athygli	 frá	

rannsakendum	(Orford,	Copello,	Velleman,	Templeton		2010-a).		

1.1 Markmið	rannsóknarinnar	
Meginmarkmið	þessarar	rannsóknar	er	að	varpa	ljósi	á	upplifun	og	reynslu	einstaklinga	

sem	hafa	alist	upp	með	systkini	með	vímuefnaröskun.	Jafnframt	er	markmiðið	að	skoða	

hvort	það	hafi	áhrif	á	félagsleg	tengsl	þess	systkinis,	sem	átti	ekki	við	vímuefnaröskun	að	

stríða.	

Leitað	verður	svara	við	eftirfarandi	rannsóknarspurningu:	

• Hefur	það	áhrif	á	tilfinningalega	líðan	og	félagsleg	tengsl	einstaklinga	að	alast	upp	

með	systkinum	með	vímuefnaröskun?		

 
Ástæðan	fyrir	vali	rannsakanda	á	þessu	viðfangsefni	er	fyrst	og	fremst	áhugi	á	efninu	og	

til	að	dýpka	þekkingu	á	hvaða	áhrif	það	getur	haft	á	einstaklinga	að	alast	upp	með	systkini	

með	vímuefnaröskun.	Rannsakandi	telur	mikilvægt	að	veita	þessum	hópi	athygli	þar	sem	

áherslan	hefur	hingað	til	verið	á	fjölskylduna	í	heild,	foreldrana	og	þann	einstakling	sem	

glímir	 við	 vímuefnaröskunina	 þegar	 skoðuð	 hafa	 verið	 áhrif	 vímuefnaröskunar	 á	

fjölskyldu.	 Rannsakandi	 telur	 því	 mikilvægt	 að	 rödd	 systkina	 heyrist	 og	 hvaða	 áhrif	

vímuefnaröskun	systkina	getur	haft	á	einstaklinga,	þá	helst	andlega	og	félagslega.	

1.2 Þekkingargildi	rannsóknarinnar		
Þar	 sem	 fáar	 rannsóknir	 snúa	alfarið	að	áhrifum	vímuefnaröskunar	á	 systkini	þá	hefur	

rannsóknin	þekkingarlegt	gildi	þar	sem	leitast	er	við	að	bæta	og	efla	þá	þekkingu	sem	er	

nú	þegar	til	staðar.	Rannsóknin	hefur	það	hlutverk	að	varpa	ljósi	á	mikilvægi	þess	að	veita	

systkinum	einstaklinga	með	vímuefnaröskun	 faglega	aðstoð	og	viðeigandi	meðferð	við	

þeim	 áhrifum	 sem	 það	 getur	 haft	 að	 alast	 upp	með	 systkini	 sem	misnotar	 vímuefni.	

Markmiðið	 er	 einnig	 að	 skapa	 og	 bæta	 við	 þekkingu	 fagaðila	 sem	 annast	 meðferð	

einstaklinga	með	vímuefnaröskun	og	fjölskyldunnar	í	heild.	Rannsóknin	er	einnig	hagnýt	

fyrir	samfélagið	í	heild	og	þá	sérstaklega	einstaklinga	sem	málefnið	varða.		
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1.3 Uppbygging	ritgerðar	
Ritgerð	þessi	inniheldur	níu	kafla	og	felur	hver	og	einn	í	sér	mismarga	undirkafla.	Fyrsti	

kaflinn	 hefur	 að	 geyma	 markmið	 rannsóknarinnar	 og	 rannsóknarspurningarnar	 sem	

leitast	verður	við	að	svara	í	ritgerðinni.	Annar	kafli	snýr	að	fræðilegri	umfjöllun	almennt	

um	vímuefnaneyslu	og	vímuefnafíkn	og	alþjóðlegu	greiningarkerfin	DSM-5	og	ICD-10	sem	

notuð	 eru	 til	 að	 greina	 vímuefnaröskun.	 Í	 þriðja	 kafla	 er	 farið	 yfir	 kenningarlegan	

bakgrunn	 rannsóknarinnar.	 Fjallað	 verður	 um	 tengslakenningu	 Johns	 Bolwby,	

fjölskyldukerfiskenningu	 Murry	 Bowen	 og	 því	 næst	 fjölskyldusjúkdómslíkanið.	 Einnig	

verður	 farið	 yfir	 verndandi	 þætti	 og	 áhættuþætti,	 sem	 tengjast	 vímuefnaneyslu,	 og	

forvarnir.		

Fjórði	kafli	fjallar	almennt	um	systkinatengsl	og	áhrif	vímuefnaröskunar	einstaklinga	á	

systkini	sem	ekki	misnota	vímuefni.	Því	næst	verður	gerð	grein	fyrir	hugtakinu	fjölskylda	

og	 farið	 verður	 yfir	 áhrif	 vímuefnaröskunar	 á	 fjölskylduna	 í	 heild.	 Fimmti	 kafli	 snýr	 að	

hlutverki	félagsráðgjafa	og	þeim	stuðningi	sem	er	til	staðar	hér	á	landi	fyrir	aðstandendur	

einstaklinga	 með	 vímuefnaröskun.	 Í	 sjötta	 kafla	 er	 gerð	 grein	 fyrir	 eigindlegri	

rannsóknaraðferð;	 einnig	 verður	 greint	 frá	 framkvæmd	 rannsóknarinnar,	 vali	 á	

þátttakendum,	 gagnaöflun	 og	 úrvinnslu;	 einnig	 er	 farið	 yfir	 siðferðisleg	 álitamál	 og	

takmarkanir	rannsóknarinnar.	Í	lokin	er	stutt	lýsing	á	þátttakendum	rannsóknarinnar.		

Í	sjöunda	kafla	verða	niðurstöður	rannsóknarinnar	settar	fram	og	í	áttunda	og	níunda	

kafla	verða	niðurstöðurnar	tengdar	við	fræðilegar	heimildir	og	fyrri	rannsóknir.	Að	lokum	

verður	 fjallað	 um	 hvaða	 lærdóm	 megi	 draga	 af	 niðurstöðum	 rannsóknarinnar	 og	

mikilvægi	frekari	rannsókna.	Viðauki	I	inniheldur	upplýst	samþykki	sem	allir	þátttakendur	

skrifuðu	undir	og	í	viðauka	II	má	sjá	viðtalsvísi	sem	stuðst	var	við	í	viðtölunum.		

	



13	

2 Fræðileg	umfjöllun		
Í	þessum	kafla	verður	fjallað	almennt	um	vímuefnaneyslu	og	vímuefnafíkn	og	hvað	felst	í	þeim	

hugtökum.	Því	næst	verður	greint	frá	alþjóðlegu	greiningarkerfunum	Diagnostic	and	statistical	

manual	of	mental	disorder	5	(DSM-5)	og	The	international	classification	of	diseases	10	(ICD-

10)	sem	fagaðilar	á	Íslandi	styðjast	við	til	að	greina	einkenni	svo	að	hægt	sé	að	meta	alvarleika	

vímuefnaröskunar	hjá	einstaklingum.		

2.1 Almennt	um	vímuefnaneyslu	og	vímuefnafíkn		

Algengt	er	að	fólk	ruglist	á	hugtökunum	vímuefnanotkun	(e.	substance	use),	vímuefnafíkn	(e.	

addiction)	og	vímuefnamisnotkun	 (e.	abuse)	og	eru	þessi	orð	oft	notuð	 jöfnum	höndum	af	

almenningi	og	fagfólki	um	vímuefnaröskun.	Niðurstöður	rannsókna	hafa	lýst	fíkn	sem	flóknu	

hugtaki	 og	 hafa	 fræðimenn	 deilt	 um	merkingu	 hugtaksins	 (Nordenfelt,	 2010;	 Sussman	 og	

Sussman,	2011).		

Skipta	má	fíkniefnum	í	tvo	flokka:	lögleg	vímuefni	og	ólögleg	vímuefni.	Algengasta	löglega	

vímuefnið,	sem	einstaklingar	eru	háðir	í	dag,	er	áfengi	enda	er	það	löglegt	vímuefni	(Íslensk	

erfðagreining,	e.d.)	og	hefur	það	gjarnan	verið	talið	ómissandi	 í	 félagslífi	manna	 í	meira	en	

þúsund	ár	(Hammersley,	2011).	Ólögleg	vímuefni	eru	til	að	mynda	amfetamín,	e-pillan,	LSD,	

heróín,	kókaín	og	kannabis	(American	Psychiatric	Association	[APA],	e.d.;	Zou,	2017).		

Einstaklingar	byrja	að	neyta	vímuefna	af	ýmsum	ástæðum,	hvort	sem	það	er	til	þess	að	

finna	fyrir	vellíðunartilfinningu,	til	þess	að	líða	betur	og	draga	úr	streitu	og	auka	frammistöðu	

eða	 vegna	 forvitni	 og	 hópþrýstings	 frá	 jafningjum	 (APA,	 e.d.).	 Neysla	 áfengis	 og	 annarra	

vímuefna	byrjar	oft	 í	 saklausu	 tilraunaskyni,	þá	oftast	 í	 félagslegum	tilgangi.	 Sumir	 láta	 sér	

nægja	að	prófa	í	eitt	skipti	og	láta	þar	við	sitja	en	aðrir	halda	áfram	að	neyta	vímuefnanna	og	

eiga	 síðan	 erfitt	 með	 að	 sleppa	 því	 eftir	 því	 sem	 tíminn	 líður.	 Það	 getur	 leitt	 til	 þess	 að	

einstaklingurinn	þrói	með	sér	vímuefnaröskun	(Hsieh,	Tsai,	Tsai,	Hsu	og	Hsu,	2017).		

Fíkn	 í	vímuefni	má	skilgreina	sem	áráttukennda	hegðun	einstaklings	gagnvart	vímuefni.	

Einstaklingurinn	missir	stjórn	á	vímuefnaneyslunni,	endurtekin	löngun	eða	fíkn	eykst	eftir	því	

sem	 einstaklingurinn	 notar	 eða	 neytir	 vímuefna	 oftar	 eða	 í	 meiri	 mæli	 sem	 leiðir	 til	 að	

viðkomandi	á	erfitt	með	að	hætta	neyslu	þrátt	fyrir	augljósar	og	skaðlegar	andlegar,	líkamlegar	

og	félagslegar	afleiðingar	fyrir	einstaklinginn	(Zou	o.fl.,	2017).	
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Um	árabil	hefur	verið	reynt	að	greina	hvaða	þættir	það	eru	sem	hafa	áhrif	á	neyslu	áfengis	

og	 annarra	 vímuefna.	 Spurningar,	 sem	 reynt	 hefur	 verið	 að	 svara,	 eru	 til	 að	mynda	hvaða	

þættir	hvetja	einstaklinga	til	neyslu	og	hvaða	þættir	tengjast	þegar	upp	koma	vandamál	vegna	

neyslunnar.	 Margs	 konar	 þættir	 kunna	 að	 vinna	 saman	 og	 eru	 áhrif	 þeirra	 hugsanlega	

samverkandi	(Embætti	landlæknis,	2012-a).		

Rannsóknir	hafa	leitt	í	ljós	að	ætla	má	að	fjölmargir	þættir	hafi	áhrif	og	stjórni	því	hvort	

ungmenni	byrji	að	neyta	áfengis	og/eða	annarra	vímuefna.	Áhrifaþættirnir	eru	meðal	annars	

almenn	viðhorf	í	samfélaginu,	erfðir,	uppeldis-	og	félagslegar	aðstæður,	líðan,	ýmsir	sálrænir	

þættir	og	jafningjar	(Embætti	landlæknis,	2012-a).		

Tengsl	hafa	fundist	á	milli	vímuefnaröskunar	eða	fíknar	annars	vegar	og	erfða	hins	vegar	

og	eru	einstaklingar,	sem	eiga	fjölskyldumeðlim	með	vímuefnaröskun,	í	hættu	á	að	þróa	einnig	

með	sér	fíkn	og	vímuefnaröskun	(Íslensk	erfðagreining,	e.d.).	

Íslensk	erfðagreining	–	í	samstarfi	við	Samtök	áhugafólks	um	áfengis-	og	vímuefnavandann	

(SÁÁ),	geðlækna	og	sálfræðinga	–	lagði	stund	á	rannsókn	um	fíkn	með	áherslu	á	erfðafræði	

nikótínfíknar	sem	og	fíknar	í	áfengi	og	önnur	vímuefni.	Skiptu	þátttakendur	tugum	þúsunda.	

Niðurstaða	 rannsóknarinnar	 leiddi	 í	 ljós	 tengsl	 á	 milli	 erfðaþátta	 og	 óhóflegrar	

áfengisnotkunar.	Tvíburarannsóknir	hafa	einnig	sýnt	 fram	á	sterkan	erfðaþátt	 í	 sjúkdómum	

tengdum	fíkn	(Íslensk	erfðagreining,	e.d.).	

Rannsóknir	hafa	sýnt	að	það	sé	fylgni	á	milli	fíknar	og	ýmissa	annarra	sjúkdóma.	Fíkn,	eða	

með	 öðrum	 orðum	 vímuefnaröskun	 (e.	 substance	 abuse	 disorder),	 er	 algeng	 á	 meðal	

einstaklinga	 sem	kljást	 við	 aðrar	 geðraskanir,	 til	 að	mynda	 geðrofssjúkdóma,	 þunglyndi	 og	

kvíðaraskanir	(Íslensk	erfðagreining,	e.d.).	Misnotkun	vímuefna	getur	valdið	verulegum	skaða	

og	þjáningu	og	einstaklingar,	sem	verða	háðir	vímuefnum,	glíma	oft	við	alvarlegar	afleiðingar	

í	kjölfarið,	bæði	félagslegar	og	heilsufarslegar	(Hsieh	o.fl.,	2017).		

2.2 Vímuefnaröskun		
Hugtökin	 vímuefnasýki	 og	 vímuefnamisnotkun	 voru	 mest	 notuð	 hér	 áður	 fyrr	 en	 í	 kjölfar	

breytinga	 greiningarkerfa	 ameríska	 geðlæknafélagsins	 í	 DSM-5	 er	 í	 dag	 talað	 um	

vímuefnaröskun	 (APA,	 e.d.).	 Áður	 fyrr	 voru	 hugtökin	 mest	 notuð	 yfir	 einstaklinga	 sem	

misnotuðu	 áfengi	 en	 í	 dag	 nær	 greiningin	 yfir	 misnotkun	 áfengis,	 lyfseðilsskyldra	 lyfja	 og	

ólöglegra	lyfja	(Saunders,	2017).		
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Skilgreining	 á	 vímuefnaröskun	 vísar	 til	 þess	 þegar	 einstaklingur	 heldur	 áfram	 neyslu	

vímuefnis	þrátt	fyrir	skaðlegar	afleiðingar.	Afleiðingarnar	eru	meðal	annars	líkamleg	og	andleg	

heilsufarsvandamál	og	vanræksla	á	helstu	skyldum	heima	við,	í	vinnu	og/eða	skóla	(Substance	

abuse	and	mental	health	services	administration	[SAMHSA],	e.d.).		

Vímuefnaröskun	er	vandamál	sem	hefur	verið	til	í	samfélaginu	í	mörg	þúsund	ár	og	talið	

er	að	vímuefnaröskun	sé	algengasti	geðröskunarsjúkdómurinn	í	samfélaginu	í	dag	(Doweiko,	

2015).		

Vímuefnaröskun	breytir	hegðunarmynstri	einstaklinga	og	hæfni	þeirra	 til	þess	að	sinna	

vinnu	eða	skóla	og	hefur	að	auki	áhrif	á	samskipti	einstaklingsins	við	vini	og	fjölskyldu.	Skerðing	

verður	á	hugsun,	hegðun	og	 líkamsstarfsemi	 í	kjölfar	vímuefnaröskunar.	Breytingar	verða	á	

heilastarfsemi	sem	gerir	það	að	verkum	að	einstaklingurinn	upplifir	sterka	löngun	í	vímuefnið	

og	á	því	í	erfiðleikum	með	að	hætta	neyslu	efnisins	(APA,	e.d.).	

Rannsóknir	hafa	sýnt	fram	á	breytingu	á	heilastarfsemi	einstaklinga	með	vímuefnaröskun.	

Heilastarfsemin	 raskast	 og	 breyting	 verður	 á	 starfsemi	 heilans	 sem	 tengist	 dómgreind,	

ákvarðanatöku,	minni,	námi	og	stjórn	á	hegðun	 (APA,	e.d.).	Augljóst	er	að	vímuefnaröskun	

hefur	margar	neikvæðar	afleiðingar	fyrir	heilsu	einstaklings.	Rannsóknir	hafa	sýnt	að	algengar	

afleiðingar	 hjá	 einstaklingum	 með	 vímuefnaröskun	 séu	 til	 að	 mynda	 lélegt	 sjálfsmat	 og	

sjálfsálit,	 þunglyndi,	 kvíði,	 heilaskaði,	 meltingarfærasjúkdómar,	 lifrarsjúkdómar	 og	 hár	

blóðþrýstingur.	Því	lengur	sem	vímuefnaröskunin	er	til	staðar	og	neyslu	vímuefnis	er	ekki	hætt	

eða	dregið	úr	notkun	þess	þeim	mun	verri	verða	afleiðingarnar(Levola,	Eskelinen	og	Pitkanen,	

2019).		

Sussman	og	Sussman	(2011)	benda	á	að	vímuefnaröskun	þróist	ekki	á	einni	nóttu	og	það	

að	 verða	 háður	 vímuefni	 er	 ákveðið	 ferli.	 Hægt	 er	 að	 lýsa	 því	 sem	 flóknu	 ástar-	 og	

haturssambandi	á	milli	neytandans	og	vímuefnisins	þar	sem	sambandið	verður	stjórnlaust	og	

þörfin	fyrir	vímuefnið	stjórnar	algjörlega	lífi	neytandans.	Það	er	þó	einstaklingsbundið	hvernig	

sjúkdómurinn	þróast	og	á	hann	sér	mislangt	þróunarferli	en	erfða-	og	umhverfisþættir	leika	

mikilvægt	hlutverk	í	þróuninni	(Íslensk	erfðagreining,	e.d.).		

Algengt	 er	 að	menn	 telji	 að	 vímuefnaröskun	 einstaklings	 hafi	 aðeins	 áhrif	 á	 þann	 sem	

misnotar	 vímuefni	 og	 að	 þann	 vanda	 megi	 leysa	 með	 vímuefnameðferð	 (Barnard,	 2006).	

Rannsóknir	hafa	sýnt	að	vímuefnaröskun	er	ákveðin	byrði	fyrir	fjölskylduna.	Þó	svo	að	aðeins	

einn	 fjölskyldumeðlimur	 misnoti	 vímuefni	 eykur	 það	 líkurnar	 á	 samskiptaerfiðleikum	 og	
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átökum	á	milli	 fjölskyldumeðlima	 (Copello,	Velleman	og	Templeton,	2005;	Ólafsdóttir	o.fl.,	

2018-b;	 Sharma,	 Sharma,	 Gupta	 og	 Thapar,	 2019).	 Vímuefnaröskun	 er	 ekki	

einstaklingsvandamál	heldur	vandamál	 sem	snertir	marga	 í	 kringum	þann	veika,	þó	 svo	að	

röskunin	hafi	hvað	mest	áhrif	á	þann	veika	(Barnard,	2006).		

Vímuefnaröskun	er	algengur	stigvaxandi	sjúkdómur	og	hefur	oft	alvarlegar	afleiðingar	í	för	

með	sér	í	kjölfarið.	Sjúkdómurinn	hrjáir	einstaklinga	í	öllum	hópum	samfélagsins,	hægt	er	að	

meðhöndla	sjúkdóminn	og	halda	einkennum	hans	niðri	og	hafa	margir	einstaklingar	náð	bata	

(Hsieh	o.fl.,	2017;	SAMHSA,	e.d.).		

Niðurstöður	rannsókna	benda	til	þess	að	um	það	bil	60–79%	einstaklinga,	sem	glíma	við	

vímuefnaröskun	 og	 hætta	 neyslu	 vímuefna	 í	 von	 um	 betri	 lífsgæði,	 byrji	 aftur	 að	 neyta	

vímuefna	 fljótlega	eftir	 að	þeir	hætta	neyslu.	Það	má	því	 áætla	að	það	að	hætta	að	neyta	

vímuefna	 sé	 eitt	 af	 því	 erfiðasta	 og	 mest	 krefjandi	 verkefni	 einstaklinga	 sem	 glíma	 við	

vímuefnaröskun	(Hsieh	o.fl.,	2017).	Það	sem	gerir	verkefnið	einnig	mjög	krefjandi	er	að	margir	

einstaklingar	með	vímuefnaröskun	glíma	á	sama	tíma	við	aðra	tegundgeðröskunar	(APA,	e.d.).		

2.3 Alþjóðleg	greiningarkerfi	
Greiningarkerfin	 Diagnostic	 and	 statistical	 manual	 of	 mental	 disorder	 (DSM-5)	 og	 The	

international	classification	of	deseases	(ICD-10)	eru	alþjóðleg	greiningarkerfi	sem	hafa	verið	

sett	saman	af	alþjóðlegum	sérfræðingum	og	snúa	að	greiningu	geðraskana.	

Greiningarkerfi	 eru	 nauðsynleg	 til	 að	 aðstoða	 fræðimenn,	 klíníska	 starfsmenn	 og	 aðra	

fagaðila	til	þess	að	hafa	samskipti	sín	á	milli.	Kerfin	eru	einnig	mikilvæg	til	gagnaöflunar	og	

skapa	grundvöll	fyrir	nákvæmni	í	rannsóknum	(Saunders,	2017).		

Ný	útgáfa	greiningarkerfisins	 ICD-10	er	 ICD-11	en	það	var	 kynnt	 í	maí	2019	 til	 að	gera	

löndum	kleift	að	skipuleggja	og	skoða	hvernig	nota	eigi	nýju	útgáfuna,	undirbúa	þýðingar	og	

þjálfa	heilbrigðisstarfsmenn	um	allan	heim.	ICD-11	mun	verða	tekið	í	notkun	1.	janúar	2022	

(World	 Health	 Organization	 (WHO),	 2018).	 Greiningarviðmiðin	 fyrir	 vímuefnaröskun	 eru	

svipuð	 í	 DSM-5	 og	 ICD-10:	 bæði	 kerfin	 kveða	 á	 um	 að	 einstaklingur	 þurfi	 að	 vera	með	 að	

minnsta	kosti	þrjú	einkenni	á	síðastliðnum	12	mánuðum	til	þess	að	fá	þá	greiningu	að	vera	

orðinn	háður	vímuefninu.	Aðalmunurinn	á	greiningarviðmiðunum	í	DSM-5	og	ICD-10	er	sá	að	

fyrrnefnda	kerfið	skiptir	greiningunni	í	mild,	miðlungs	og	alvarleg	en	hið	síðarnefnda	gerir	það	

ekki	(Hoffmann	og	Kopak,	2015).	
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2.3.1 Greiningarkerfið	DSM-5	

Samkvæmt	 greiningarkerfinu	 DSM-5	 þarf	 einstaklingur	 að	 vera	með	 tvö	 einkenni	 af	 ellefu	

síðustu	12	mánuði	til	að	greinast	með	vímuefnaröskun.	Eftir	því	sem	einkennin	verða	fleiri	því	

alvarlegri	er	röskunin.	Röskuninni	er	skipt	í	milda,	miðlungs	og	alvarlega.	Mild	vímuefnaröskun	

gerir	ráð	fyrir	tveimur	til	þremur	einkennum,	miðlungs	vímuefnaröskun	gerir	ráð	fyrir	fjórum	

til	fimm	einkennum	og	alvarleg	vímuefnaröskun	gerir	ráð	fyrir	sex	einkennum;	og	því	fleiri	sem	

einkennin	eru	því	alvarlegri	er	röskunin	(APA,	2013).	Greiningarviðmiðin	fyrir	vímuefnaröskun	

skiptast	í	líffræðilega	háður,	þol	gagnvart	vímuefninu	og	fráhvarfseinkenni	þegar	neysla	efnis	

er	stöðvuð	í	ákveðinn	tíma	(Hsieh,	o.fl.,	2017)	

Greiningarviðmiðin	eru	eftirfarandi;		

1.	Notkun	vímuefna	í	stærri	skömmtum	og	í	lengri	tíma	en	áætlað	var.	

2.	Löngun	eða	tilraunir	til	að	hætta	neyslu	eða	reyna	að	hafa	stjórn	á	henni	eru	án	

árangurs.	

3.	Löngum	tíma	varið	í	að	nálgast	efnin,	neyta	þeirra	og	jafna	sig	eftir	notkun.	

4.	Mikil	löngun	til	að	nota	vímuefni.		

5.	Sinnir	ekki	skyldum	gagnvart	vinnu,	heimili	eða	skóla	vegna	neyslu.		

6.	Notkun	vímuefna	haldið	áfram	þrátt	fyrir	að	það	skapi	vandamál	í	samskiptum	við	

aðra.		

7.	Áhugamálum	og	tómstundum	ekki	sinnt	vegna	neyslu.		

8.	Endurtekin	vímuefnanotkun	þrátt	fyrir	að	það	skapi	hættu.		

9.	Notkun	vímuefna	haldið	áfram	þrátt	fyrir	að	líkamleg	og	andleg	veikindi	séu	til	

staðar	sem	hægt	er	að	rekja	til	vímuefnanotkunar.		

10.	Þolmyndun	gagnvart	vímuefnunum,	annaðhvort;		

a.	aukning	á	magni	vímuefnisins	til	þess	að	finna	fyrir	áhrifum	

b.	minnkun	á	áhrifum	vímuefnisins		
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11.	Fráhvarfseinkenni	gera	vart	við	sig,	annaðhvort;	

a.	 svefnleysi,	 skjálfti,	 óróleiki,	 hraður	 hjartsláttur,	 skynvilla,	 sviti,	 örari	

hjartsláttur	

b.	neytir	vímuefna	til	þess	að	draga	úr	eða	forðast	fráhvarfseinkennin		

(APA,	2013).	

2.3.2 Greiningarkerfið	ICD-10	
Samkvæmt	 ICD-10	 greiningarkerfinu	 þarf	 einstaklingur	 að	 vera	 með	 þrjú	 einkenni	 af	 sex	

síðustu	12	mánuði	til	að	greinast	með	vímuefnaröskun.	Greiningin	skiptist	aðeins	í	tvo	flokka,	

að	vera	háður	(e.	dependence)	og	áhættusöm	vímuefnanotkun	(e.	harmful	substance	use).		

Greiningarviðmiðin	eru	eftirfarandi;		

1. Sterk	löngun	eða	áráttukennd	þörf	fyrir	vímuefni.		

2. Stjórnleysi	í	notkun	vímuefnisins.	Notkunin	eykst	og	verður	tíðari	og	varir	lengur	en	

gert	var	ráð	fyrir	upphaflega.		

3. Líkamleg	fráhvarfseinkenni	birtast	þegar	dregið	er	úr	notkun	eða	önnur	vímuefni	

notuð	til	þess	að	draga	úr	fráhvarfseinkennunum.	

4. Þolaukning	myndast	gagnvart	vímuefninu	og	meira	magn	vímuefna	þarf	 til	að	ná	

fram	sömu	áhrifum	og	áður.	

5. Aukinn	 tími	 fer	 í	 að	nálgast	 vímuefni,	 neyta	þeirra	 og	 jafna	 sig	 eftir	 notkun	 sem	

kemur	niður	á	frístundum	eða	annarri	virkni	sem	veitir	gleði.		

6. Neyslu	 er	 haldið	 áfram	 þrátt	 fyrir	 sýnilegan	 og	 augljósan	 líkamlegan	 og/eða	

andlegan	skaða	(WHO,	e.d.).		
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3 Kenningar		
Í	eftirfarandi	kafla	verður	farið	yfir	tengslakenninguna	en	sú	kenning	fjallar	um	tengslamyndun	

barns	 í	 æsku	 við	 umönnunaraðila	 (Beckett	 og	 Taylor,	 2016).	 Einnig	 verður	 farið	 yfir	

fjölskyldukerfiskenninguna	 sem	 snýr	 að	 því	 að	 skoða	 fjölskylduna	 sem	 eitt	 kerfi	 og	 innan	

hennar	eru	ákveðin	undirkerfi,	til	að	mynda	foreldrakerfi	og	systkinakerfi.	Kerfin	þurfa	að	tala	

sín	á	milli	svo	að	kerfið	í	heild	virki	á	eðlilegan	hátt	(Nichols	og	Davis,	2016).	Einnig	verður	farið	

yfir	hvernig	óheilbrigð	þríhyrningstengsl	geta	myndast	 innan	fjölskyldunnar	ef	 til	að	mynda	

ágreiningur	verður	á	milli	kerfa,	annaðhvort	milli	systkina	eða	foreldra	og	barna	(Nichols	og	

Davis,	2016).	Í	lokin	verður	fjallað	um	fjölskyldusjúkdómslíkanið	en	samkvæmt	því	verður	öll	

fjölskyldan	fyrir	áhrifum	þegar	einn	eða	fleiri	í	fjölskyldunni	glíma	við	vímuefnaröskun	(Usher,	

McShane	og	Dwyer,	2015).	

3.1 Tengslakenningin	
Einn	af	frumkvöðlum	tengslakenningarinnar	(e.	attachment	theory)	var	John	Bolwby	(1958)	og	

lagði	hann	áherslu	á	að	umhverfi	barna	hefði	áhrif	á	þroska	þeirra	og	að	börn	eigi	erfiðara	með	

að	dafna	og	þroskast	ef	þau	finni	ekki	fyrir	umhyggju	og	öryggi	frá	umönnunaraðila	á	fyrstu	

æviárunum	(Beckett	og	Taylor,	2016).	

Tengslakenningin	 er	 þó	 sameiginlegt	 verkefni	 Bolwbys	 og	Mary	 Ainsworth	 en	 Bolwby	

mótaði	grunnþætti	kenningarinnar	(Bretherton,	1992).	Hann	lagði	mikla	áherslu	á	mikilvægi	

kærleiks	móður	til	barns	á	fyrstu	æviárum	barnsins	og	að	manneskjan	hefði	mikla	þörf	fyrir	að	

mynda	náin	 tilfinningatengsl	 strax	 við	 fæðingu.	Ainsworth	 skoðaði	 tengsl	 á	milli	móður	og	

barns	og	þegar	tengslaþörf	barns	er	ekki	mætt	að	fullu.	Hún	kom	fram	með	fjórar	tegundir	

tengsla	og	eru	þær	eftirfarandi:	örugg	tengsl	(e.	secure),	óörugg	tengsl	(e.	ambivalent),	tvíbend	

tengsl	(e.	avoidant)	og	óreiðukennd	tengsl	(e.	disorganized)	(Beckett	og	Taylor,	2016).	

Einkenni	 öruggra	 tengsla	 á	 milli	 móður	 og	 barns	 birtast	 þegar	 móðirin	 eða	 frum-

umönnunaraðili	er	næmur	og	bregst	við	þegar	barnið	hefur	samskipti	við	umönnunaraðilann.	

Barnið	er	visst	um	að	umönnunaraðilinn	sé	til	staðar,	veiti	stuðning	og	barnið	hefur	ánægju	af	

nærveru	umönnunaraðilans	(Beckett	og	Taylor,	2016).	

Einkenni	óöruggra	tengsla	koma	fram	þegar	barnið	sýnir	ekki	mikil	einkenni	vanlíðunar	

þegar	umönnunaraðilinn	fer	frá;	þegar	hann	kemur	til	baka	forðast	barnið	umönnunaraðilann.	

Barnið	 leitar	ekki	eftir	öryggistilfinningu	hjá	umönnunaraðilanum	og	er	á	varðbergi	 í	návist	
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hans.	Óörugg	tengsl	geta	myndast	ef	umönnunaraðili	er	ónæmur	eða	sinnir	ekki	grunnþörfum	

barnsins	(Beckett	og	Taylor,	2016).	

Einkenni	 tvíbendra	 tengsla	 eru	 sterk	 en	 óörugg.	 Barnið	 sýnir	 kvíða	 og	 grætur	 þegar	

umönnunaraðilinn	fer	frá	en	róast	ekki	þegar	umönnunaraðilinn	kemur	til	baka.	Tvíbend	tengsl	

geta	 myndast	 þegar	 umönnunaraðilinn	 hafnar	 eða	 sýnir	 óæskilega	 hegðun	 gagnvart	

grunnþörfum	 barnsins.	 Einkenni	 óreiðukenndra	 tengsla	 birtast	 í	 því	 að	 barnið	 sýnir	

óttaeinkenni	og	hvorki	 jákvæð	né	neikvæð	viðbrögð	við	aðskilnað.	Slík	tengsl	geta	myndast	

þegar	grunnþörfum	barnsins	er	ekki	sinnt.	Börn,	sem	búa	við	þessi	tengsl,	bera	oft	varanlegan	

skaða	og	eru	auknar	 líkur	á	að	hegðunarvandi	og	geðröskun	komi	 fram	(Beckett	og	Taylor,	

2016).	

Kenningin	 hefur	 þó	 fengið	 á	 sig	 gagnrýni	 fyrir	 það	 að	 aðaláherslan	 sé	 á	 einn	

umönnunaraðila	 og	 þá	 helst	 móðurina.	 Gagnrýnendur	 benda	 á	 að	 fleiri	 komi	 að	 uppeldi	

barnsins	og	getur	barnið	átt	í	góðum	og	nánum	tengslum	við	fleiri	en	einn	umönnunaraðila	

(Beckett	og	Taylor,	2010).	Bowlby	nefndi	þó	að	ungabörn	tengist	oft	 fleiri	en	einum	aðila	 í	

frumbernsku	 en	 í	 flestum	 tilvikum	 tengist	 barnið	 hvað	 best	 foreldrum	 sínum	 eða	

umönnunaraðila.	Almennt	eru	þó	tengslin	á	milli	móður	og	barns	skýr	og	örugg	en	það	getur	

tekið	 tíma	 fyrir	 barnið	 að	mynda	 skýr	 og	 örugg	 tengsl	 við	 föður	 fyrst	 um	 sinn	 (Cassidy	 og	

Shaver,	 2008).	 Tengslakenningin	 hefur	 mikið	 verið	 notuð	 af	 fagaðilum	 sem	 sinna	 klínískri	

meðferð	(Fletcher,	Nutton	og	Brend,	2015).	

3.2 Fjölskyldukerfiskenningin		
Fjölskyldukerfiskenningin	(e.	family	system	theories)	gengur	út	frá	því	að	skoða	fjölskylduna	

sem	kerfi	og	undirkerfi	hennar,	samskipti	innan	fjölskyldunnar	og	á	milli	undirkerfa	(Beckett	

og	 Taylor,	 2010).	 Fræðimaðurinn	 Murray	 Bowen	 (1978)	 var	 einn	 af	 þeim	 sem	 þróaði	

kenninguna	 og	 hefur	 fjölskyldukerfiskenningin	 haft	 víðtæk	 áhrif	 á	 fjölskyldukenningar	 og	

fjölskyldumeðferð.	Algengt	er	að	 félagsráðgjafar	og	aðrir	 fagaðilar	styðjist	við	kenninguna	 í	

meðferðarvinnu	með	fjölskyldum	(O’Gorman,	2012).		

Kenningin	 bendir	 á	 að	 innan	 fjölskyldunnar	 eru	 undirkerfi;	 dæmi	 um	 undirkerfi	 eru	

foreldrar,	hjón,	systkin	og	undirkerfi	foreldris	og	barns.	Undirkerfin	geta	einnig	afmarkast	út	

frá	kynslóð,	kyni	og	virkni	og	þarf	samspil	að	vera	á	milli	undirkerfa	svo	að	fjölskyldukerfið	virki	

sem	heild	(Beckett	og	Taylor,	2016;	Nichols	og	Davis,	2016).		
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Fjölskyldukerfiskenningin	 skoðar	 meðal	 annars	 mannleg	 sambönd,	 hvað	 dregur	

einstaklinga	saman,	hvað	dregur	þá	 í	sundur	og	hvernig	einstaklingar	takast	á	við	ágreining	

(Rothbaum,	Rosen,	Ujiie,	Uchida,	2002).	Bowen	 taldi	 að	ekki	 væri	hægt	að	gera	grein	 fyrir	

hegðun	einstaklinga	án	þess	að	horfa	til	allra	þátta	í	hverju	kerfi	fyrir	sig,	þar	sem	samspil	eru	

á	 milli	 fjölskyldukerfa,	 samskiptakerfa,	 líffræðilegra	 og	 menningarlegra	 kerfa	 (Beckett	 og	

Taylor,	2016)		

Samskipti	og	endurgjöf	á	milli	fjölskyldumeðlima	er	mikilvæg	svo	að	fjölskyldukerfið	virki	

sem	heild.	Ef	menn	vilja	skilja	 fjölskylduna	og	hvernig	hún	virkar,	þá	þarf	að	skoða	hvernig	

samskiptin	 eru	 á	 milli	 fjölskyldumeðlima	 en	 ekki	 horfa	 bara	 á	 einstaklingana.	 Skoði	

félagsráðgjafi	orsakasamhengi	og	reyni	að	leysa	ákveðinn	vanda	þá	er	mikilvægt	fyrir	hann	að	

líta	svo	á	að	ferlið	sé	hringlaga	en	ekki	línulegt	(Beckett	og	Taylor,	2016).		

Kenningin	 bendir	 á	 mikilvægi	 þess	 að	 ef	 meðferð	 á	 að	 skila	 tilsettum	 árangri	 fyrir	

einstaklinginn	þá	sé	mikilvægt	að	skoða	hlutverk	hans	innan	fjölskyldunnar,	fjölskylduna	í	heild	

og	samskipti	þar	á	milli.	Það	dugar	ekki	að	beina	sjónum	eingöngu	að	veika	einstaklingnum	

(Lander	o.fl.,	2013;	Smith	og	Estefan,	2014).		

Samkvæmt	Bowen	má	oft	 greina	 þríhyrningatengsl	 í	 samskiptum	 innan	 fjölskyldunnar.	

Þríhyrningatengsl	geta	myndast	þegar	tveir	einstaklingar	innan	fjölskyldu	draga	þriðja	aðila	inn	

í	ágreining	sinn.	Spenna	myndast	á	milli	tveggja	einstaklinga	sem	getur	valdið	ágreiningi	og	

losun	 á	 spennu	 verður	 oft	 gagnvart	 þriðja	 aðila.	 Þegar	 þríhyrningatengsl	 myndast	 á	 milli	

fjölskyldumeðlima	 þá	 helst	 ágreiningurinn	 áfram	 óleystur.	 Til	 þess	 að	 losa	 um	

þríhyrningatengslin	þarf	að	vinna	með	þá	aðila	sem	ágreiningurinn	snertir,	þ.e.a.s.	þeir	tveir	

einstaklingar,	 sem	málið	 snertir,	 þurfa	 að	 útkljá	 ágreininginn	 sín	 á	milli	 (Nichols	 og	 Davis,	

2016).		

Vert	er	þó	að	nefna	að	náið	samband	á	milli	tveggja	aðila	getur	orðið	óstöðugt	og	þá	þurfa	

þeir	þriðja	aðilann	til	að	viðhalda	stöðugleikanum.	Einstaklingar	lenda	stöku	sinnum	í	átökum	

við	náinn	aðila	og	 reiða	sig	þá	á	þriðja	aðilann	 til	að	miðla	málum	og	aðstoða	við	að	 leysa	

ákveðinn	ágreining.	Ef	einstaklingarnir	eru	jafningjar	og	ná	að	lokum	að	útkljá	málið	á	milli	sín	

án	 aðstoðar	 þriðja	 aðila	 þá	myndast	 ekki	 óheilbrigð	 þríhyrningatengsl	 (Walsh	 og	Harrigan,	

2003).		
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3.3 Fjölskyldusjúkdómslíkanið		

Fjölskyldusjúkdómslíkanið	(e.	the	family	disease	model)	er	meðferðarlíkan	og	gengur	út	frá	því	

að	vímuefnaröskun	sé	fjölskyldusjúkdómur,	þar	sem	öll	fjölskyldan	verður	fyrir	áhrifum	þegar	

einn	fjölskyldumeðlimur	er	að	glíma	við	röskunina.	Vímuefnaröskunin	hefur	ekki	einungis	áhrif	

á	hegðun	hins	veika	heldur	einnig	fjölskyldunnar	í	heild	(Usher	o.fl.,	2015).	

Börn,	sem	búa	við	þær	aðstæður	þar	sem	fjölskyldumeðlimur	inni	á	heimilinu	glímir	við	

vímuefnaröskun,	þurfa	á	sértækri	íhlutun	að	halda	og	einnig	þarf	fjölskyldan	í	heild	á	aðstoð	

að	halda	(Usher	o.fl.,	2015).	Fjölskyldumeðlimir	vímuefnasjúkra	einstaklinga	geta	þróað	með	

sér	hegðunarmynstur	meðvirkni	sem	er	óæskileg	hegðun	í	erfiðum	aðstæðum	eins	og	t.d.	að	

búa	með	einstaklingi	í	virkri	vímuefnaneyslu.	Hegðunarmynstur	fjölskyldumeðlimanna	getur	

einkennst	 af	 hegðun	 sem	 gerir	 þeim	 veika	 auðveldara	 að	 halda	 neyslu	 vímuefna	 áfram.	

Fjölskyldumeðlimir	 geta	 þróað	með	 sér	 sjúkt	 ástand,	 svo	 sem	 kvíða,	 þunglyndi	 og	 streitu,	

ásamt	því	að	hafa	áhyggjur	af	neyslunni	og	aðstandandanum	sem	er	í	vímuefnaneyslu.	Þetta	

getur	leitt	til	þess	að	fjölskyldumeðlimir	reyna	að	stjórna	hegðun	hans	svo	að	sá	veiki	hætti	

neyslu	og	vanrækja	eigin	líðan	og	þarfir	(Walters	og	Rotgers,	2012).		

Fjölskyldusjúkdómslíkanið	bendir	 á	 að	 vímuefnaröskun	einstaklings	 getur	 haft	 neikvæð	

áhrif	 á	 fjölskyldumeðlimi,	 til	 að	 mynda	 á	 hegðun	 þeirra,	 samskipti	 og	 tengsl	 við	 aðra	

fjölskyldumeðlimi	og	getur	einnig	haft	áhrif	á	líkamlega-	og	andlega	heilsu	þeirra	sem	eru	ekki	

í	neyslu	(SAMHSA,	2005).		

Fjölskyldumeðlimir	geta	upplifað	áhrifin	á	mismunandi	hátt	og	er	mikilvægt	fyrir	fagaðila,	

til	 dæmis	 félagsráðgjafa,	 að	 hafa	 það	 í	 huga	 í	 meðferðarvinnu	 með	 fjölskyldu	 þar	 sem	

einstaklingur	 glímir	 við	 vímuefnaröskun.	 Í	 meðferðarvinnunni	 er	 gott	 að	 setja	 reglur	 um	

samskipti	milli	fjölskyldumeðlima	meðan	á	meðferðartímanum	stendur	og	gæta	þess	að	það	

sama	 gangi	 yfir	 alla.	 Þannig	 er	 stuðlað	 að	 því	 að	 allar	 raddir	 heyrist	 innan	 fjölskyldunnar.	

Algengt	er	að	ágreiningur	og	ósætti	skapist	á	milli	fjölskyldumeðlima	um	þætti	sem	viðkoma	

vímuefnaröskuninni	og	gerir	það	bataferlið	erfiðara.	Samspil,	samstaða	og	virðing	þarf	að	ríkja	

á	milli	fjölskyldumeðlima	sem	stuðlar	að	betri	árangri	í	meðferðarvinnu	(Rusnáková,	2014).		

Fagaðilar	þurfa	að	vera	meðvitaðir	um	og	hafa	í	huga,	þegar	unnið	er	með	fjölskyldu	og	

vímuefnaröskun,	 að	 þó	 svo	 að	 rannsóknir	 sýni	 fram	 á	 að	 fjölskyldumeðferð	 geti	 dregið	 úr	

vímuefnaneyslu	 þá	 geta	 sömu	 inngrip	 einnig	 aukið	 neysluna	 bæði	 hjá	 þeim	 sem	 er	 með	

vímuefnaröskun	og	hjá	öðrum	fjölskyldumeðlimum	(Wittinghill,	2002).	Fagaðilinn	þarf	því	að	
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vega	og	meta	kosti	og	galla	þeirrar	aðferðar	sem	hann	ætlar	að	styðjast	við	 í	meðferðinni.	

Skoða	 þarf	 þarfir	 allra	 fjölskyldumeðlima	 en	 ekki	 einblína	 einungis	 á	 þann	 sem	 glímir	 við	

vímuefnaröskunina.	 Fjölskyldan	 í	 heild	 er	 veik	 og	 hana	 þarf	 að	 aðstoða	 við	 að	 ná	 bata	

(Wittinghill,	2002).		

Fjölskyldusjúkdómslíkanið	hefur	fengið	á	sig	gagnrýni	og	er	fagaðilum	bent	á	að	styðjast	

ekki	eingöngu	við	líkanið	í	meðferðarvinnu	með	fjölskyldum.	Helsta	gagnrýni,	sem	líkanið	hefur	

fengið	á	sig,	er	að	líkanið	sjúkdómsgeri	alla	fjölskylduna	en	aðeins	einn	beri	sjúkdómseinkennið	

(Wittinghill,	2002).	Fræðsla	og	þekking	er	mikilvæg	og	þurfa	fagaðilar	og	aðrir	að	miðla	henni	

til	 einstaklinga	um	þær	afleiðingar	 sem	vímuefnaröskun	 í	 fjölskyldum	getur	haft	 á	börn	og	

fjölskylduna	í	heild	(Usher	o.fl.,	2015).	

3.4 Verndandi	þættir	og	áhættuþættir	gagnvart	vímuefnaneyslu		

Áhættuþættir	eru	ákveðnir	þættir	sem	geta	spáð	fyrir	um	hvort	einstaklingur	þrói	með	sér	

tiltekna	 röskun	 eða	 sjúkdóm.	 Til	 þess	 að	 áhættuþáttur	 geti	 talist	 sem	 slíkur	 þarf	 hann	 að	

tengjast	 auknum	 líkum	 á	 röskun	 eða	 sjúkdómi	 og	 hafa	 fræðimenn	 verið	 að	 rannsaka	 þá	 í	

áratugi	(Guillén,	Roth,	Alfaro	og	Fernandez,	2015).		

Ákveðnir	þættir,	sem	teljast	áhættuþættir	og	verndandi	þættir,	geta	því	aukið	eða	dregið	

úr	líkum	á	að	einstaklingur	leiðist	út	í	vímuefnavanda.	Helstu	þrír	þættirnir	eru	foreldrar	og	

uppeldisaðferðir	 þeirra,	 jafningjar	 og	 hópþrýstingur	 og	 loks	 sjálfstraust	 og	 sjálfsálit	

einstaklinga.	Þættirnir	hafa	allir	áhrif	hver	á	annan,	áhættuþættirnir	vega	á	móti	verndandi	

þáttunum	 og	 verndandi	 þættirnir	 vinna	 saman	 og	 öfugt.	 Verndandi	 þættirnir	 vega	 á	móti	

áhættuþáttunum	 og	 því	 fleiri	 sem	 áhættuþættirnir	 eru	 þeim	 mun	 meiri	 líkur	 eru	 á	 að	

einstaklingur	leiðist	út	í	áhættuhegðun	og	að	röskun	eða	sjúkdómur	geri	vart	við	sig	(Handren,	

Doaldson	og	Crano,	2016).	

Rannsóknir	hafa	sýnt	að	foreldrar	og	uppeldisaðferðir	þeirra	leika	mikilvægt	hlutverk	í	því	

að	 sporna	 gegn	 áhættuhegðun	 barna.	 Verndandi	 þættir	 eru	 meðal	 annars	 traust	 og	 góð	

samskipti	 á	milli	 foreldra	 og	 barna.	 Stuðningur	 foreldra	 og	 áhugi	 þeirra	 á	 lífi	 barnanna,	 til	

dæmis	að	foreldrar	viti	hvar	börnin	þeirra	eru,	þekki	vini	þeirra	og	sýni	áhugamálum	barnanna	

áhuga	(Breen-Gossrau,	Kuntsche	og	Gmel,	2010;	Yurasek	o.fl.,	2019).		

Gott	 sjálfstraust	og	 sjálfsmat,	 seigla	og	 jákvætt	viðhorf	gagnvart	 sjálfum	sér	eru	einnig	

verndandi	 þættir	 einstaklinga	 og	 hafa	 fundist	 tengsl	 á	 milli	 þessara	 þátta	 og	 minni	
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vímuefnanotkunar	ungmenna.	Verndandi	þættir	hafa	allir	samverkandi	áhrif	og	hafa	áhrif	hver	

á	 annan;	 til	 að	mynda	 hefur	 áhugi	 og	 hlýja	 foreldra	 áhrif	 á	 sjálfstraust	 og	 sjálfsálit	 barna	

(Handren	o.fl.,	2016).	

Gott	samband	og	góð	samskipti	á	milli	 foreldra	og	barns	hafa	mikið	að	segja	um	hvort	

ungmenni	 leiðist	 út	 í	 áhættuhegðun.	 Ef	 gott	 samband	 er	 á	milli	 foreldra	 og	 ungmenna	 er	

líklegra	 að	ungmennin	deili	 ýmsu	með	 foreldrum	 sínum,	 til	 dæmis	hvað	þau	 gera	 í	 frítíma	

sínum,	hverja	þau	umgangast	og	hvort	þau	séu	að	upplifa	einhverja	erfiðleika.	Góð	samskipti	

innan	fjölskyldunnar	og	almennt	góð	fjölskyldutengsl	geta	vegið	upp	á	móti	áhættuþáttum	og	

hópþrýstingi	 frá	 jafningjum	 til	 vímuefnaneyslu	 og	 annarrar	 áhættuhegðunar	 (Guillén	 o.fl.,	

2015).		

Rannsóknir	 hafa	 sýnt	 að	 áhættuþættir	 gagnvart	 vímuefnaneyslu	 ungmenna	 geta	 til	 að	

mynda	falist	 í	 litlu	eftirliti	á	heimilinu,	skorti	á	 jákvæðu	sambandi	á	milli	 foreldra	og	barns,	

skorti	á	samstöðu	foreldra,	lítilli	hlýju	og	aga,	neikvæðum	refsingum,	vímuefnaneyslu	foreldra	

og	heimilisofbeldi	(Melkman,	2015;	Yurasek	o.fl.,	2019).		

Jafningjar	eru	einn	af	sterkustu	áhrifaþáttunum	gagnvart	vímuefnaneyslu.	Jafningjar	geta	

haft	 mikil	 áhrif,	 bæði	 jákvæð	 og	 neikvæð,	 þar	 sem	 ungmenni	 eyða	 miklum	 tíma	 með	

jafningjum	sínum	á	unglingsárum.	Þeir	geta	upplifað	ákveðinn	þrýsting	frá	 jafningjum	til	að	

byrja	að	neyta	vímuefna	ef	jafningjarnir	eru	byrjaðir	að	neyta	áfengis	og/eða	annarra	vímuefna	

(Handren	o.fl.,	2016).	

Rannsókn	Whitehorne-Smith	og	félaga	(2015)	sneri	að	því	að	skoða	hvort	kynjamunur	væri	

á	því	hvernig	áhættuþættir	og	verndandi	þættir	höfðu	áhrif	á	ungmenni.	Í	rannsókninni	voru	

121	 strákur	 og	 119	 stelpur.	 Niðurstöður	 sýndu	 fram	 á	 engan	 marktækan	 mun	 á	 drykkju	

kynjanna	 en	 þær	 sýndu	 hins	 vegar	 að	 ákveðinn	munur	 var	 á	 því	 hvernig	 áhættuþættir	 og	

verndandi	 þættir	 höfðu	 áhrif	 á	 kynin.	 Hvað	 strákana	 varðaði	 þá	 hafði	 samband	 þeirra	 við	

fjölskyldu,	 hópþrýstingur	 frá	 jafningjum	 og	 sjálfsálit	 mikið	 spágildi	 um	 vímuefnaneyslu	 en	

varðandi	stelpurnar	hafði	hópþrýstingur	frá	jafningjum	og	árangur	í	skólanum	mikið	spágildi	

um	vímuefnaneyslu	(Whitehorne-Smith,	Morgan,	Haye	og	Abel,	2015).		
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3.5 Forvarnir		
Unglingar	ganga	í	gegnum	breytingaskeið.	Á	því	skeiði	þróa	þau	sjálfsmyndina,	aðgreina	sig	frá	

foreldrum,	 öðlast	 samþykki	 og	 vinsældir	 hjá	 jafningjum	 og	 leita	 að	 skemmtun.	 Breyting	 á	

hegðun	ungmenna	er	talin	vera	eðlileg	upp	að	vissu	marki	(Botvin	og	Griffin,	2016).		

Ungmenni	nú	á	dögum	fá	skilaboð	um	vímuefnaneyslu	á	samfélagsmiðlum,	í	bíómyndum,	

sjónvarpsþáttum,	 frá	 jafningjum	 og	 fyrirmyndum	 og	 berast	 því	 skilaboðin	 úr	 öllum	 áttum	

(Botvin	og	Griffin,	2016).	

Grunn-	og	framhaldsskólar	leika	mikilvægt	hlutverk	í	forvarnastarfi	gegn	vímuefnaneyslu	

og	efling	forvarnastarfs	í	skólum	er	því	eitt	hið	áhrifamesta	sem	ríkið	getur	gert	í	til	að	sporna	

gegn	vímuefnaneyslu	(Embætti	 landlæknis,	2012-b;	Saini	og	Shakti,	2017).	Skólinn	er	einnig	

áhrifamikill	 þegar	 kemur	 að	 uppeldi	 og	 mótun	 ungmenna	 þar	 sem	 hann	 nær	 til	 flestra	

ungmenna	á	 viðkvæmu	mótunarskeiði.	 Innan	 skólans	 starfa	 fagaðilar	 sem	hafa	þekkingu	á	

fræðslu-	 og	uppeldisstarfi	 og	 er	 skólinn	því	 kjörinn	 vettvangur	 fyrir	 forvarnastarf	 (Embætti	

landlæknis,	2012-b).		

Aldur	einstaklinga,	þegar	þeir	neyta	fyrst	vímuefna,	getur	gefið	vísbendingar	um	hvort	þeir	

leiðast	 út	 í	 óhóflega	 notkun	 eða	 ekki.	 Ef	 ungmenni	 byrja	 á	 aldrinum	 11–15	 ára	 að	 neyta	

vímuefna	þá	getur	það	gefið	 vísbendingar	um	 frekari	 vandamál.	 Sumir	prófa	þó	vímuefni	 í	

tilraunaskyni	án	þess	að	það	hafi	 frekari	afleiðingar,	unglingar	eru	oft	bara	forvitnir	og	vilja	

prófa	sig	áfram	(Velleman,	Templeton	og	Copello,	2005).		

Forvarnir	flokkast	 í	þrjú	stig.	Fyrsta	stigið	snýr	að	því	að	ná	til	einstaklinga	áður	en	þeir	

neyta	 vímuefna.	 Annað	 stig	 forvarna	 beinist	 að	 þeim	 sem	 hafa	 nú	 þegar	 byrjað	 að	 neyta	

vímuefna;	þar	er	snemmtæk	íhlutun	mikilvæg	til	að	sporna	gegn	frekari	vanda.	Þriðja	stigið	

felur	í	sér	að	upplýsa	einstaklinga,	sem	eru	þegar	komnir	með	vímuefnaröskun,	og	reyna	að	

aðstoða	þá	við	að	ná	bata	(Botvin	og	Griffin,	2016).		

Hlutverk	 foreldra	 í	 forvarnastarfi	 er	einnig	mikilvægt.	Gott	 samband	á	milli	 foreldra	og	

barns	er	talið	vera	áhrifarík	forvörn	gegn	vímuefnaneyslu	unglinga.	Þekking	barna	og	fræðsla	

til	foreldra	og	barna	um	þau	slæmu	áhrif,	sem	vímuefnaneysla	getur	haft,	eru	einnig	talin	vera	

árangursrík	forvörn	gegn	misnotkun	vímuefna	(Bitancourt	o.fl.,	2016).		
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4 Áhrif	vímuefnaröskunar		
Í	þessum	kafla	verður	gerð	grein	fyrir	systkinatengslum	og	þeim	áhrifum	sem	vímuefnaröskun	

einstaklings	hefur	á	systkini	í	barnæsku	og	samband	þeirra.	Einnig	verður	fjallað	um	þau	áhrif	

sem	vímuefnaröskun	hefur	á	fjölskylduna	í	heild.		

Samkvæmt	tölulegum	upplýsingum	frá	National	survey	on	drug	use	and	health	(NSDUH)	

glímdu	19,7	milljónir	einstaklinga,	12	ára	og	eldri	 í	Bandaríkjunum	við	vímuefnaröskun	árið	

2017	(SAMHSA,	2018).		

Einstaklingar,	 sem	 eiga	 fjölskyldumeðlim	 með	 vímuefnaröskun,	 eru	 gjarnan	 kallaðir	 í	

fræðunum	„affected	family	members	(AFMs)“	(McCann,	Lubman,	Boardman	og	Flood,	2017).	

Þegar	talað	er	um	AFMs	þá	er	oftast	átt	við	einstaklinga	sem	búa	undir	sama	þaki	og	sá	

sem	er	með	vímuefnaröskun,	t.d.	foreldrar,	maki,	systkini	og	börn.	Áhrifin	geta	þó	einnig	náð	

til	fjölskyldumeðlima	sem	búa	ekki	undir	sama	þaki	en	eru	í	nánum	tengslum	við	þann	sem	er	

með	 vímuefnaröskun,	 t.d.	 ömmur	og	 afar,	 frænkur	 og	 frændur	 (Orford,	 Velleman,	Natera,	

Templeton	og	Copello,	2013).	Fjölskyldumeðlimir,	þ.e.	maki,	foreldrar,	systkini,	börn,	svo	og	

aðrir	ættingjar	og	nánir	vinir	bera	oft	meginábyrgð	á	því	að	styðja	og	vera	talsmenn	fyrir	þann	

veika	og	glíma	við	ýmiss	konar	áskoranir.	Áskoranirnar	geta	verið	meðal	annars	slæm	samskipti	

innan	 fjölskyldunnar,	 fjölskyldurifrildi,	 félagsleg	 einangrun,	 stimplun	 frá	 samfélaginu	 og	

andlegt-	 og	 líkamlegt	 ofbeldi	 sem	má	 rekja	 til	 vímuefnaneyslu	 fjölskyldumeðlims	 (McCann	

o.fl.,	2017).	

AFMs	eru	ekki	hópur	einstaklinga,	sem	glímir	við	ákveðinn	sjúkdóm	og	á	möguleika	á	því	

að	fá	ákveðna	greiningu,	heldur	þjáist	þessi	hópur	að	mestu	leyti	í	einrúmi	og	er	í	aukinni	hættu	

á	að	fá	álagstengda	sjúkdóma	(Orford	o.fl.,	2013).		

4.1 Systkinatengsl	
Systkini	búa	við	ýmis	fjölskylduform	og	þurfa	ekki	endilega	að	deila	báðum	foreldrum	(Volkom	

og	Beaudoin,	2016).	Systkinum,	bræðrum	og	systrum,	fylgja	ýmsar	tilfinningar	og	minningar,	

svo	 sem	 gleði,	 stolt,	 ást,	 fjölskyldufrí,	 afbrýðisemi,	 húmor,	 keppni,	 leyndarmál,	 vinátta	 og	

þægindi	(McCullough	og	Simon,	2011).		

Nú	á	dögum	er	algengt	að	 fjölskyldur	séu	blandaðar	og	að	systkini	séu	hálfsystkini	eða	

fóstursystkini	og	getur	samband	þeirra	verið	sterkt	þó	að	þau	séu	ekki	að	fullu	blóðskyld.	Þó	

er	talið	að	samband	á	milli	systkina,	sem	eru	líffræðilega	skyldari	en	önnur	systkini,	sé	nánara.	

Aftur	 á	móti	 hefur	hlutverk	 foreldra	mikið	 að	 segja	um	hversu	 sterkt	 sambandið	er	 á	milli	
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systkina	(Volkom	og	Beaudoin,	2016).	Fræðimaðurinn	Dickens	(2014)	telur	að	samband	á	milli	

systkina	 sé	 einstakt	 samband	 í	 samanburði	 við	 aðra	 fjölskyldumeðlimi.	 Systkini	 tengjast	

einstökum	böndum	og	mynda	bandalag,	þau	tengjast	blóðböndum	og	deila	sameiginlegum	

tengslum	 við	 foreldra	 sína.	 Þau	 gegna	 mikilvægu	 hlutverki	 í	 lífi	 hvert	 annars	 og	 í	 þróun	

sjálfsmyndar	og	hafa	einnig	það	hlutverk	að	styðja	hvert	annað	og	gefa	ráð	sín	á	milli.	

Systkinasamband	 er	 það	 samband	 sem	 varir	 oft	 hvað	 lengst	 í	 lífi	 einstaklinga.	 Hafa	

rannsóknir	bent	til	að	systkinasamband	sé	oft	og	tíðum	sterkara	en	samband	á	milli	foreldris	

og	barns	(Tsamparli	og	Frrokaj,	2016).	Sambandið	er	því	einstakt	að	því	leyti	að	það	er	eitt	af	

fáum	 samböndum	 sem	einstaklingar	 hafa	 nánast	 í	 gegnum	 allt	 lífið	 (Volkom	og	 Beaudoin,	

2016).	Flest	börn	alast	upp	með	að	minnsta	kosti	einu	systkini	og	í	Bandaríkjunum	eru	börn	18	

ára	og	yngri,	líklegri	til	þess	að	alast	upp	á	heimili	með	systkini	heldur	en	með	föður	(Feinberg,	

Solmeyer	og	McHale,	2011).		

Howard	o.fl.,	(2010)	bentu	á	að	ákveðnir	þættir	hafi	áhrif	á	gæði	systkinasambandsins,	t.d.	

aldur,	hvar	systkini	eru	í	systkinaröðinni,	kyn	og	á	hvaða	þroskastigi	þau	eru.	Einnig	hefur	það	

áhrif	hversu	mörg	systkini	eru	í	systkinahópnum	og	hvort	þau	séu	alsystkin,	hálfsystkin	eða	

fóstursystkin	(Voorpostel,	Lippe	og	Flap,	2012).	

Rannsókn	Feinbergs	o.fl.	(2013)	á	systkinatengslum	sýndi	að	börn	dvelja	meira	af	frítíma	

sínum	 með	 systkini	 sínu	 heldur	 en	 með	 öðrum	 einstaklingum,	 svo	 sem	 jafningjum	 og	

foreldrum.	Í	æsku	eiga	flest	systkini	náið	samband	þar	sem	þau	eyða	miklum	tíma	saman	og	

eru	í	samskiptum	á	hverjum	degi,	það	er	að	segja	ef	þau	eru	nálægt	hvert	öðru	í	aldri	og	þroska.	

Á	unglingsárunum	er	algengt	að	sambandið	breytist	og	samskiptin	minnki,	 til	dæmis	þegar	

annað	systkinið	fer	á	kynþroskaaldurinn	og	tekur	að	nota	meiri	tíma	með	jafningjum	sínum	og	

minni	tíma	með	fjölskyldunni	(Volkom	og	Beaudoin,	2016).		

Systkinasambandi	hefur	oft	verið	lýst	sem	tvíbendu	sambandi	eða	ástar-haturs	sambandi	

(e.	love-hate	relationship).	Samband	á	milli	systkina	einkennist	oft	af	mikilli	ást	og	einnig	af	

átökum	 og	 samkeppni	 (Feinberg	 o.fl.,	 2013).	 Í	 barnæsku	 og	 á	 unglingsárum	 einkennist	

sambandið	oft	af	átökum	sem	er	þó	talið	eðlilegt	upp	að	vissu	marki.	Smávægileg	átök	eru	

bæði	líkamleg	og	andleg,	systkini	rífast	og	hreyta	ónotum	hvert	í	annað	en	átökin	geta	einnig	

orðið	líkamleg;	þá	sparka	þau	eða	ýta	hvert	í	annað	eða	bíta	(Feinberg	o.fl.,	2013).	Smávægileg	

átök	á	milli	systkina	eru	talin	vera	þroskandi	og	læra	þau	að	efla	hæfni	sína	meðal	annars	í	að	

komast	að	málamiðlun,	eiga	í	samningaviðræðum	og	þróa	getu	sína	í	að	horfa	á	mál	frá	öðru	
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sjónarhorni	 (Whiteman,	 Senguttuvan	 og	 Gold,	 2016).	 Þau	 móta	 einnig	 tilfinningaleg	 og	

félagsleg	viðbrögð	systkina	(Feinberg	o.fl.,	2013).		

Rannsókn	 Camacho	 o.fl.,	 (2017)	 sneri	 að	 því	 að	 skoða	 gæði	 systkinasambands.	

Niðurstöðurnar	sýndu	að	gæði	systkinasambandsins	getur	haft	áhrif	á	vellíðan	systkina.	Tengsl	

á	milli	 systkina	eru	misjöfn	og	geta	þau	verið	örugg	og	óörugg.	Örugg	 tengsl	 eru	ákveðinn	

verndandi	þáttur,	systkini,	sem	eiga	í	öruggum	tengslum	við	systkini	sín,	geta	upplifað	meira	

sjálfsöryggi	og	styðja	hvert	annað.	Þau	eru	í	tengslum	við	tilfinningar	sínar	og	eiga	auðveldara	

með	að	tjá	þær	og	eiga	í	jákvæðum	tengslum	félagslega.	Óörugg	tengsl	eru	áhættuþáttur	og	

geta	ýtt	undir	þunglyndi	og	kvíða	og	ef	skortur	er	á	samskiptum	og	hlýju	á	milli	systkina	er	

hætta	 á	 að	 þau	 upplifi	 sig	 minna	 virði	 en	 aðra.	 Þau	 geta	 einnig	 fundið	 fyrir	 neikvæðum	

tilfinningum	gagnvart	heiminum	og	eiga	erfiðara	með	að	treysta	öðrum	og	tjá	tilfinningar	sínar	

(Camacho	o.fl.,	2017).		

Rannsókn	Yehs	og	Lempers	(2004)	sýndi	fram	á	að	unglingar,	sem	sjá	systkinasamband	sitt	

sem	neikvætt	samband	eru	líklegri	til	þess	að	upplifa	lægra	sjálfsálit,	eiga	færri	vinasambönd,	

finna	fyrir	þunglyndiseinkennum	og	einmanaleika.	Þau	eru	einnig	líklegri	til	þess	að	leiðast	út	

í	óhóflega	vímuefnanotkun	heldur	en	þeir	einstaklingar	sem	sjá	og	upplifa	systkinasamband	

sitt	sem	jákvætt	(Yeh	og	Lempers,	2004).		

Þó	að	fáar	 langtímarannsóknir	séu	til	um	systkini	og	samband	þeirra,	þá	virðist	vera	að	

systkini	 skuldbindi	 sig	 til	 þess	 að	 viðhalda	 sambandi	hvert	 við	 annað	 í	 gegnum	 lífið.	 Einnig	

virðist	 vera	 ólíklegt	 að	 samband	 á	milli	 systkina	 slitni	 alveg	 til	 frambúðar	 heldur	 séu	 alltaf	

einhver	samskipti	þeirra	milli.	Rannsóknir	hafa	sýnt	að	flestallir	fullorðnir	einstaklingar	eiga	í	

sambandi	við	systkini	sín	að	einhverju	marki	(McGoldrick,	Preto	og	Carter,	2016).		

4.2 Áhrif	vímuefnaröskunar	á	systkini		

Rannsóknir,	sem	beinast	að	áhrifum	vímuefnaröskunar,	hafa	aðallega	einblínt	á	fjölskylduna	í	

heild.	Það	hefur	því	lítið	verið	skoðað	hvaða	áhrif	það	getur	haft	á	einstaklinga	að	alast	upp	

með	 systkini	 með	 vímuefnaröskun.	 Systkinasamband	 hefur	 almennt	 fengið	 litla	 athygli	 í	

rannsóknum	þrátt	fyrir	vitund	um	mikilvægi	sambands	systkina	í	gegnum	lífið	(Dirks,	Persram,	

Recchia	og	Howe,	2015;	Tsamparli	og	Frrokaj,	2016).		

Barnard	(2006)	bendir	á	að	í	fjölskyldum,	þar	sem	einstaklingur	er	með	vímuefnaröskun,	

megi	áætla	að	systkinið/systkinin	verði	fyrir	hvað	mestum	áhrifum	án	þess	að	foreldrarnir	geri	

sér	grein	fyrir	því.	Fjölskyldan	snýst	í	kringum	þann	veika	og	fær	hann	mikla	athygli.	Foreldrar	
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og	aðrir	verða	uppteknir	af	því	að	reyna	að	stjórna	neyslu	hans,	aðstoða	hann	við	að	ná	bata	

og	bregðast	við	ef	hann	fellur.	Foreldrarnir	eyða	því	miklum	tíma	í	að	aðstoða	þann	veika	og	

gleyma	að	aðstoða	hin	systkinin	og	veita	þeim	athygli	þar	sem	öll	athyglin	beinist	að	því	systkini	

sem	er	með	vímuefnaröskun	(Barnard,	2006).	

Þegar	systkini	voru	spurð	um	hvaða	áhrif	þau	telji	vímuefnaröskun	systkina	hafa	haft	á	

þau,	þá	eru	þau	oft	betri	í	því	að	segja	frá	öllu	sem	við	kemur	vímuefnaröskun	og	þeim	áhrifum	

sem	 það	 hafði	 á	 hið	 sjúka	 systkini	 heldur	 en	 að	 greina	 frá	 hvaða	 áhrif	 þetta	 hafði	 á	 þau	

persónulega	(Barnard,	2006).		

Í	rannsókn	sem	sneri	að	því	að	skoða	áhrif	vímuefnaröskunar	á	systkini	kom	meðal	annars	

fram	 í	 viðtölum	 að	 systkinin,	 sem	 voru	 ekki	 með	 vímuefnaröskun,	 upplifðu	 oft	 mikla	

tilfinningaóreiðu.	 Tilfinningar	 eins	 og	 reiði,	 ótti,	 vilji	 til	 að	 hjálpa,	 ást,	 uppgjöf,	 vonleysi	 og	

óréttlæti	voru	algengar	hjá	systkinum	hins	sjúka	sem	og	öðrum	fjölskyldumeðlimum	(Howard	

o.fl.,	 2010).	 Í	 annarri	 rannsókn	með	 sama	markmið	 fengust	 svipaðar	 niðurstöður	 þar	 sem	

systkinin,	sem	voru	ekki	með	vímuefnaröskun,	upplifðu	einnig	streitu,	kvíða,	depurð	og	sorg.	

Þau	nefndu	einnig	að	hafa	upplifað	stimplun	og	einangrun	frá	samfélaginu	(Clarfield,	2017).	

Svipaðar	niðurstöður	fengu	McCullough	og	Simon	(2011)	en	þeir	skoðuðu	samband	á	milli	

systkina	þar	 sem	annað	 systkinið	 var	með	 fötlun	eða	 krónískan	 sjúkdóm.	 Í	 þeirri	 rannsókn	

upplifðu	systkinin,	sem	voru	ekki	með	fötlun	eða	krónískan	sjúkdóm,	einangrun,	einmanaleika,	

þau	áttu	erfiðara	með	að	mynda	vinasambönd	og	fannst	þau	verða	út	undan	og	gleymast	innan	

fjölskyldunnar.	Þau	greindu	einnig	frá	þeirri	upplifun	sinni	að	fá	minni	athygli	og	stuðning	frá	

öðrum	 í	 fjölskyldunni.	 Fræðimenn	 áætla	 að	 systkini,	 sem	 eiga	 fatlað	 systkini,	 systkini	með	

krónískan	sjúkdóm	eða	vímuefnaröskun,	sýni	svipuð	einkenni	(McCullough	og	Simon,	2011).	

Rannsókn	Incerti	og	félaga	(2015)	sneri	að	því	að	skoða	áhrif	þess	að	alast	upp	með	systkini	

með	vímuefnaröskun	og	hvort	það	hefði	áhrif	á	systkinasambandið	á	 fullorðinsárum.	Tekin	

voru	viðtöl	við	þrettán	konur	á	aldrinum	21–56	ára.	Niðurstöður	rannsóknarinnar	sýndu	að	

vímuefnaröskun	 systkina	 getur	 haft	 neikvæð	 áhrif	 á	 systkinasambandið	 og	 einnig	 neikvæð	

áhrif	á	sambandið	milli	systkina	og	foreldra.	Þátttakendur	greindu	frá	mikilvægi	þess	að	sýna	

skilning,	 stuðning	 og	 ást	 gagnvart	 því	 systkini	 sem	 var	 í	 neyslu	 sem	 og	 öðrum	

fjölskyldumeðlimum.	 Þátttakendur	 greindu	 einnig	 frá	 hjálparleysi,	 depurð	 og	 örvæntingu	

gagnvart	vímuefnanotkun	systkina	og	hvaða	áhrif	það	hafði	á	fjölskylduna	í	heild.	Þátttakendur	

upplifðu	 meðal	 annars	 kvíðaeinkenni,	 þunglyndiseinkenni	 og	 einangrunartilfinningu	 og	
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greindu	frá	því	að	hafa	 fengið	minni	og	öðruvísi	athygli	 frá	 foreldrum	sínum	heldur	en	það	

systkini	sem	var	með	vímuefnaröskun.	Athygli	og	áhyggjur	foreldranna	beindust	að	miklu	leyti	

að	því	systkini	(Incerti,	Henderson-Wilson	og	Dunn,	2015).		

Barnard	(2005)	skoðaði	áhrif	vímuefnaröskunar	á	yngri	systkini	og	leiddi	rannsóknin	meðal	

annars	í	ljós	að	yngri	systkini	óskuðu	sér	oft	að	eldra	systkinið	væri	til	staðar,	sýndi	þeim	áhuga	

og	að	þau	gerðu	eitthvað	saman.	Þau	greindu	einnig	frá	því	að	oft	var	vímuefnið	í	fyrsta	sæti	

og	 varð	 allt	 annað	 í	 öðru	 sæti,	 þar	 á	meðal	 systkinin.	 Algengt	 var	 að	 systkinin	 greindu	 frá	

áhyggjum	 um	 heilsu	 og	 líf	 hinna	 sjúku	 systkina	 sinna	 þegar	 þau	 voru	 í	 neyslu	 og	 voru	 að	

heiman.	Algengustu	áhyggjurnar	voru	af	því	hvort	viðkomandi	bróðir	eða	systir	myndu	deyja	

úr	ofneyslu	(Barnard,	2005).		

Augljóst	er	að	systkini	verða	oft	fyrir	neikvæðum	áhrifum	ef	þau	eiga	bróður	eða	systur	

með	vímuefnaröskun.	Ástæðan	er	sú	að	vímuefnaneysla	fjölskyldumeðlims	hefur	bæði	áhrif	á	

samskipti	innan	fjölskyldunnar	og	virkni	hennar	og	einnig	hefur	hún	áhrif	á	nánd	og	samskipti	

á	milli	systkina	(Barnard,	2005).	

Barnard	(2005)	bendir	á	að	þrátt	fyrir	að	börn	verði	vitni	að	vímuefnaneyslu	systkina	sinna	

og	 séu	 í	 nálægð	við	 vímuefni,	þegar	þau	eru	yngri,	 þýði	það	ekki	 að	þau	 leiðist	 einnig	út	 í	

óhóflega	vímuefnaneyslu.	 Fyrir	 sum	systkini	 var	þessi	upplifun	og	 reynsla	 fyrirbyggjandi	og	

hafði	ákveðinn	fælingarmátt	gagnvart	neyslu	vímuefna	(Barnard,	2005).	Vert	er	þó	að	benda	

á	 að	 foreldrar	 hafa	 einnig	 mikil	 áhrif	 á	 hvort	 systkini	 feti	 í	 sömu	 spor	 og	 systkinið	 með	

vímuefnaröskun.	Foreldrar	gegna	því	mikilvægu	hlutverki	í	að	sporna	gegn	þeirri	þróun	með	

verndandi	uppeldisaðferðum	(Caspi,	Lardies	og	Barrios,	2018).		

Þegar	 unnið	 er	 með	 einstaklingum	 með	 vímuefnaröskun	 og	 fjölskyldum	 þeirra	 er	

mikilvægt	að	fagfólk	og	foreldrar	séu	meðvituð	um	að	upplýsa	börn	og	útskýra	fyrir	þeim	hvað	

sé	í	gangi	í	meðferðarvinnu.	Foreldrar	eiga	það	til	að	telja	að	viðkomandi	börn	séu	of	ung	til	

þess	 að	 skilja	 vandamálið	 og	 að	 það	 sé	 betra	 að	 vernda	 þau	 með	 því	 að	 halda	 þeim	 frá	

vandamálinu,	en	börnin	skynja	það	oft	að	ekki	sé	allt	með	felldu.	Börnin	geti	í	kjölfarið	fundið	

fyrir	einangrun,	ótta	og	varnarleysi	(Kinney,	2009).		
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4.3 Fjölskylda		
Erfitt	hefur	reynst	að	koma	með	skýra	og	einfalda	skilgreiningu	á	hugtakinu	fjölskyldu	enda	

hafa	breytingar	orðið	á	eðli	fjölskyldunnar	síðustu	áratugi.	Einnig	er	það	huglægt	mat	hvers	og	

eins	 hvað	 fjölskylda	 er	 fyrir	 þeim.	 Auðveldlega	 má	 deila	 um	 skilgreiningu	 á	 hugtakinu	

fjölskylda,	hvað	hún	feli	í	sér	og	hvað	ekki.	Jafnan	er	þó	oft	talað	um	að	fjölskylda	samanstandi	

af	þeim	einstaklingum	sem	búa	saman	eða	eiga	sama	heimili	(Sigrún	Júlíusdóttir,	2001).		

Sigrún	Júlíusdóttir,	prófessor	í	félagsráðgjöf	við	Háskóla	Íslands,	skilgreinir	fjölskyldu	sem	

hóp	einstaklinga	sem	eiga	sameiginlegt	heimili	þar	sem	þeir	deila	tómstund,	hvíld,	efnahag,	

tilfinningum,	 verkefnum	 og	 ábyrgð.	 Meðlimir	 eru	 oftast	 fullorðnar	 manneskjur	 af	 báðum	

kynjum	eða	einstaklingar	ásamt	barni	eða	börnum.	Meðlimirnir	eru	skuldbundin	hvert	öðru	af	

siðferðilegri	og	gagnkvæmri	hollustu	(Sigrún	Júlíusdóttir,	2001).	

Fjölskyldur	 eru	 margbreytilegar	 og	 getur	 hugtakið	 fjölskylda	 verið	 breytilegt	 eftir	

einstaklingum,	samfélögum	og	menningu.	Í	dag	er	fjölskylda	breytileg	en	oftast	er	átt	við	par	

sem	er	í	ástarsambandi,	á	barn/börn	og	býr	undir	sama	þaki	(Gavriel-Fried	og	Shilo,	2016).		

Tegundir	fjölskyldugerða	eru	til	að	mynda	barnlaus	pör	og	einforeldrisfjölskylda	sem	er	

regnhlífarhugtak	yfir	nokkrar	fjölskyldugerðir.	Einforeldrisfjölskylda	getur	til	að	mynda	verið	

ekkill	 eða	 ekkja	 með	 barn/börn,	 fráskilin/n	 kona/karl	 með	 barn/börn	 sem	 og	

samkynjafjölskyldur	en	 í	 slíkum	 fjölskyldum	eru	einstaklingar	 af	 sama	kyni	 í	 ástarsambandi	

með	eða	án	barna	(Sigrún	Júlíusdóttir,	2001).		

Það	 er	 því	 augljóst	 að	 fjölskyldur	 eru	margbreytilegar	 og	 getur	 hver	 og	 einn	 skilgreint	

fjölskyldu	eftir	sínu	höfði.	Fjölskyldumeðlimir	þurfa	oft	að	uppfylla	ákveðnar	skyldur	og	sinna	

hlutverkum	innan	fjölskyldunnar.	Hlutverk	fjölskyldunnar	er	mikilvægt	hvað	varðar	félagslegan	

stuðning,	félagsmótun	barna	og	vernd.	Æskilegt	er	að	hver	og	ein	fjölskylda	temji	sér	sín	eigin	

gildi,	reglur	og	venjur	(Newman	og	Grauerholz,	2002).		

4.4 Áhrif	vímuefnaröskunar	á	fjölskyldur		

Aukin	vitneskja	er	um	það	að	vímuefnaröskun	hefur	ekki	aðeins	áhrif	á	hinn	veika	heldur	einnig	

á	 maka	 hans	 og	 fjölskyldu.	 Sögulega	 séð	 þá	 hefur	 vímuefnaröskun	 lengi	 verið	 talin	

einstaklingssjúkdómur	 og	 að	 árangursríkasta	 leiðin	 til	 að	 meðhöndla	 röskunina	 væri	 að	

einblína	 einungis	 á	 einstaklinginn	 sem	 bar	 sjúkdóminn.	 Með	 tilkomu	 fjölmargra	 klínískra	
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rannsókna	þá	var	hins	vegar	komist	að	þeirri	niðurstöðu	að	vímuefnaröskun	hefði	áhrif	á	fleiri	

en	einn	einstakling	(Klostermann	og	O’Farrell,	2013;	Sharma	o.fl.,	2019).	

Þegar	einn	fjölskyldumeðlimur	glímir	við	vímuefnaröskun	þá	hefur	það	áhrif	á	alla	þætti	

fjölskyldulífsins,	til	dæmis	samskipti	og	félagsleg	tengsl	milli	fjölskyldumeðlima,	líkamlega	og	

andlega	heilsu	þeirra,	frítíma,	áhugamál	og	fjárhag	(Klostermann	og	O’Farrell,	2013;	Sharma	

o.fl.,	2019).	Fjölskyldumeðlimir	geta	einnig	upplifað	mikla	skömm,	sektarkennd,	álag,	áhyggjur,	

streitu,	 vonleysi,	 hjálparleysi	 og	 kvíða-	 og	 þunglyndiseinkenni	 (Sakiyama,	 Padin,	 Canfield,	

Laranjeira	 og	 Mitsuhiro,	 2015).	 Þeir	 geta	 einnig	 upplifað	 tilfinningar	 eins	 og	 reiði,	 jafnvel	

ofsareiði,	 ótta	 og	 depurð	 og	 getur	 það	 reynst	 þeim	 erfitt	 að	 finna	 leið	 út	 úr	 þessari	

tilfinningaóreiðu	 (McCann	 o.fl.,	 2017).	 Rannsókn	 Ólafsdóttur	 o.fl.	 (2018-a)	 sneri	 að	 því	 að	

skoða	áhrif	vímuefnaröskunar	á	fjölskyldumeðlimi	og	hvort	þeir	væru	líklegri	til	þess	að	upplifa	

þunglyndi,	kvíða	og	streitu.	Þátttakendur	rannsóknarinnar	voru	111	konur	(78%)	og	32	karlar	

(22%)	á	aldrinum	17–90	ára.	Þátttakendur	skiptust	 í	eftirfarandi	hópa:	21%	uppkomin	börn	

einstaklinga	með	vímuefnaröskun,	33%	makar,	39%	foreldra	barna	með	vímuefnaröskun	og	

7%	systkini	einstaklinga	með	vímuefnaröskun.	Niðurstöðurnar	sýndu	fram	á	að	það	að	alast	

upp	 með	 einstaklingi	 með	 vímuefnaröskun	 eykur	 líkurnar	 á	 alvarlegum	 þunglyndis	 og	

kvíðaeinkennum	og	miklu	álagi	og	streitu	(Ólafsdóttir	o.fl.,	2018-a	).	

Niðurstöðurnar	 sýndu	ekki	marktækan	mun	á	milli	hópa	en	 í	 samanburði	við	 rannsókn	

Embætti	 landlæknis	 var	 þessi	 hópur,	 það	 er	 að	 segja	 fjölskyldumeðlimir	 einstaklinga	með	

vímuefnaröskun,	að	skora	töluvert	lægra	á	þunglyndis,	kvíða	og	streitu	skalanum.	Rannsókn	

Embætti	landlæknis	var	samanburðarrannsókn	um	heilsu	og	líðan	Íslendinga	og	var	lögð	fyrir	

spurningalistakönnun	árið	2007	og	2009	(Jón	Ó.	Guðlaugsson	og	Stefán	H.	Jónsson,	2012).	

Niðurstöðurnar	 sýna	 fram	 á	 að	 aðstandendur	 vímuefnasjúkra	 einstaklinga	 eru	 í	 meiri	

hættu	á	að	upplifa	streitu,	kvíða	og	þunglyndi	(Ólafsdóttir	o.fl.,	2018-a).	

Fjölskyldumeðlimir	sinna	oft	umönnunarhlutverki	gagnvart	fjölskyldumeðlimi	sem	er	með	

vímuefnaröskun.	Þeir	sem	sinna	umönnunarhlutverkinu	bera	oft	þunga	byrði	sem	má	rekja	til	

mikillar	 umönnunar	 og	 álags	 (Copello,	 Templeton	 og	 Powell,	 2010).	 Umönnunarhlutverkið	

getur	bæði	haft	jákvæðar	og	neikvæðar	afleiðingar	fyrir	þá	sem	eru	í	því	hlutverki.	Neikvæðar	

afleiðingar	eru	meðal	annars	mikil	streita	og	álag,	þunglyndi	og	kvíði.	Jákvæðar	afleiðingar	eru	

meðal	annars	að	umönnunaraðilar	finna	fyrir	að	þeir	öðlast	persónulegan	þroska	og	sjá	að	þeir	

ráða	við	krefjandi	áskoranir	þrátt	fyrir	mikið	álag	og	streitu	(Chen	og	Lukens,	2010).		
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Ólafsdóttir	og	félagar	(2018-b)	framkvæmdu	aðra	rannsókn	hér	á	landi	þar	sem	skoðuð	

var	 nánd	 og	 samskipti	 meðal	 meðlima	 í	 fjölskyldum	 þar	 sem	 meðlimur	 var	 með	

vímuefnaröskun.	Niðurstöður	sýndu	að	þátttakendur	rannsóknarinnar	upplifðu	litla	nánd	og	

lítil	 samskipti	 og	 höfðu	 þeir	 áhyggjur	 af	 samskiptum	 innan	 fjölskyldunnar.	 Börn,	 sem	 áttu	

foreldra	með	vímuefnaröskun,	greindu	frá	minni	samskiptum	og	nánd	heldur	en	einstaklingar	

sem	áttu	maka,	systkini	eða	börn	með	vímuefnaröskun	(Ólafsdóttir	o.fl.,	2018-b).	

Í	rannsókn	Fish,	Maiers	og	Priests	(2015)	var	skoðað	samband	á	milli	fjölskylduátaka	og	

vímuefnaröskunar	fyrir	og	eftir	vímuefnameðferð.	Rannsóknin	stóð	yfir	frá	árinu	2003	til	2005.	

Niðurstöður	sýndu	tengsl	á	milli	þess	að	úr	átökum	dró	innan	fjölskyldunnar	og	að	í	kjölfarið	

sýndu	 einstaklingar	 betri	 árangur	 í	 vímuefnameðferð.	 Þátttakendur,	 sem	 upplifðu	 minni	

fjölskyldudeilur	 eftir	 meðferð,	 sýndu	 hvað	 mestan	 árangur	 í	 vímuefnameðferðinni.	

Rannsóknarniðurstöður	styðja	mikilvægi	þess	að	skoða	samskipti	 innan	fjölskyldunnar	til	að	

ná	betri	árangri	í	meðferð	við	vímuefnaröskun.	Gott	samband	innan	fjölskyldunnar	stuðlar	að	

betri	árangri	(Fish	o.fl.,	2015).		

Niðurstöður	 úr	 rannsókn	 sem	 sneri	 að	 áhrifum	 vímuefnaröskunar	 á	 fjölskyldumeðlimi	

sýndi	meðal	annars	fram	á	að	þeir	fá	oft	ófullnægjandi	stuðning.	Niðurstöðurnar	sýndu	einnig	

að	þeir	upplifðu	sig	oft	einangraða,	að	ekki	væri	hlustað	á	þá	og	skoðanir	þeirra	og	þeir	fengju	

ekki	að	vera	með	og	segja	sínar	skoðanir	sem	snertu	lykilákvarðanir	meðferðar	(McCann	o.fl.,	

2017).		

Orford	og	félagar	(2010-b)	stóðu	fyrir	rannsókn	sem	sneri	að	upplifun	einstaklinga	sem	

áttu	náin	fjölskyldumeðlim	með	vímuefnaröskun	og	stóð	rannsóknin	yfir	í	tvo	áratugi.	Helstu	

þátttakendur	voru	kvenkyns	makar	og	mæður	en	einnig	voru	karlkyns	makar,	feður,	systur,	

bræður	og	uppkomin	börn.	Niðurstöður	sýndu	að	algengt	væri	að	fjölskyldumeðlimir	hefðu	

áhyggjur	af	þeim	veika	sem	og	sjálfum	sér	og	öðrum	fjölskyldumeðlimum.	Niðurstöður	sýndu	

að	 fjölskyldumeðlimirnir	 höfðu	oft	 áhyggjur	 af	 sinni	 eigin	 geðheilsu	og	 líkamlegri	 heilsu	og	

einnig	 áhyggjur	 af	 heilsu	 og	 vellíðan	 annarra	 fjölskyldumeðlima.	 Þegar	 þátttakendur	 voru	

spurðir	hvernig	það	væri	að	eiga	fjölskyldumeðlim	sem	væri	að	glíma	við	vímuefnaröskun	þá	

voru	 algeng	 svör	 að	 þau	 upplifðu	 oft	 hjálparleysi,	 áhyggjur,	 kvíða,	 örvæntingu,	 depurð,	

þunglyndi,	 sektarkennd,	 reiði,	 hræðslu	 og	 einmanaleika.	 Einn	 þátttakandi,	 sem	 var	 systir	

einstaklings	með	vímuefnaröskun	greindi	frá	 í	rannsókn	Orfords	og	félaga.	(2010-b,	bls.10):	
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„Ég	tala	sjaldan	við	hann,	hann	hræðir	mig,	það	er	hræðilegt,	hann	er	bróðir	minn	og	ég	hata	

hann	í	raun	og	veru.“	

Augljóst	er	að	áhrif	vímuefnaröskunar	hefur	ekki	einungis	neikvæðar	afleiðingar	fyrir	þann	

einstakling	 sem	 glímir	 við	 sjúkdóminn	 heldur	 einnig	 fyrir	 þá	 einstaklinga	 sem	 eru	 í	 hans	

nærumhverfi.	Það	er	ekki	endilega	tíðni	og	magn	neyslunnar	sem	er	aðalvandamálið	heldur	

eru	það	neikvæðu	afleiðingarnar	sem	neyslan	hefur	á	líf	neytandans	og	fjölskyldumeðlimina	

(Lander	o.fl.,	2013;	McCann	o.fl.,	2017;	Sakiyama	o.fl.,	2015).	Þó	svo	að	rannsóknum,	sem	snúa	

að	 áhrifum	 vímuefnaröskunar	 á	 fjölskyldumeðlimi,	 fjölgi	 þá	 eru	 þær	 takmarkaðar.	 Því	 er	

mikilvægt	að	stuðla	að	frekari	rannsóknum	til	að	geta	veitt	aðstandendum	einstaklinga	með	

vímuefnaröskun	faglega	aðstoð	og	ráðgjöf	(McCann	o.fl.,	2017).		

Það	sem	gerir	fjölskyldumeðlimum	oft	erfiðara	fyrir	er	að	þeir	vita	ekki	hvernig	þeir	eiga	

að	biðja	um	aðstoð	og	hvort	og	hvernig	aðstoð	sé	í	boði	fyrir	þá.	Sumir	eiga	þó	erfitt	með	að	

sækja	sér	aðstoð	og	þiggja	hana	vegna	þess	að	þeir	upplifa	skömm	og	hræðslu	við	að	verða	

fyrir	félagslegri	smán	(e.	social	stigma)	(Sharma	o.fl.,	2019).	Þeir	geta	upplifað	sig	vanmáttuga,	

vita	ekki	hvernig	þeir	eiga	að	taka	á	málinu,	hvernig	og	hvar	þeir	eigi	að	leita	sér	aðstoðar	hjá	

fagaðilum	til	að	takast	á	við	það	að	fjölskyldumeðlimur	sé	með	vímuefnaröskun	og	eiga	jafnvel	

oft	erfitt	með	að	biðja	um	aðstoð	vegna	skammartilfinningar	og	úrræðaleysis	(McCann	o.fl.,	

2017).		

4.5 Meðvirkni		

Meðvirkni	 (e.	 co-dependency)	 er	 flókið	 og	 umdeilt	 hugtak	 sem	 er	 oftast	 notað	 yfir	 áhrif	

vímuefnaröskunar	á	fjölskyldumeðlimi	en	engin	ein	skýring	er	til	á	hugtakinu.	Engin	alþjóðleg	

skilgreining	 né	 greiningarviðmið	 eru	 til	 staðar	 fyrir	meðvirkni	 (Bacon,	McKay,	 Reynolds	 og	

Mcintyre,	 2018).	 Hugtakið	 kom	 fram	 fyrir	 um	 60	 árum	 vegna	 rannsóknar	 á	 hegðun	 og	

samskiptum	í	fjölskyldum	þar	sem	áfengi	var	misnotað;	hugtakið	var	notað	yfir	einstakling	sem	

bjó	með	eða	var	í	sambandi	við	einstakling	sem	var	í	áfengis-	og/eða	annarri	vímuefnaneyslu	

(Lampis,	Cataudella,	Busonera	og	Skowron,	2017).		

Í	 dag	 er	 hugtakið	 notað	 af	 mörgum	 fagaðilum	 til	 þess	 að	 útskýra	 óheilbrigða	 hegðun	

einstaklinga.	Einstaklingar,	sem	glíma	við	meðvirkni,	eru	líklegri	til	þess	að	reyna	að	stjórna	

þeim	sem	eru	í	kringum	sig	og	bjarga	þeim	frá	óæskilegri	hegðun,	til	dæmis	vímuefnaröskun	

(Knudson	og	Terrell,	2012).		
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Algengt	 er	 í	 fjölskyldum	 þar	 sem	 einstaklingur	 glímir	 við	 vímuefnaröskun	 að	

fjölskyldumeðlimi	skorti	trú	á	eigin	getu,	eigi	erfitt	með	að	setja	mörk,	skorti	sjálfstraust,	finni	

fyrir	sektarkennd,	afneitun,	hjálparleysi	og	sorg	(Bortolon	o.fl.,	2017).	Meðvirkir	einstaklingar	

eru	uppteknir	af	skapi	og	hegðun	annarra	og	fara	hugsanir,	tilfinningar	og	ákvarðanir	þeirra	

eftir	hegðun	og	skapi	annarra.	Þeir	finna	oft	fyrir	ábyrgð	og	fara	í	umönnunarhlutverk	til	þess	

að	reyna	að	stjórna	hegðun	hins	veika	og	eiga	erfiðara	með	eigin	tilfinningar,	það	er	að	stjórna	

þeim,	tjá	þær	og	bera	kennsl	á	hvaða	tilfinningu	þeir	upplifa	hverju	sinni	(Lampis	o.fl.,	2017).		

Meðvirkni	getur	færst	frá	einni	kynslóð	til	annarrar.	Fræðimenn	hafa	lýst	meðvirkni	hjá	

fullorðnum	sem	lærðri	hegðun	sem	getur	yfirfærst	yfir	á	börn	þeirra	ef	ekkert	er	gert	til	þess	

að	stöðva	þessa	hegðun	(Lampis	o.fl.,	2017).	Allir	fjölskyldumeðlimir	þurfa	á	aðstoð	að	halda	

til	 þess	 að	 ná	 bata	 og	 komast	 út	 úr	 vítahring	 meðvirkninnar	 (Doweiko,	 2015).	 Meðvirkir	

einstaklingar	eiga	það	til	að	einbeita	sér	of	mikið	að	því	að	hugsa	um	aðra	og	hvernig	þeim	

líður	og	gleyma	þar	af	leiðandi	að	hugsa	um	sjálfa	sig	og	eigin	tilfinningar	(Knudson	og	Terrell,	

2012).		

Samtalsfjölskyldumeðferð	 (e.	 communication	 family	 therapy	 (CFT))	 hefur	 reynst	 vel	 í	

meðferð	 hjá	 einstaklingum	 og	 fjölskyldum	 þeirra	 sem	 eru	 glíma	 við	 meðvirkni.	

Samanburðarrannsókn	 Ahamed-Abadis	 og	 félaga	 (2017)	 skoðaði	 árangur	 einstaklinga	 sem	

fengu	hefðbundna	meðvirknismeðferð,	sem	innihélt	1–3	einstaklingsviðtöl	hjá	fagaðila,	og	svo	

einstaklinga	sem	fengu	hefðbundna	meðvirknismeðferð	ásamt	samtalsfjölskyldumeðferð.			

Þátttakendur	 rannsóknarinnar	 voru	 53	 talsins	 og	 fengu	 27	 þátttakendur	 hefðbundna	

meðferð,	 samtalsfjölskyldumeðferð	 og	 sjö	 viðtalstíma	 með	 félagsráðgjafa.	 Hinn	 hluti	

þátttakendanna,	 sem	var	 í	 hlutverki	 samanburðarhóps,	 taldi	 26	 og	 þeir	 fengu	hefðbundna	

meðferð.	 Þátttakendurnir	 áttu	 það	 allir	 sameiginlegt	 að	 búa	 með	 einstaklingi	 með	

vímuefnaröskun	og	var	það	annað	hvort	maki,	foreldri	eða	systkini	(Ahmad-Abadi	o.fl.,	2017).	

Í	meðferðinni	var	meðal	annars	unnið	að	því	að	efla	sjálfstraust,	sjálfsvirðingu	og	hæfni	til	

að	 tjá	 tilfinningar	 sínar.	 Einnig	 var	unnið	að	því	 að	bæta	 samskipti	 innan	 fjölskyldunnar	og	

stuðla	 að	 því	 að	 þátttakendurnir	 áttuðu	 sig	 á	 að	 fjölskyldan	 í	 heild	 væri	 veik	 þegar	 einn	

fjölskyldumeðlimur	 glímir	 við	 vímuefnaröskun.	 Marktækur	 munur	 kom	 fram	 á	 hegðun	

þátttakendanna,	 sem	 fengu	 samtalsfjölskyldumeðferðina,	 og	 hegðun	 samanburðarhópsins	

sem	 fékk	 hefðbundna	 meðferð.	 Þátttakendur	 í	 fyrrnefnda	 hópnum	 greindu	 frá	 betra	

sjálfstrausti	 og	meiri	meðvitund	 um	 sínar	 eigin	 tilfinningar	 og	 hegðun.	 Það	 að	 styðjast	 við	
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samtalsfjölskyldumeðferð	með	einstaklingum,	sem	sýnameðvirkni,	er	ákjósanlegt	til	þess	að	

stuðla	að	betri	árangri	í	meðferðarvinnu	(Ahmad-Abadi	o.fl.,	2017).		

Hér	 á	 landi	 veitir	 SÁÁ	 –	 Samtök	 áhugafólks	 um	 áfengis-	 og	 vímuefnavanda	 –	meðferð	

einstaklingum	sem	eiga	við	vímuefnavanda	að	stríða.	SÁÁ	býður	einnig	upp	á	þjónustu	fyrir	

aðstandendur	einstaklinga	með	vímuefnaröskun	og	kljást	við	meðvirkni	(SÁÁ,	e.d.).		

Samkvæmt	 SÁÁ	 þarf	 meðferð	 við	 meðvirkni	 að	 vera	 víðtæk	 og	 taka	 á	 öllum	 þáttum.	

Meðferðin	byrjar	þó	ávallt	á	því	að	aðstoða	aðstandandann	við	að	átta	sig	á	vandanum	og	

skilja	hvað	meðvirkni	er.	Hann	þarf	einnig	að	sjá	hvernig	fíkn	og	vímuefnamisnotkun	ástvinar	

getur	haft	áhrif	á	aðra	fjölskyldumeðlimi	og	þar	með	talið	hann	sjálfan	og	fjölskylduna	í	heild.	

Fjölskyldumeðlimir	byrja	ekki	að	upplifa	betri	líðan	í	eigin	bataþróun	fyrr	en	þeir	hafa	öðlast	

skilning	á	þessu,	eru	farnir	að	breyta	hegðun	sinni	og	huga	meira	að	eigin	líðan	og	heilbrigði.	

Aðstandandinn	þarf	að	komast	í	gott	andlegt	jafnvægi	og	vera	í	tengslum	við	og	þekkja	sínar	

eigin	tilfinningar;	hann	þarf	að	þekkja	leiðir	til	að	takast	á	við	streitu	og	aðrar	erfiðar	tilfinningar	

á	 eðlilegan	 hátt.	 Síðasta	 stigið	 í	 batanum	 er	 langtímaverkefni	 og	 getur	 tekið	 mörg	 ár.	

Einstaklingurinn	þarf	að	æfa	sig	í	því	að	geta	greint	óraunhæf	viðhorf,	hugsunarhátt	og	hegðun	

sem	veldur	vanlíðan	og	ýtir	undir	streitu	og	álag	(SÁÁ,	2015).	

Þó	svo	að	flestallir,	sem	búa	með	einstaklingi	með	vímuefnaröskun,	þurfi	á	aðstoð	að	halda	

þá	 veita	 fáar	 vímuefnameðferðir	 einnig	 fjölskyldumeðlimum	 aðstoð;	 aðeins	 sá	 veiki	 fær	

viðeigandi	meðferð	(Ahmad-Abadi	o.fl.,	2017)	

Félagsráðgjafar	geta	leikið	mikilvægt	hlutverk	í	þessum	efnum	þar	sem	þeir	vinna	mikið	

með	fjölskyldum.	Aðkoma	þeirra	væri	því	gagnleg	fyrir	fjölskyldumeðlimi	einstaklinga	sem	eru	

á	leið	í	vímuefnameðferð	(Ahmad-Abadi	o.fl.,	2017).	
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5 Félagsráðgjöf,	stuðningur	við	veikar	fjölskyldur		
Starfsvettvangur	félagsráðgjafa	er	fjölbreyttur	og	hafa	þeir	unnið	lengi	með	einstaklingum	sem	

glíma	 við	 vímuefnaröskun	 og	 fjölskyldum	 þeirra	 (Straussner,	 2012).	 Félagsráðgjafar	 leggja	

mikla	 áherslu	 á	 að	 skoða	einstaklinginn	 í	 sínu	umhverfi	 og	mæta	honum	þar	 sem	hann	er	

staddur,	vinna	eftir	gagnreyndum	aðferðum	og	með	heildarsýn	í	meðferðarvinnu	að	leiðarljósi	

(Wilkey,	Lundgren	og	Amodeo,	2013).		

Félagsráðgjafar	 eru	 mikilvægir	 í	 meðferðarvinnu	 með	 fjölskyldum,	 einstaklingum	 og	

hópum	og	hafa	þeir	verið	töluvert	sýnilegri	á	síðasta	áratug	en	áður	(Tai	og	Volkow,	2013).	

Skjólstæðingahópur	félagsráðgjafa	er	fjölbreyttur	og	er	eitt	af	markmiðum	þeirra	 í	starfi	að	

styðja	við	og	aðstoða	einstaklinga	sem	þurfa	á	hjálparhönd	að	halda	(Diraditsile	og	Mabote,	

2019).	 Innan	 fagstéttar	 heilbrigðiskerfisins	 hafa	 félagsráðgjafar	 lagt	 mesta	 áherslu	 á	 að	

aðstoða	og	skoða	einstaklinginn	í	hans	umhverfi	og	fjölskylduaðstæður	hans.	 Í	menntun	og	

þjálfun	 félagsráðgjafa	 er	 meðal	 annars	 lagt	 áherslu	 á	 að	 mikilvægi	 þess	 að	 skoða	

umhverfisþætti	 og	 áhrif	 þeirra	 á	 einstaklinga	 í	 meðferðarvinnu	 (Lander	 o.fl.,	 2013).	

Félagsráðgjafar	 leika	 mikilvægt	 hlutverk	 sem	 málstjórar	 og/eða	 teymisstjórar	 í	

meðferðarvinnu	einstaklinga	til	að	auðvelda	samskipti	á	milli	aðila	sem	tengjast	meðferðinni	

(Tai	og	Volkow,	2013).		

Mikilvægt	 er	 að	 veita	 fjölskyldum	 viðeigandi	 stuðning	 sem	 eiga	 fjölskyldumeðlim	með	

vímuefnaröskun.	Það	að	styðja	við	fjölskylduna	í	heild	sem	og	þann	veika	getur	stuðlað	að	betri	

árangri	 og	 bata	 fyrir	 þann	 veika.	 Því	 er	 nauðsynlegt	 að	 hefja	 fjölskyldumeðferð	 fyrir	 alla	

fjölskylduna	þegar	fjölskyldumeðlimur	veikist	(Lander	o.fl.,	2013).	

Félagsráðgjafar	 aðstoða	 fjölskyldur	 við	 að	 bæta	 samskipti	 innan	 fjölskyldunnar	 svo	 að	

fjölskyldumeðlimir	geti	átt	góð	og	heiðarleg	samskipti	sín	á	milli.	Í	fjölskyldumeðferðarvinnu	

er	mikilvægt	að	félagsráðgjafinn	taki	tillit	til	allra	þarfa	fjölskyldumeðlima	og	hafi	vitneskju	um	

þau	áhrif	sem	vímuefnaröskun	hefur	til	að	mynda	á	systkini	(Lander	o.fl.,	2013;	McCullough	og	

Simon,	2011).		

Eins	 og	 kom	 fram	 hér	 að	 framan	 þá	 vinna	 félagsráðgjafar	 með	 fjölbreyttum	 hópi	 og	

fjölskyldum	 sem	 glíma	 við	 ýmiss	 konar	 áskoranir	 og	 það	 er	 því	mikilvægt	 að	 aðstoða	 alla	

fjölskyldumeðlimi.	Það	að	veita	 systkinum	athygli	og	veita	þeim	 fræðslu	og	þekkingu	getur	

stuðlað	 að	 betri	 líðan.	 Að	 styðjast	 við	 fjölskyldukerfiskenninguna	 í	 meðferðarvinnu	 með	

fjölskyldum	er	árangursrík	leið	til	þess	að	bæta	samskipti	innan	fjölskyldunnar	(McCullough	og	
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Simon,	2011).	Því	er	mikilvægt	að	styðja	við	fjölskylduna	í	heild	í	bataferlinu.	Stuðningur	og	

þátttaka	fjölskyldumeðlima	er	mikilvæg	og	getur	stuðlað	að	jákvæðum	bata	í	meðferðarvinnu	

hjá	einstaklingi	með	vímuefnaröskun	(Copello	o.fl.,	2005).	

5.1 Stuðningshópar	fyrir	aðstandendur		
Í	 þessum	 kafla	 verður	 farið	 yfir	 helstu	 stuðningsúrræði	 sem	 eru	 í	 boði	 hér	 á	 landi	 fyrir	

einstaklinga,	sem	hafa	orðið	fyrir	áhrifum	af	óhóflegri	vímuefnaneyslu	ættingja	eða	náin	vinar.	

5.1.1 Al-Anon	
Nafnið	á	samtökunum,	Al-Anon,	er	dregið	af	orðunum	Alcoholics	Anonymus.	Al-Anon	var	hér	

áður	hluti	af	AA-samtökunum	en	er	í	dag	aðskilið	frá	Al-Anon	eftir	að	ljóst	varð	að	alkóhólistar	

og	 aðstandendur	 þurfa	 að	 takast	 á	 við	 alkóhólisma	 frá	 ólíku	 sjónarhorni.	 Al-Anon	 er	

félagsskapur	 fyrir	 fullorðna	 einstaklinga	 sem	 hafa	 orðið	 fyrir	 áhrifum	 drykkju	ættingja	 eða	

vinar	(Al-anon.is,	e.d.-a).	

Eina	skilyrðið,	sem	er	sett	fyrir	því	að	ganga	í	samtökin	er	að	eiga	ættingja	eða	vin	sem	

hefur	átt	eða	á	 í	vanda	vegna	alkóhólisma.	Fundirnir	eru	opnir	og	má	hver	sem	er	mæta	á	

hvaða	fund	sem	er.	Engin	fundarskrá	er	haldin	þar	sem	nafnleynd	og	trúnaðar	er	gætt	í	Al-

Anon.	Markmiðið	 á	 fundum	Al-Anon	er	 að	einstaklingar	hitti	 aðra	 sem	eru	að	 takast	 á	 við	

svipuð	vandamál	og	þeir,	öðlist	skilning,	deili	reynslu	sinni,	veiti	öðrum	styrk	og	fá	styrk,	auk	

þess	að	nýta	sér	lesefni	Al-Anon-samtakanna	(Al-anon.is,	e.d.-a).		

Aðstandendur	eiga	oft	betra	með	að	takast	á	við	vandamál	og	bæta	lífsgæðin	sín	eftir	að	

hafa	öðlast	skilning	á	fjölskyldusjúkdómnum	alkóhólisma	(Al-anon.is,	e.d.-a).		

5.1.2 Alateen	
Alateen	er	hluti	af	fjölskyldudeild	Al-Anon-samtakanna	og	eru	tvær	Alateen-deildir	starfandi	

hér	á	landi.	Alateen	er	sjálfshjálparaðferð	fyrir	unglinga	á	aldrinum	12–18	ára	sem	eiga	það	

sameiginlegt	að	hafa	orðið	fyrir	áhrifum	af	drykkju	annarra.		

Megin	umræðuefnið	 innan	samtakanna	eru	eigin	vandamál	þeirra	sem	sitja	 fundina	og	

þurfa	 vandamálin	 að	 tengjast	 þeim	 áhrifum	 sem	 einstaklingurinn	 varð	 fyrir	 vegna	

vímuefnaneyslu	annarra	(Al-anon.is,	e.d.-b).	

Markmið	Alateen	er	að	deila	reynslu,	styrk	og	vonum	og	hjálpa	einstaklingum	að	öðlast	

vitrænan,	tilfinningalegan	og	andlegan	þroska.	Alateen	einblínir	einnig	á	að	meðlimir	geti	skilið	

sig	frá	vandamálum	þeirra	sem	eru	að	glíma	við	alkóhólisma,	að	þeir	geri	sér	grein	fyrir	að	ekki	
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er	hægt	að	breyta	eða	stjórna	systkinu,	foreldrum	eða	vinum,	það	er	einungis	hægt	að	breyta	

sjálfum	sér.	Alateen	er	góður	vettvangur	fyrir	unglinga,	sem	vilja	hlusta	á	aðra	sem	eiga	við	

sömu	eða	svipuð	vandamál	að	stríða,	til	að	deila	reynslu	sinni,	styrk	og	vináttu	með	öðrum	

unglingum	sem	eiga	þá	sameiginlegu	 reynslu	að	vera	aðstandendur	alkóhólista	 (Al-anon.is,	

e.d.-b).	

5.1.3 CoDa	
CoDa	stendur	fyrir	Co-Dependents	Anonymous	og	er	ætlað	einstaklingum	sem	vilja	þróa	með	

sér	heilbrigð	sambönd	og	losa	sig	við	meðvirknihegðun.	Einu	skilyrðin	fyrir	aðild	að	félaginu	er	

löngun	í	að	eiga	í	heilbrigðum	samböndum	og	til	þess	þurfa	meðlimir	að	vera	heiðarlegir	við	

sjálfa	sig	og	skoða	sína	sögu	og	meðvirknihegðun.	Það	eru	engin	inntöku-	eða	félagsgjöld	og	

eru	fundir	meðal	annars	haldnir	í	Reykjavík,	Kópavogi,	Hafnarfirði,	Akranesi,	Snæfellsnesi	og	

Selfossi	(Coda.is,	2015).		
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6 Aðferðafræði		
Í	þessum	kafla	verður	gert	grein	fyrir	þeirri	aðferð	og	nálgun	sem	notuð	var	við	gerð	þessarar	

rannsóknar.	Farið	verður	yfir	framkvæmd	rannsóknarinnar,	gagnaöflun,	gagnagreiningu	og	val	

á	 þátttakendum.	 Einnig	 verður	 greint	 frá	 siðferðilegum	 álitamálum	 og	 takmörkum	

rannsóknarinnar.		

6.1 Eigindleg	rannsóknaraðferð		
Í	 eigindlegri	 rannsóknaraðferð	 byrjar	 rannsakandi	 ferlið	 á	 því	 að	 forma	 og	 skrá	 niður	

rannsóknarspurningu	 eða	 -spurningar.	 Rannsóknarspurningin	 er	 spurning	 sem	 rannsakandi	

mun	svara	í	gegnum	gagnasöfnun	(Hennink,	Hutter	og	Bailey,	2011).		

Eigindleg	 rannsóknaraðferð	 hentar	 vel	 þegar	 markmið	 rannsóknarinnar	 er	 að	 safna	

upplýsingum	um	einstaklinga,	 heyra	um	 reynslu,	 tilfinningar	og	upplifun	þeirra	 af	 ákveðnu	

málefni	(Rossetto,	2014).	Eigindleg	rannsóknaraðferð	er	jafnframt	oft	notuð	þegar	skoðuð	eru	

viðhorf	 einstaklinga	 gagnvart	 eigin	 lífi	 og	 aðstæðum	 og	 hvaða	merkingu	 þeir	 leggja	 í	 þær	

(Padgett,	 2008).	 Áherslan	 er	 lögð	 á	 að	 skilja	 og	 skynja	 veruleika	 einstaklinga	 eftir	 að	

rannsakandi	 hefur	 safnað	 gögnum;	 kallast	 sú	 aðferð	 aðleiðsla	 (e.	 induction).	 Aðleiðsla	 er	

einkennandi	 fyrir	 eigindlegar	 aðferðir.	 Rannsakandi	 þróar	 kenningu	meðan	 á	 gagnasöfnun	

stendur	 sem	 leiðir	 svo	 að	 niðurstöðum.	 Í	megindlegum	aðferðum	vinnur	 rannsakandi	 hins	

vegar	að	því	að	sannreyna	kenningar	(Padgett,	2008).		

Eigindleg	rannsóknaraðferð	hefur	þó	ákveðnar	takmarkanir	meðal	annars	vegna	þess	að	

úrtakið	verður	oft	lítið	og	er	því	ekki	hægt	að	alhæfa	niðurstöður	rannsóknarinnar	yfir	á	þýðið	

(Padgett,	 2008).	 Ákvörðun	 rannsakanda	 um	 að	 styðjast	 við	 eigindlega	 aðferð	 ákvarðast	 af	

markmiðum	og	tilgangi	rannsóknarinnar.	 Í	eigindlegri	rannsókn	fá	viðmælendur	tækifæri	til	

þess	að	tjá	sig	um	sína	upplifun	og	reynslu	með	eigin	orðum	og	varpa	ljósi	á	þau	áhrif	sem	

vímuefnaröskun	einstaklinga	hefur	á	systkini.	

6.1.1 Fyrirbæranálgun		

Við	gerð	rannsóknarinnar	var	unnið	út	frá	fyrirbæranálgun	(e.	phenomenological	approach).	

Fyrirbæranálgun	 hefur	 það	 að	 markmiði	 að	 rannsaka	 og	 lýsa	 ákveðnu	 fyrirbæri	 og	

sameiginlegri	reynslu	einstaklinga	(Creswell,	2013).	Slík	nálgun	er	einnig	góð	leið	til	þess	að	

veita	lesendum	innsýn	í	upplifanir	og	reynslu	þátttakendanna	(Padgett,	2008).	

Fyrirbæranálgun	getur	veitt	 verðmætar	upplýsingar	og	byggist	hugmyndafræðin	meðal	

annars	á	því	að	skilja	einstaklinga	með	því	að	heyra	um	sögu	þeirra,	reynslu	og	upplifun	af	
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ákveðinni	 lífsreynslu.	Fyrirbæranálgunin	hefur	þann	eiginlega	að	geta	veitt	upplýsingar	sem	

erfitt	getur	 reynst	að	 fá	með	öðrum	hætti.	Það	er	þó	vert	að	nefna	að	þegar	stuðst	er	við	

fyrirbæranálgun	þá	er	verið	að	nálgast	lítinn	hóp	einstaklinga	og	er	því	markmiðið	aldrei	að	

alhæfa	með	rannsókninni	heldur	að	dýpka	skilning	og	þekkingu	á	því	fyrirbæri	sem	er	verið	að	

rannsaka	 (Sigríður	Halldórsdóttir,	 2013).	 Þegar	 stuðst	 er	 við	 fyrirbæranálgun	er	 algengt	 að	

viðmælendur	 rannsóknarinnar	 séu	 sex	 til	 tíu	 talsins	 og	 í	 viðtölunum	 séu	 notaðar	 opnar	

spurningar	með	það	 að	markmiði	 að	ná	 fram	upplifun	og	 reynslu	 viðmælandans	 (Padgett,	

2008).	Fyrirbærið	í	þessari	rannsókn	er	upplifun	og	reynsla	einstaklinga	af	því	að	alast	upp	með	

systkini	með	vímuefnaröskun.		

6.2 Framkvæmd	rannsóknarinnar		

Undirbúningur	 rannsóknarinnar	hófst	 í	maí	 2019.	 Fyrsta	 verkefni	 rannsakanda	 var	 að	 velja	

viðfangsefni	og	ákveða	markmið	og	tilgang	rannsóknarinnar.	Í	framhaldinu	hófst	öflun	gagna	

sem	 tengdust	 viðfangsefni	 rannsóknarinnar	 og	 gerð	 var	 rannsóknaráætlun.	 Rannsakandi	

athugaði	hvort	rannsóknin	væri	 leyfisskyld	hjá	Persónuvernd,	en	svo	reyndist	ekki	vera,	þar	

sem	þátttakendur	voru	yfir	18	ára	aldri,	tóku	þátt	af	fúsum	og	frjálsum	vilja	og	skrifuðu	undir	

upplýst	 samþykki.	 Frá	maí	 til	 ágúst	 aflaði	 rannsakandi	 heimilda	 fyrir	 fræðilega	 hlutann	 og	

einnig	 vann	 hann	 að	 því	 að	 undirbúa	 viðtalsvísi	 og	 eyðublað	 fyrir	 upplýst	 samþykki.	 Í	 júní	

auglýsti	rannsakandi	eftir	viðmælendum	á	samfélagsmiðlinum	Facebook	og	voru	viðtölin	tekin	

á	 tímabilinu	 júní	 til	 september.	Eftir	hvert	 viðtal	 skrifaði	 rannsakandi	 viðtölin	orðrétt	upp	 í	

tölvu	og	kom	auga	á	möguleg	þemu.		

6.3 Val	á	þátttakendum		
Í	eigindlegum	rannsóknum	er	tegund	úrtaks	valin	eftir	því	hverju	er	leitast	við	að	svara	og	hvert	

markmiði	 rannsóknarinnar	 er.	 Algengt	 er	 að	 styðjast	 við	 markmiðsúrtak	 (e.	 purposive	

sampling)	og	snjóboltaúrtak	(e.	snowball	sampling)	í	eigindlegri	rannsókn.	Þegar	stuðst	er	við	

markmiðsúrtak	fer	val	á	þátttakendum	eftir	getu	þeirra	til	að	uppfylla	þau	skilyrði	sem	sett	eru	

fyrir	þátttöku	í	rannsókninni.	Þegar	um	er	að	ræða	snjóboltaúrtak	eru	viðmælendur,	vinir	og	

vandamenn	beðnir	um	að	benda	á	mögulega	þátttakendur	(Padgett,	2008).	Vert	er	að	hafa	í	

huga	að	snjóboltaúrtak	getur	falið	í	sér	ákveðna	hættu	á	því	að	úrtakið	verði	of	einsleitt	(Katrín	

Blöndal	og	Sigríður	Halldórsdóttir,	2013).		
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Rannsakandi	auglýsti	 eftir	þátttakendum	 í	 gegnum	samfélagsmiðilinn	Facebook	og	bað	

áhugasama	 einstaklinga,	 sem	 uppfylltu	 skilyrðin	 eða	 vissu	 um	 einhvern	 sem	 gæti	 uppfyllt	

skilyrðin,	um	að	hafa	samband	við	sig	til	að	fá	frekari	upplýsingar.	Rannsakandi	hafði	einnig	

samband	við	vini	og	vandamenn	um	hvort	þeir	gætu	bent	á	einstaklinga	sem	uppfylltu	skilyrðin	

fyrir	 þátttöku.	 Mögulegir	 þátttakendur	 fengu	 nánari	 útskýringar	 á	 markmiðum	

rannsóknarinnar	og	í	hverju	þátttakan	væri	fólgin.	Staður	og	stund	fyrir	viðtölin	voru	ákveðin	í	

sameiningu	af	rannsakanda	og	þátttakanda	og	voru	viðtölin	tekin	ýmist	á	kaffihúsi,	skrifstofu,	

sem	rannsakandi	hafði	til	afnota,	eða	á	vinnustað	viðmælanda.		

Rannsakandi	og	allir	þátttakendur	skrifuðu	undir	upplýst	samþykki	í	tvíriti	áður	en	viðtalið	

hófst.	Þátttakandi	hélt	eftir	einu	eintaki	og	rannsakandi	hinu.	Samkvæmt	Vísindasiðareglum	

Háskóla	 Íslands	 (2014)	ber	 rannsakanda	 skylda	 að	upplýsa	þátttakendur	um	hvað	þátttaka	

felur	 í	sér	og	veita	almennar	upplýsingar	um	tilgang	rannsóknar,	framkvæmd	og	þá	sem	að	

baki	henni	standa.	Upplýstu	samþykki	er	ætlað	að	verja	sjálfræði	og	mannhelgi	þátttakenda.	

Til	að	tryggja	nafnleynd	og	trúnað	var	nöfnum	þátttakenda	og	öðrum	persónugreinanlegum	

upplýsingum	breytt	svo	að	ekki	væri	hægt	að	bera	kennsl	á	þátttakendur.	

6.4 Gagnaöflun	og	úrvinnsla		
Gagnaöflun	hófst	í	júní	2019.	Við	gagnaöflun	voru	tekin	sex	hálfstöðluð	viðtöl	við	einstaklinga	

á	 aldrinum	 20–30	 ára	 sem	 áttu	 það	 sameiginlegt	 að	 hafa	 alist	 upp	 með	 systkini	 með	

vímuefnaröskun.	Í	viðtölunum	var	notast	við	hálfstaðlaðan	viðtalsvísi	sem	rannsakandi	útbjó	í	

samvinnu	við	leiðbeinanda.	Viðtalsvísirinn	innihélt	21	spurningar	og	einnig	undirspurningar.	Í	

hverju	viðtali	fyrir	sig	bættust	við	spurningar	og	var	viðtalsvísirinn	því	í	stöðugri	þróun	í	gegnum	

rannsóknarferlið	sem	er	eitt	af	einkennum	viðtala	í	eigindlegri	rannsókn	samkvæmt	Creswell	

(2013).	Viðtölin	voru	öll	hljóðrituð	og	tók	hvert	viðtal	að	jafnaði	30–60	mínútur.	Viðtölin	voru	

í	kjölfarið	rituð	orðrétt	upp	í	tölvu.	

Í	eigindlegum	viðtölum	er	leitast	við	að	ná	ákveðinni	dýpt	í	umfjöllun	um	viðfangsefnið	og	

geta	samskipti	í	slíkum	viðtölum	orðið	persónuleg.	Góð	hlustun	er	eitt	lykilatriða	árangursríkra	

viðtala.	Mikilvægt	er	að	sýna	hlýju.	einlægni	og	samhygð	í	garð	viðmælanda	svo	og	virðingu,	

traust	og	heiðarleika	(Helga	Jónsdóttir,	2013).	Í	einstaklingsviðtölum	leitast	rannsakandi	við	að	

fá	innsýn	í	heim	viðmælenda,	þeir	eru	spurðir	spurninga	sem	snerta	reynslu	þeirra	og	upplifun	

og	 eru	 hvattir	 til	 að	 segja	 sögu	 sína.	 Markmiðið	 er	 að	 fá	 fram	 sjónarmið	 þeirra	 gagnvart	

ákveðnu	málefni	frekar	en	að	leita	að	sannleika	(Hennink,	o.fl.,	2013).		
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Við	greiningu	viðtala	sem	þessara	er	notast	við	markvissa	og	opna	kóðun	í	þeim	tilgangi	

að	greina	gögnin	með	opnum	huga	en	þó	á	markvissan	hátt	út	frá	þemum	(Padgett,	2008).	

Rannsakandi	fer	yfir	gögnin	með	það	að	markmiði	að	fá	dýpri	þekkingu	á	gögnunum	og	koma	

skipulagi	 á	 þau	 (Hennink,	 Hutter	 og	 Bailey,	 203).	 Afritun	 viðtalanna	 er	 skoðuð	 og	 reynir	

rannsakandi	að	koma	auga	á	orð	eða	orðasambönd	sem	skipta	máli	og	eru	tengd	markmiðum	

rannsóknarinnar.	Mikilvægt	er	að	rannsakandi	hafi	ekki	fyrir	fram	gefnar	hugmyndir	um	efnið.	

Eitt	af	markmiðum	kóðunar	er	að	rannsakandi	komi	auga	á	ákveðin	þemu	eða	mynstur	við	

greiningu	gagnanna	sem	varpa	ljósi	á	niðurstöður	rannsóknarinnar.	(Katrín	Björnsdóttir;	Unnur	

Guðrún	Óttarsdóttir,	2013).	

6.5 Siðferðileg	álitamál	og	takmarkanir		

Innan	 Háskóla	 Íslands	 gilda	 vísindasiðareglur	 og	 er	 markmiðið	 meðal	 annars	 að	 mynda	

ákveðinn	ramma	um	rannsóknarstörf	nemenda	við	Háskóla	Íslands	og	standa	vörð	um	heillindi	

í	rannsóknum.	Fimm	grunngildi	eru	til	staðar	í	siðareglunum	og	beinast	þau	að:	1)	virðingu	fyrir	

manneskjunni,	 2)velferð,	 3)skaðleysi	 4)réttlæti	 5)heiðarleika	 og	 vönduðum	 vísindalegum	

vinnubrögðum.	Rannsakandi	á	að	virða	sjálfræði	þátttakenda	og	friðhelgi	þeirra,	mikilvægt	er	

að	draga	eins	og	hægt	er	úr	áhættu	þátttakenda	og	að	vægi	gagns	og	áhættu	af	rannsókninni	

sé	viðunandi.	Forðast	skal	að	valda	skaða,	áhætta	þarf	ávallt	að	vera	innan	marka	og	ávinningur	

nægilegur	 til	 að	 réttlæta	 rannsóknina.	 Ekki	 skal	 misnota	 aðstöðu	 gagnvart	 viðkæmum	

einstaklingum	 og	 taka	 skal	 tillit	 til	 kynja-	 og	 jafnréttissjónarmiða	 á	 öllum	 stigum	

rannsóknarinnar.	Sýna	þarf	fram	á	heiðarleika	og	vönduð	vísindaleg	vinnubrögð	og	vinna	skal	

rannsóknina	samkvæmt	viðurkenndri	vísindalegri	aðferðafræði	(Háskóli	Íslands,	2014).	

Þegar	rannsókn	er	framkvæmd	þarf	hún	bæði	að	uppfylla	ákveðnar	kröfur,	sem	snúa	

að	 aðferðafræðilegum	 hluta,	 og	 einnig	 skal	 hún	 fylgja	 höfuðsiðareglunum	 sem	 hafa	 verið	

nefndar	 sjálfræðisreglan,	 skaðleysisreglan,	 velgjörðarreglan	 og	 réttlætisreglan.	

Sjálfræðisreglan	kveður	á	virðingu	fyrir	þátttakendum,	gæti	sjálfræði	hans	og	upplýsi	hann	um	

tilgang	rannsóknar.	Upplýst	samþykki	þarf	að	vera	fyrir	hendi.	Skaðleysisreglan	kveður	á	að	

gæta	 skal	 nafnleyndar,	 rannsakandi	 skal	 forðast	 að	 valda	 skaða	 og	 gæta	 að	 hagsmuna	

þátttakanda.	 Velgjörðareglan	 felur	 í	 sér	 að	 rannsakandi	 þarf	 að	 gæta	 að	 réttmæti	

rannsóknarinnar	 og	 að	 hún	 þjóni	 tilgangi	 og	 ávinningur	 sé	 að	 framkvæmd	 hennar.	

Réttlætisreglan	 kveður	 á	 um	 að	 rannskanadi	 skuli	 gæta	 að	 hópum	 sem	hafa	 veika	 stöðu	 í	

samfélaginu	(Sigurður	Kristinsson,	2013).		
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Viðmælendur	og	rannsakandi	skrifuðu	undir	upplýst	samþykki	áður	en	viðtölin	hófust.	

Þátttakendum	voru	kynnt	markmið	og	tilgangur	rannsóknarinnar	og	var	þeim	gert	ljóst	að	um	

trúnaðarupplýsingar	 væri	 um	 að	 ræða	 og	 að	 öllum	 viðtalsgögnum	 yrði	 eytt	 að	 lokinni	

rannsókn.	Einnig	voru	þeir	upplýstir	um	að	ekki	væri	hægt	að	rekja	upplýsingar,	sem	þeir	gæfu,	

til	þeirra	og	að	nöfnum	þeirra	yrði	breytt.		

Rannsóknin	 hefur	 ákveðnar	 takmarkanir,	 meðal	 annars	 lítið	 úrtak	 og	 ójafnt	

kynjahlutfall	 þar	 sem	 einungis	 voru	 sex	 viðmælendur,	 einn	 karlmaður	 og	 fimm	 konur.	

Markmiðið	er	þó	ekki	að	alhæfa	út	frá	niðurstöðum	heldur	dýpka	skilning	á	ákveðinni	reynslu	

og	 upplifun.	 Rannsakandi	 hefur	 ekki	 persónulega	 reynslu	 af	 viðfangsefninu,	 valið	 á	 því	

grundvallaðist	fyrst	og	fremst	á	áhuga	og	 löngun	til	að	gera	tilraun	til	að	gefa	þessum	hópi	

rödd.		

6.6 Þátttakendur	rannsóknarinnar	
Þátttakendur	rannsóknarinnar	voru	sex	talsins,	einn	karlmaður	og	fimm	konur	–	eins	og	áður	

sagði	–	og	áttu	þau	það	öll	sameiginlegt	að	hafa	alist	upp	með	systkini	með	vímuefnaröskun.	

Allir	þátttakendurnir	voru	á	aldursbilinu	20–30	ára,	ekki	er	gefinn	upp	nákvæmur	aldur	til	að	

gæta	trúnaðar	og	nafnleyndar.	Að	sama	skapi	 fengu	allir	þátttakendur	dulnefni	svo	að	ekki	

væri	hægt	að	rekja	svörin.		

Ingibjörg	er	að	nálgast	25	ára	aldur	og	var	eldri	bróðir	hennar	í	neyslu	en	er	edrú	í	dag.	

Ingibjörg	á	þrjú	hálfsystkini	og	er	hún	yngst	í	systkinahópnum.	Foreldrar	hennar	eru	saman	í	

dag.	Ingibjörg	er	ekki	í	sambúð.	Hún	á	í	góðum	samskiptum	við	systkini	sín	og	foreldra	sína.	

Ingibjörg	á	ekki	sögu	um	vímuefnavanda	en	er	meðvituð	um	áfengisneyslu	sína.	

Helga	er	á	þrítugsaldri	og	er	eldri	bróðir	hennar	í	neyslu.	Hún	á	tvö	alsystkini	og	er	hún	í	

miðjunni	í	systkinahópnum.	Foreldrar	hennar	eru	saman	í	dag.	Helga	er	í	sambúð	og	á	barn.	

Hún	á	ekki	 sögu	um	vímuefnavanda	og	er	 að	eigin	 sögn	mikið	á	móti	 vímuefnum.	Hún	á	 í	

góðum	samskiptum	við	fjölskylduna	sína	en	er	í	dag	í	takmörkuðum	samskiptum	við	bróður	

sinn.		

Aron	 er	 á	 þrítugsaldri	 og	 voru	 eldri	 bræður	 hans	 í	 neyslu.	 Aron	 á	 þrjú	 systkini,	 einn	

hálfbróður,	hálfsystur	og	albróður.	Foreldrar	Arons	eru	ekki	saman	í	dag.	Hann	er	næstyngstur	

í	systkinahópnum.	Hann	er	í	sambúð	og	á	barn.	Aron	á	ekki	sögu	um	vímuefnavanda	en	nefnir	

þó	að	hann	hafi	neytt	áfengis	í	óhóflegu	magni	en	er	á	öðrum	stað	í	dag.	Hann	er	í	reglulegum	

samskiptum	við	systkini	sín.		
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Guðrún	er	er	á	þrítugsaldri	og	er	eldri	bróðir	hennar	 í	neyslu.	Guðrún	er	yngst	systkina	

sinna	og	á	hún	tvo	bræður.	Foreldrar	hennar	eru	saman	í	dag.	Hún	er	í	sambúð.	Guðrún	á	í	

góðum	samskiptum	við	bróður	sinn,	sem	er	ekki	í	neyslu,	svo	og	foreldra	sína.	Hún	er	í	litlu	

sambandi	við	bróður	sinn,	sem	er	í	neyslu,	en	heyrir	þó	einstaka	sinnum	í	honum	símleiðis.	

Hún	á	ekki	sögu	um	vímuefnavanda	og	var	að	eigin	sögn	hrædd	við	að	byrja	að	neyta	áfengis.		

Katrín	er	á	þrítugsaldri	og	tveir	af	eldri	bræðrum	hennar	voru	í	neyslu.	Hún	á	fjóra	eldri	

bræður	og	er	yngst	í	systkinahópnum.	Foreldrar	hennar	eru	saman	í	dag.	Katrín	er	í	sambúð	

og	er	stjúpmóðir.	Hún	á	ekki	sögu	um	vímuefnavanda.	Hún	nefnir	að	neysla	bræðra	hennar	

hafi	haft	mikil	áhrif	á	líf	sitt	og	í	rauninni	hafi	öll	hennar	yngri	ár	einkennst	af	því.	Katrín	á	í	

góðu	sambandi	við	bræður	sína	í	dag.		

Sigríður	er	á	þrítugsaldri	og	er	eldri	bróðir	hennar	í	neyslu	svo	og	foreldrar	hennar.	Hún	á	

fjögur	 systkini,	 einn	 albróður,	 tvo	 hálfbræður	 og	 eina	 hálfsystur.	 Sigríður	 er	 næst	 yngst	 í	

systkinahópnum.	Foreldrar	hennar	eru	ekki	saman	í	dag.	Sigríður	er	í	mestum	samskiptum	við	

yngri	 bróður	 sinn	 og	 er	 í	 litlum	 samskiptum	við	 aðra	 fjölskyldumeðlimi.	 Sigríður	 á	 ekki	 við	

vímuefnavanda	að	stríða	í	dag	en	að	hennar	sögn	á	hún	sína	sögu.		
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7 Niðurstöður		
Í	eftirfarandi	kafla	verður	greint	frá	helstu	niðurstöðum	rannsóknarinnar.	Greining	og	túlkun	

gagna	byggist	á	sex	hálfstöðluðum	viðtölum	við	einstaklinga	sem	eiga	það	sameiginlegt	að	hafa	

alist	upp	með	systkini	með	vímuefnaröskun.		

Viðtalsgögnin	voru	greind	í	5	eftirfarandi	þemu;		

1)	Systkinasamband	og	tilfinningar	tengdar	vímuefnaneyslu	

2)	Andleg	heilsa	viðmælenda	

3)	Áhyggjur	af	foreldrum	og	samskipti	innan	fjölskyldunnar		

4)	Ábyrgð	og	athygli	frá	foreldrum		

5)	Viðhorfsbreyting	viðmælenda	til	vímuefna		

6)	Stuðningur		

Í	næstu	köflum	hér	á	eftir	er	lýst	upplifun	og	reynslu	viðmælenda.	Eins	og	hefur	komið	fram	

hér	að	framan	þá	fengu	allir	þátttakendur	dulnefni	og	var	staðháttum	breytt	svo	að	ekki	væri	

hægt	að	rekja	svör	til	þátttakenda.		

7.1 Systkinatengsl	og	tilfinningar	tengdar	vímuefnaneyslu		
Allir	 viðmælendur	 voru	 spurðir	 um	 tengsl	 og	 samskipti	 þeirra	 við	 systkini	 sín.	 Voru	 allir	 í	

reglulegum	samskiptum	við	systkini	sín	en	þó	mismikið.	

Þrír	viðmælendur	áttu	það	sameiginlegt	að	eiga	systkini	í	virkri	vímuefnaneyslu.	Öll	voru	

þau	sammála	um	að	samskiptin	væru	minni	eftir	að	systkinið	byrjaði	í	neyslu.	Þau	höfðu	í	huga	

þann	tíma	áður	en	systkinið	byrjaði	í	neyslu	eins	og	einn	viðmælandi	lýsir:	„Ég	mun	alltaf	líta	á	

hann	sem	bróður	minn	og	hef	þá	í	huga	tímann	áður	en	hann	byrjaði	í	neyslu.	Hann	var	mér	

góður	stóri	bróðir	þegar	ég	var	lítið	barn	og	hann	ekki	byrjaður	í	neyslu.“		

Þrír	 af	 viðmælendunum	 áttu	 það	 sameiginlegt	 að	 systkini	 þeirra	 voru	 ekki	 í	 virkri	

vímuefnaneyslu	í	dag.	Viðmælendurnir	þrír	voru	sammála	um	að	samskiptin	væru	betri	í	dag	

heldur	 en	 þegar	 systkini	 þeirra	 var	 í	 vímuefnaneyslu.	 Katrín	 nefndi	 að	 hún	 eigi	 í	 góðum	

samskiptum	við	bræður	sína	í	dag	og	sé	í	daglegum	samskiptum	við	annan	þeirra.	Hún	nefndi	

að	neysla	bræðra	sinna	hafi	haft	mismunandi	áhrif	á	systkinasambandið.	Til	að	mynda	talaði	

hún	um	að	tilfinningatengsl	við	bróður	hennar,	sem	var	í	meiri	neyslu,	hafi	verið	slæm	þegar	

hann	var	í	neyslu	og	hefði	samband	þeirra	ekki	verið	gott	á	tímabili.	Hún	lýsti	sambandi	sínu	

við	hann	svona:	„Við	eigum	alveg	fallegt	samband	en	það	er	líka	bara	allt	öðruvísi“	og	svona	

lýsti	hún	sambandi	sínu	við	bróður	sinn	sem	var	í	minni	neyslu:	„Við	höfum	alltaf	verið	bestu	
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vinir;	áður	en	allir	fóru	í	neyslu	vorum	við	límd	saman	og	við	erum	það	enn	þá.	Við	tölum	alveg	

um	allt,	hann	les	mig	eins	og	opna	bók	og	við	eigum	mjög	fallegt	samband.“		

Allir	 sex	 viðmælendurnir	 báru	 traust	 til	 systkina	 sinna	 en	 áttu	 erfiðara	með	að	 treysta	

fólkinu	sem	systkinið	umgekkst	eins	og	Helga	greinir	frá:		

Við	 spjöllum	 saman	þegar	 við	hittumst	 en	ekkert	meira	 en	það,	 ég	er	 ekkert	 að	bjóða	
honum	heim	í	kaffi	eða	mat	eða	eitthvað	svoleiðis	[...].Ég	til	dæmis	myndi	ekki	vilja	bjóða	
honum	herbergi	í	húsinu	hjá	mér,	ég	er	með	lítið	barn	og	ég	treysti	ekki	...,	þótt	ég	treysti	
honum	svo	sem	alveg	en	ég	veit	að	hann	er	til	dæmis	að	fara	í	...	ef	það	er	áfengi	í	skúffunni	
þá	myndi	hann	fá	sér.	En	ég	veit	ekkert	hvern	hann	umgengst.	

 
Einn	viðmælandi	lýsti	litlum	tilfinningatengslum,	bæði	við	systkini	og	foreldra.	Hún	sagði:	

„Ég	myndi	ekki	segja	að	það	séu	eða	hafi	verði	tilfinningaleg	tengsl	nema	bara	við	litla	bróður	

minn	sem	var	ekki	í	vímuefnum.	En	samt	eru	allir	rosalega	lokaðir	í	þessari	familíu.“	

Allir	viðmælendur	töldu	sig	hafa	orðið	fyrir	áhrifum	í	barnæsku	af	því	að	alast	upp	með	

systkini	með	vímuefnaröskun.	Allir	töluðu	um	andleg	áhrif	en	aðeins	tveir	greindu	frá	því	að	

þetta	hafi	aftrað	þeim	félagslega.		

Einn	viðmælandi	greindi	 frá	skammartilfinningu	gagnvart	þeirri	 stöðu	sem	hún	var	 í	og	

sagði:		

Mér	fannst	mjög	erfitt	þegar	ég	var	í	grunnskóla,	ég	var	náttúrulega	bara	lítil	og	var	í	6.	
eða	7.	bekk	og	þá	var	náttúrulega	mikið	verið	að	tala	um	fíkniefni	og	forvarnir	í	grunnskóla	
og	ég	skammaðist	mín	oft	þegar	ég	var	lítil	stelpa	að	bróðir	minn	skuli	hafa	verið	að	gera	
þetta.		

 
Sigríður	greinir	frá	því	að	hún	þekki	bróður	sinn	ekki	í	dag	og	sé	í	litlum	tengslum	við	hann.	

Sigríður	greinir	frá	því	að	vímuefnaneysla	hans,	sem	og	foreldra	hafi	haft	mikil	áhrif	á	hana	og	

segir:		

Þetta	bitnar	alltaf	á	öllum	í	kringum	þig,	það	er	bara	þannig,	alveg	sama	hver	er	í	neyslu.	
Það	 hefur	 alltaf	 einhver	 áhrif,	 en	 já	 ...	 líka	maður	 þúst	 svona	maður	 hættir	 að	 þekkja	
einstaklingana	sem	eru	 í	kringum	sig,	eins	og	með	bróður	minn,	ég	þekki	hann	ekki,	ég	
þekki	ekki	hver	hann	er.	
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Áhyggjur	gagnvart	systkini	sínu	var	þáttur	sem	allir	viðmælendur	greindu	frá	og	eru	sumir	enn	

með	 áhyggjur	 í	 dag	út	 af	 systkini	 sínu	 sem	er	 í	 virkri	 vímuefnaneyslu.	 Viðmælendur	 höfðu	

áhyggjurnar	af	lífi	systkina	sinna,	þar	sem	sum	hver	höfðu	oft	talað	um	það	að	svipta	sig	lífi.	

Katrín	greindi	frá	því	að	þegar	annar	bróðir	hennar	var	í	mikilli	neyslu	hefði	það	verið	mjög	

erfitt	tímabil	fyrir	hana	og	fjölskyldu	hennar.	Katrín	greindi	frá	því	að	fjölskyldan	hefði	oft	þurft	

að	fara	að	leita	að	honum	þar	sem	ekki	hefði	náðst	samband	við	hann	í	nokkra	daga	og	þá	féll	

sú	ábyrgð	alltaf	á	hana.	Greina	má	að	þetta	hafi	verið	mikið	álag	og	kvíðavaldandi	aðstæður.	

Katrín	nefndi	að	þetta	hefði	haft	mikil	áhrif	á	hana	og	sagði:	„Ég	var	bara	að	bíða	eftir	símtalinu	

um	að	hann	væri	dáinn.“		

Sigríður	og	Helga	áttu	það	sameiginlegt	að	systkini	þeirra	var	enn	í	virkri	neyslu	og	höfðu	

þær	þetta	að	segja:	

 
Sigríður:		

Líka	bara,	þetta	lið	sem	hann	var	með	í	kringum	sig,	það	var	bara	spurning	hvenær	hann	
yrði	tekinn	og	laminn	út	af	skuldum.	Ég	hef	alveg	áhyggjur	enn	þá	í	dag	en	það	er	bara	ekki	
mitt	að	taka	ábyrgð	á	honum,	hann	verður	sjálfur	að	gera	það.	[...]	Ég	er	alltaf	með	smá	
áhyggjur	en	ég	reyni	svona	að	halda	áfram	bara	og	hugsa	um	mig,	það	er	mikilvægasta.	

Helga:		

Já	miklar	[...],	hann	talaði	oft	um	að	fremja	sjálfsmorð,	þannig	jú	…	þetta	var	erfitt.	Ég	geri	
það	enn	í	dag,	ég	veit	ekkert	hvaða	fólk	hann	er	að	umgangast	og	er	í	sambandi	við,	eru	
skuldir	eða…	þannig,	já,	ég	veit	ekkert	hvaða	fólk	á	það	til	að	banka	upp	á	hjá	mömmu	og	
pabba.		

Greina	 mátti	 hlýju	 og	 væntumþykju	 viðmælenda	 í	 garð	 systkina	 sinna	 og	 höfðu	 þau	

skilning	 á	 því	 af	 hverju	 systkinið	 sýndi	 stundum	 ekki	 hlýju	 eða	 væntumþykju	 á	móti.	 Þeir	

viðmælendur,	sem	áttu	systkini	 í	virkri	vímuefnaneyslu,	héldu	öll	 í	þá	von	að	systkini	þeirra	

myndi	einhvern	tímann	verða	edrú	og	upplifa	betri	lífsgæði.		

Katrín	greindi	frá	því	að	henni	þætt	mjög	vænt	um	systkini	sín	og	nefndi	að	bræður	hennar	

væru	–	og	hefðu	verið	–	mjög	góðir	þrátt	fyrir	að	þeir	hefðu	átt	erfitt	með	að	sýna	það	á	tímabili	

þegar	þeir	voru	í	neyslu	eins	og	greina	mátti	í	frásögn	hennar:	„Þeir	eru	samt	mjög	góðir	báðir,	

þeir	áttu	við	vandamál	að	stríða,	þeir	eru	mjög	góðir	við	mömmu	og	pabba.“	Guðrún	sagðist	

reyna	að	vera	til	staðar	fyrir	bróður	sinn,	styðja	hann	við	að	halda	í	lífsviljann	og	halda	sér	edrú	

og	vonast	eftir	því	að	hann	fái	að	upplifa	betri	lífsgæði	í	kjölfarið.	Sigríður	nefndi	að	hún	ætti	
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erfitt	 með	 að	 horfa	 upp	 á	 bróður	 sinn	 í	 þessum	 aðstæðum,	 heimilislausan,	 í	 virkri	

vímuefnaneyslu	og	með	aðrar	geðraskanir.	Hún	nefndi	að	þetta	hefði	verið	mjög	erfitt	og	reynt	

mikið	á	alla	fjölskylduna	en	sagði	að	búið	væri	að	reyna	allt	fyrir	hann	og	að	nú	sé	það	undir	

honum	komið	að	hjálpa	sér	sjálfur	því	enginn	annar	gæti	gert	það	fyrir	hann.		

7.2 Andleg	heilsa	viðmælenda	

Allir	viðmælendur	greindu	frá	einkennum	kvíða,	bæði	 í	barnæsku	og	á	fullorðinsárum,	sem	

þau	töldu	stafa	af	því	sem	þau	hefðu	upplifað	í	æsku	en	enginn	fékk	viðeigandi	greiningu	við	

kvíða	 í	 barnæsku.	 Þrír	 viðmælendur	 greindu	 einnig	 frá	 félagslegri	 einangrun	 og	

þunglyndiseinkennum.		

	 Sigríður:		

Já	algjörlega,	ungur	unglingur	með	–	þú	veist	–	félagsleg	vandamál	af	því	að	fjölskyldan	er	
bara	í	ruglinu,	að	–	þú	veist	–	hann	er	að	bjóða	fólki	heim	sem	að	er	ekki	...	já	...	ekkert	
rosalega	traust	þannig	að	 ...	 já,	það	hafði	mikil	áhrif	á	mig	og	 jafnvel	 félagslega	 líka.	Ég	
lokast	mjög	mikið	og	það	voru	alveg	atvik	þar	sem	handrukkarar	komu	heim.		

	

Ingibjörg	nefndi	að	hún	hefði	verið	kvíðin	sem	barn	og	tengdi	hún	það	við	aðstæðurnar	

sem	voru	til	staðar	í	æsku.	Sagðist	hún	oft	hafa	fengið	grátköst	sem	barn.	Hún	heyrði	bróður	

sinn	rífast	við	foreldra	sína	og	þá	var	hún	inni	í	herbergi	og	lokaði	sig	af.		

Aron	gekk	í	gegnum	erfitt	tímabil	á	unglingsárunum	og	nefndi	hann	að	hann	hefði	lokað	

sig	 af	 félagslega,	 var	 í	 litlum	 samskiptum	 við	 vini	 sína	 og	 vildi	 helst	 bara	 vera	 einn	 inni	 í	

herberginu	sínu,	í	lokuðu	umhverfi.	Aron	greindi	frá	því	að	honum	hefði	fundist	erfitt	að	horfa	

upp	á	bræður	sína	gera	þetta	og	segir:		

Á	þessum	tímapunkti	þá	langaði	mig	mjög	mikið	bara	að	vera	...	já	...	ljótt	að	segja	...	mig	
langaði	ekki	að	vera	til,	að	horfa	upp	á	þessa	fjölskyldumeðlimi	gera	þetta	við	líf	sitt,	þá	
gróf	ég	það	djúpt	inn	í	líkamann	minn	að	ég	bara	...	vildi	ekki	segja	neinum	frá	því.	Ef	ég	
myndi	segja	frá	því,	þá	lenda	þeir	í	veseni	og	ef	þeir	lenda	í	veseni	þá	koma	þeir	á	móti	
mér.	Þannig,	þetta	hefur	verið	mjög	svona	...	ég	hef	átt	við	andlega	vanlíðan	að	stríða	í	
mörg	ár	eftir	þetta.	

Aron	nefndi	að	honum	liði	mun	betur	í	dag	og	væri	ánægður	með	þá	stöðu	sem	hann	væri	

nú	í.	Katrín	greindi	frá	því	að	neysla	bræðra	hennar	hefði	haft	mikil	áhrif	á	sig	andlega	en	ekki	

félagslega.	Hún	sagði	að	hún	væri	sterk	félagslega	og	ætti	góða	að.	Helga,	Sigríður	og	Guðrún	

greindu	allar	frá	kvíða	í	æsku	og	á	fullorðinsárunum	sem	þær	tengdu	við	reynslu	og	upplifun	
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þeirra	í	æsku	af	að	eiga	systkini	í	virkri	neyslu.	Guðrún	sagði:	„Þetta	á	líklega	einhvern	þátt	í	

kvíðanum	og	þunglyndiseinkennunum	sem	koma	mögulega	auðveldar	upp	á	yfirborðið	undir	

álagi	vegna	uppeldis	með	systkini	í	neyslu.“		

Fimm	viðmælendur	 áttu	 í	 góðum	 samskiptum	við	 foreldra	 sína	og	mátti	 greina	mun	á	

andlegri	 heilsu	 viðmælenda	 eftir	 því	 hvernig	 tengslin	 á	 milli	 foreldra	 og	 þeirra	 var.	 Einn	

viðmælandi	var	í	litlum	samskiptum	við	foreldra	sína,	viðmælandinn	talar	ekkert	við	föður	sinn	

og	greinir	frá	því	að	vera	í	 litlum	samskiptum	við	móður	sína	og	segir:	„Mamma	...	ég	heyri	

aðalega	bara	í	henni,	við	erum	svona	þannig	að	ef	okkur	vantar	eitthvað	þá	höfum	við	samband	

en	já	...	.“	

Greina	mátti	ákveðinn	þrýsting/kröfur	sem	viðmælendur	settu	á	sig	að	lenda	ekki	í	sömu	

sporum	og	systkini	sín	og	vildu	þau	ekki	valda	foreldrum	sínum	frekari	áhyggjum.	Greina	mátti	

að	sumir	viðmælendanna	vildu	standa	sig	vel	í	námi	og	starfi.	Þeir	nefndu	einnig	að	þeir	gætu	

ekki	 hugsað	 sér	 að	 láta	 foreldra	 sína	 ganga	 í	 gegnum	 þetta	 aftur,	 það	 að	 eiga	 barn	með	

vímuefnaröskun,	og	voru	því	meðvituð	um	vímuefnaneyslu	sína.	Guðrún	sagði:	„Ég	vildi	vera	

góður	námsmaður	vegna	þess	hvernig	hann	var.“	Ingibjörg	greindi	frá	ákveðnum	þrýstingi	sem	

hún	setti	á	sjálfa	sig	og	vildi	ekki	feta	í	sömu	fótspor	og	bróðir	sinn	og	sagði:	Ég	var	líka	bara	

alltaf	hörð	sjálf	á	því	að	ég	ætlaði	aldrei	að	drekka	og	reykja	því	hann	reykti	og	ég	hélt	að	það	

væri	málið.“		

7.3 Áhyggjur	af	foreldrum	og	samskipti	innan	fjölskyldunnar	

Ágreiningur,	 togstreita,	 áhyggjur	 og	 ósætti	 var	 algengt	 hjá	 fjölskyldum	 viðmælenda.	

Viðmælendur	 greindu	 frá	 því	 að	 hafa	 oft	 heyrt	 rifrildi	 á	 milli	 foreldra	 sinna	 og	 tengdist	

ágreiningurinn	systkini	þeirra.	Viðmælendur	sögðu	frá	áhyggjum	í	garð	foreldra	sinna	og	þá	

sérstaklega	móður.	Fimm	viðmælendur	greindu	frá	að	hafa	áhyggjur	af	móður	sinni	frekar	en	

föður.	Guðrún	sagði:		

Á	tímabili	rifust	foreldrar	mínir	mikið,	þá	hafði	ég	áhyggjur	af	þeim	og	þá	aðallega	mömmu	
þar	sem	maður	sá	mest	á	henni	að	henni	 leið	ekki	vel.	Maður	sá	á	henni	að	hún	hafði	
miklar	áhyggjur	og	var	ráðalaus.	
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Ingibjörg	og	Katrín	höfðu	svipaða	reynslu	og	höfðu	þær	meiri	áhyggjur	af	móður	sinni.		

Ingibjörg	greindi	frá:	

Það	gekk	bara	ógeðslega	mikið	á	 í	 fjölskyldunni	og	mamma	náttúrulega	hefur	þurft	að	
upplifa	ógeðslega	mikið.	Það	er	svona	eiginlega	líka	sem	situr	mikið	 í	mér,	æj,	þú	veist,	
sem	hefur	svona	áhrif	á	mig.		

Katrín	hafði	svipaða	sögu	að	segja:	

Já,	bara	aðallega	mömmu	minni,	þú	veist,	jú-jú,	maður	hafði	alveg	áhyggjur	af	pabba,	en	
hann	 er	 svona	 jaxl	 frá	 [staðarheiti]	 skilurðu.	Mamma	 svona	 rosalega	 …	 varð	 rosalega	
þunglynd	og	fannst	þetta	geðveikt	erfitt	þannig	að	maður	hafði	alveg	áhyggjur	af	henni	og	
maður	var	bara	til	staðar	fyrir	hana,	hlustaði	á	hana	tala	um	sama	draslið	endalaust.		

Allir	viðmælendur	upplifðu	að	hafa	haft	áhyggjur	af	systkinum	sínum	líka	en	þeim	fannst	

einnig	erfitt	að	horfa	upp	á	foreldra	sína	í	þessari	stöðu	og	geta	ekkert	gert	til	þess	að	aðstoða	

þau.	 Sum	hver	þekktu	ekkert	 annað	en	að	 vera	 í	 þessum	aðstæðum,	að	eiga	 systkini	með	

vímuefnaröskun.	Greina	mátti	að	sumir	þeirra	settu	sjálfa	sig	ekki	í	fyrsta	sæti	heldur	hugsuðu	

þeir	oft	fyrst	um	foreldrana	og	önnur	systkini,	eins	og	Helga	greindi	frá:	„Maður	þarf	auðvitað	

líka	að	vinna	í	sjálfum	sér,	maður	er	alltaf	bara	að	hugsa	um	aðra,	þá	aðallega	mömmu,	pabba	

og	systur	mína.“		

Samskiptin	innan	fjölskyldunnar	voru	ólík	eftir	því	hvort	foreldrar	voru	í	sambúð	eða	ekki	

og	hvort	 foreldrar	voru	 í	virkri	vímuefnaneyslu.	Allir	viðmælendur	greindu	frá	togstreitu	og	

rifrildi,	bæði	á	milli	foreldra	sinna	og	einnig	foreldra	og	þess	systkinis	sem	var	í	neyslu.	Ingibjörg	

greindi	frá	að	mikið	hefði	gengið	á	í	fjölskyldunni	og	sagði:	„Það	var	alveg	mikið	sem	ég	þurfti	

að	 sjá“	 og	 vísaði	 hún	 þá	 í	 rifrildi	 og	 átök	 á	 milli	 foreldra	 sinna	 og	 bróður	 sem	 var	 í	

vímuefnaneyslu	á	þeim	tíma.		

Guðrún	greindi	frá	því	að	mikil	 togstreita	hefði	verið	á	milli	 foreldra	sinna	á	tímabili	og	

greindu	allir	viðmælendur	frá	því	að	heyra	rifrildi	eða	verða	vitni	að	rifrildi	á	milli	foreldra	sinna	

vegna	 systkinis	 síns	 sem	 var	 þá	 í	 virkri	 vímuefnaneyslu.	 Guðrún	 sagði:	 „Á	 tímabili	 rifust	

foreldrar	mínir	mikið.“		

Helga	sagði	að	þetta	hefði	haft	mikil	áhrif	á	fjölskyldulífið	þeirra	en	þau	væru	sem	betur	

fer	nú	í	góðum	samskiptum.	Hún	greindi	frá	því	að	þetta	hefði	haft	mikil	áhrif	á	æsku	hennar	

og	sagði:	„…	en	þetta	hefur	svona	litað	æskuna	hjá	manni.“		
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Þrír	viðmælendur	greindu	frá	álagi	og	togstreitu	 innan	fjölskyldunnar	á	hátíðisdögum,	 í	

afmælisveislum	og	því	um	líkt.	Þá	snerust	samskiptin	um	það	hvort	ætti	að	bjóða	systkininu,	

sem	var	í	virkri	neyslu,	í	veisluna	eða	ekki.	Helga	sagði:		

Já,	hann	er	með	okkur	eins	og	þegar	ég	á	afmæli	þá	býð	ég	honum	alltaf,	vil	ekki	skilja	
hann	út	undan,	en	svo	lengi	sem	hann	er	aðeins	að	standa	sig.	Hann	er	ekkert	að	fara	að	
koma	undir	 áhrifum	eða	eitthvað	 svoleiðis	heim.	En	það	getur	 stundum	verið	„soldið“	
þungt	og	allir	á	tánum,	reyna	að	halda	öllum	góðum.		

 
Greina	mátti	að	það	hefði	verið	ákveðinn	spennuvaldur	og	voru	allir	mjög	varir	um	sig	og	

gerðu	sitt	besta	til	þess	að	framkalla	ekki	átök	og	rifrildi.		

Hugtakið	meðvirkni	kom	einnig	fram	hjá	þremur	viðmælendum.	Katrín	greindi	frá	því	að	

hún	hefði	orðið	meðvirk	bæði	gagnvart	bræðrum	sínum,	þegar	þeir	voru	í	neyslu,	og	einnig	

gagnvart	foreldrum	sínum	og	sagði:	„Ég	reyni	að	vera	ekki	meðvirk	með	þetta	en	maður	vill	

bara	alltaf	að	þeim	líði	vel	þannig	að	það	er	hægt	að	segja	að	þetta	hafi	bitnað	vel	á	mér.“		

Helga	 greindi	 frá	 því	 að	 það	 hefði	 verið	 meðvirkni	 innan	 fjölskyldu	 hennar	 og	 sagði:	

„Maður	er	oft	reiður,	það	er	oft	sem	mann	 langar	að	segja	eitthvað,	maður	er	kannski	 líka	

„soldið“	reiður	út	í	mömmu	og	pabba	fyrir	hvað	þau	voru	meðvirk,“	Sigríður	greindi	einnig	frá	

meðvirkni	og	talaði	um	hve	erfitt	það	væri	að	brjótast	út	úr	vítahring	meðvirkni.		

Tveir	viðmælendur	greindu	frá	því	að	hafa	orðið	fyrir	ofbeldi	af	hálfu	systkinis	sem	var	í	

neyslu	og	hafði	það	mikil	 áhrif	 á	þau	andlega.	Báðir	 viðmælendur	nefndu	að	atvikin	hefðu	

aldrei	verið	rædd,	þó	svo	að	foreldrarnir	hefðu	orðið	vitni	að	atvikinu	eða	vissu	af	því.	Þau	

nefna	bæði	að	hafa	tekið	upp	umræðuna	um	þessi	atvik	við	foreldra	sína	en	greindu	bæði	frá	

því	 að	 foreldrarnir	 hefðu	 ekki	 viljað	 ræða	 þetta	 eða	 sögðust	 ekki	 muna	 eftir	 þessu.	 Þrír	

viðmælendur	 urðu	 vitni	 að	 ofbeldi	 sem	 systkini	 þeirra	 beitti	 annan	 aðila,	 bæði	

fjölskyldumeðlim	og	aðra.	Annar	viðmælandi	sem	varð	fyrir	ofbeldi	greinir	frá:		

Hann	lagði	hendur	á	mig	fyrir	framan	kærastann	minn	og	[nafn)	og	þá	ákvað	ég	að	fara	út	
og	að	ég	myndi	ekki	vera	heima	ef	hann	skyldi	vera	heima.	Þá	var	hann	að	bíða	eftir	því	að	
komast	í	meðferð,	þannig	að	mamma	og	pabbi	gátu	ekki	hent	honum	út,	þannig	ég	flutti	
inn	til	kærasta	míns.	Við	vorum	lengi	að	jafna	okkur	á	þessu	en	löngu	síðar	baðst	hann	
afsökunar.	Við	erum	í	dag	búin	að	jafna	okkur	á	þessu	en	atvikið	situr	samt	„pínu“	í	mér	
samt	sem	áður.		
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Allir	viðmælendur	greindu	frá	því	að	hafa	upplifað	eða	heyrt	af	andlegu	ofbeldi	á	heimilinu.	

Þau	urðu	þá	annaðhvort	fyrir	því	sjálf	eða	aðrir	fjölskyldumeðlimir,	foreldrar	eða	önnur	systkini	

sem	voru	ekki	í	vímuefnaneyslu.		

Guðrún	greindi	frá	því	að	hún	hefði	ekki	upplifað	andlegt	eða	líkamlegt	ofbeldi	en	að	hún	

upplifði	 eftir	 á	 að	 hafa	 orðið	 vitni	 að	 andlegu	 ofbeldi	 sem	 bróðir	 hennar	 beitti	 aðra	

fjölskyldumeðlimi.	 Ingibjörg	 sagðist	 hafa	 orðið	 vitni	 að	 ofbeldi	 sem	 rekja	 mátti	 til	 neyslu	

systkinis	en	bróðir	hennar	réðst	á	annan	fjölskyldumeðlim	að	Ingibjörgu	ásjáandi	og	sagði	hún	

að	það	hefði	haft	mikil	áhrif	á	hana	að	verða	vitni	að	því.	Sigríður	greindi	frá	andlegu	ofbeldi	

og	varð	einnig	vitni	að	líkamlegu	ofbeldi	inni	á	heimilinu.		

Greinilegt	er	að	viðmælendur	hafa	þurft	að	horfa	upp	á	ýmislegt	inni	á	heimilinu.	Ljóst	er	

að	það	að	verða	vitni	að	ofbeldi	eða	verða	fyrir	ofbeldi	hefur	haft	mikil	áhrif	á	viðmælendur	og	

haft	alvarlegar	afleiðingar	í	kjölfarið	fyrir	andlega	líðan	viðmælenda.		

7.4 Ábyrgð	og	athygli	frá	foreldrum		

Nokkrir	viðmælendur	greindu	frá	því	að	hafa	tekið	aukna	ábyrgð	á	öðrum	systkinum	sínum	og	

heimilisverkum.	Tveir	greindu	frá	því	að	hafa	tekið	aukna	ábyrgð	á	systkinum	sínum	og	sögðust	

fjórir	hafa	tekið	aukna	ábyrgð	inn	á	heimilinu.	Helga	og	Sigríður	greindu	báðar	frá	því	að	hafa	

tekið	aukna	ábyrgð	á	yngri	systkinum	sínum	og	töldu	sig	vera	að	vernda	þau.	Helga	sagði:		

Ég	var	„soldið“	mikið	að	passa	upp	á	systur	mína	á	meðan	mamma	var	kannski	aðeins	að	
sinna	honum,	þá	var	ég	alltaf	að	passa	hana	...	að	þetta	myndi	ekki	hafa	svona	áhrif	á	hana.	
Hann	var	oft	skapstór	og	var	kannski	með	læti	heima,	öskra	á	mömmu,	þá	var	ég	alltaf…	
tók	bara	systur	mína	til	hliðar	og	var	að	passa	að	hún	myndi	ekki	verða	hrædd.		

Fimm	 viðmælendur	 greindu	 frá	 því	 að	 hafa	 fengið	 alla	 þá	 athygli	 sem	 þau	 þurftu	 en	

öðruvísi	eins	og	Guðrún	orðaði	það:	„Ekki	minni	bara	öðruvísi	athygli.“	Ingibjörg	sagði	frá	því	

að	hún	hefði	fengið	lítinn	stuðning	við	heimanám	og	annað	tengt	grunnskólanum.	Hún	hefði	

þó	fengið	alla	þá	athygli,	sem	hún	þurfti,	og	var	og	er	mjög	náin	foreldrum	sínum.	Hún	sagði:	

„Ég	fékk	enga	aðstoð	í	skóla	sem	ég	kenni	þeim	alveg	um	að	ég	sé	svona	léleg	í	skóla,	sko.	Þau	

voru	bara	að	pæla	í	öllu	öðru	eitthvað	...	en	ég	veit	það	ekki.“	Katrín	greindi	frá	því	að	hún	

hefði	hjálpað	mikið	til	á	heimilinu	og	geri	það	oft	enn	í	dag	þegar	hún	fari	í	heimsókn	til	þeirra.	

[...]	Þá	byrjar	allt	einhvern	veginn	að	hringsnúast	og	þá	var	ég	5	eða	6	ára	og	sá	þá	aðallega	
bara	um	heimilið.	En	ég	er	ekkert	að	gera	lítið	úr	mömmu,	hún	sá	alveg	um	það	líka	en	
þegar	ég	var	svona	10	til	16	ára	þá	sá	ég	um	flestallt,	mamma	þvoði	þvottinn	en	ég	sá	um	
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þrifin.	Þetta	var	meira	svona	...	þeim	var	alveg	sama,	þau	voru	ekki	á	þannig	stað	að	hugsa:	
““ómægat„	við	þurfum	að	hafa	allt	hreint“,	þau	voru	bara	að	hugsa	um	allt	annað.		

 
Sigríður	sagði	frá	því	að	hún	hefði	upplifað	litla	athygli	frá	foreldrum	sínum	og	hefði	tekið	á	sig	

mikla	ábyrgð	inni	á	heimilinu.	Það	gekk	mikið	á	inni	á	heimili	Sigríðar	í	æsku,	bróðir	hennar	var	

í	neyslu	og	fékk	hann	oft	neyslufélaga	heim	til	sín;	faðir	hennar	var	einnig	í	neyslu.	Sigríður	

sagði:		

Ég	held	að	það	hafi	verið	svolítið	…	bæði	litla	athygli	[hún	og	eldri	bróðir	hennar	fengu	litla	
athygli],	nema	litli	bróðir	minn,	hann	var	eitthvað	voða	svona	...	ég	veit	það	ekki	af	því	
hann	er	yngstur	kannski.	Foreldrar	mínir	eru	„soldið“	svona	þannig	að	–	þú	veist	–	þeir	eru	
ekkert	rosalega„	capable“	að	gefa	ást	…	hefur	verið	vanræksla	tilfinningalega,	en	–	þú	veist	
–	við	áttum	alltaf	föt	og	að	borða	og	svona.	En	það	var	engin	ást	eða	neitt	svoleiðis	en	
auðvitað	var	meiri	athygli	á	eldri	bróður	mínum	því	hann	var	alltaf	að	gera	eitthvað	af	sér,	
ég	lokaði	mig	yfirleitt	bara	af.	

7.5 Viðhorfsbreyting	viðmælenda		
Viðmælendur	eru	á	sama	máli	um	að	ákveðin	viðhorfsbreyting	hafi	orðið	gagnvart	vímuefnum	

eftir	þessa	reynslu	og	upplifun.	Allir	vildu	standa	sig	og	búa	við	góð	lífsgæði.	Nokkrir	eru	að	

feta	menntaveginn	á	meðan	aðrir	stunda	vinnu	af	krafti.		

Allir	viðmælendurnir	höfðu	smakkað	áfengi	og	tveir	fíkniefni	en	enginn	hefur	þurft	að	leita	

sér	 aðstoðar	 vegna	 vímuefnavanda.	 Þeir	 voru	 á	 sama	 máli	 um	 að	 vera	 meðvitaðir	 um	

áfengisneyslu	 sína	 og	 vissu	 að	 þeir	 væru	 í	 ákveðinni	 hættu	 á	 því	 að	 þróa	 með	 sér	

vímuefnavanda	þar	sem	systkini	og	aðrir	fjölskyldumeðlimir	væru	eða	hefðu	verið	að	glíma	við	

vímuefnaröskun.	 Þrír	 viðmælendur	 greindu	 frá	 hræðslu	 og	 ótta	 gagnvart	 vímuefnum	 í	

barnæsku	og	byrjuðu	seint	að	neyta	áfengis	miðað	við	jafnaldra	sína.		

Guðrún	sagði	frá	því	að	hún	hefði	byrjað	seint	að	neyta	áfengis	sjálf	því	hún	hefði	verið	

hrædd	við	það.	Hún	nefndi	að	foreldrar	hennar	hefðu	ekki	leyft	áfengi	á	heimilinu	lengi	eftir	

að	bróðir	hennar	flutti	út.	Helga	og	Ingibjörg	höfðu	svipaða	sögu	að	segja.	Helga	sagðist	vera	

á	móti	vímuefnum,	einkum	ólöglegum	vímuefnum.	Hún	sagðist	hafa	mikinn	áhuga	á	því	að	

upplýsa	ungt	fólk	um	afleiðingar	vímuefnaneyslu	og	óski	sér	þess	að	ungt	fólk	hugsi	sig	tvisvar	

um	áður	en	það	prófi	eiturlyf	þar	sem	það	geti	í	kjölfarið	haft	alvarlegar	afleiðingar	í	för	með	

sér.	Ingibjörg	nefndi	að	þessi	reynsla	að	eiga	systkini,	sem	hefði	misnotað	vímuefni,	hefði	verið	

ákveðin	forvörn	fyrir	sig	gagnvart	áfengis-	og	vímuefnaneyslu.		
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Katrín	sagði	að	aldrei	hefði	mátt	vera	áfengi	inni	á	heimilinu	þegar	hún	var	yngri;	foreldrar	

hennar	hættu	að	drekka	mjög	ung.	Hún	nefndi	þó	að	hún	hefði	alltaf	verið	mjög	hrædd	við	

áfengi	og	að	hún	vilji	að	börnin	sín	upplifi	ekki	sama	viðhorf	og	hún	var	með	þegar	hún	var	

yngri.	Hún	sagði:	„Ég	vil	ekki	að	það	verði	mikið	áfengi	í	kringum	börnin	mín	en	ég	vil	samt	ekki	

að	þau	horfi	á	áfengi	sem	djöfulinn,	ég	vil	að	þau	sjái	mig	drekka	og	að	ég	geti	það.“		

Aron	og	Sigríður	eiga	bæði	sögu	um	óhóflega	vímuefnanotkun	en	eru	á	góðum	stað	í	dag.	

Þau	vita	sín	mörk	og	eru	bæði	vör	um	sig	þegar	þau	fá	sér	í	glas.	Sigríður	nefndi	að	hún	hefði	

verið	í	nálægð	við	áfengi	og	önnur	vímuefni	frá	því	að	hún	muni	eftir	sér	og	sagði:	

Mig	langar	að	hjálpa	fólki	sem	er	á	þessum	stað	en	kannski	ekki	alveg	svona	djúpt	sokkið,	
þetta	lætur	mann	líka	skoða	sjálfan	sig	„soldið“	og	passa	sig	sjálfur.	Þó	að	maður	hafi	fetað	
í	einhver	fótspor,	sko,	en	...	og	svona.		

Viðmælendur	 voru	 sammála	 um	 að	 þau	 væru	 sterkari	 eftir	 þessa	 reynslu	 og	 upplifun.	

Katrín	orðaði	það	svona:	„Enginn	í	kringum	mig	hefur	upplifað	það	sama,	þannig	að	maður	er	

alltaf	bara	einn	en	þetta	gerir	mann	...	alveg	–	„soldið“	skrýtið	að	segja	það	þetta	–	en	þetta	

gerir	mann	bara	sterkari.“	Sigríður	sagðist	reyna	að	sjá	hið	jákvæða	við	þessa	reynslu:		

Þau	hafa	klárlega	kennt	mér,	sko,	eins	og	að	vera	ekki	að	knúsa	og	allt	þetta,	að	ég	tók	
akkúrat	…	 reyndi	 að	 hafa	 hinn	 pólinn,	 að	 reyna	 að	 opna,	 í	 staðinn	 fyrir	 að	 vera	 svona	
rosalega	tilfinningalega	lokuð	en	það	tók	alveg	langan	tíma	að,	svona,	snúa	því	við	og	er	
ég	ennþá	að	því	í	dag.	

Greina	má	að	reynsla	og	upplifun	viðmælenda	hafi	litað	skoðun	þeirra	á	vímuefnum	til	að	

byrja	með.	Viðmælendur	voru	spurðir	út	í	viðhorf	foreldra	til	vímuefna	og	sögðu	aðeins	tveir	

frá	því	að	áfengi	hefði	ekki	verið	leyft	heima	hjá	þeim.	Fimm	viðmælendur	greindu	frá	því	að	

foreldrar	þeirra	fengju	sér	sjaldan	áfengi	og	höfðu	viðmælendurnir	sjaldan	séð	foreldra	sína	

undir	 áhrifum	 áfengis.	 Einn	 viðmælandi	 sagði	 frá	 mikilli	 drykkju	 og	 einnig	 eiturlyfjaneyslu	

foreldra.		

7.6 Stuðningur		
Hvað	varðar	stuðning	og	faglega	ráðgjöf	voru	þátttakendur	spurðir	hvort	þeir	hefðu	leitað	sér	

aðstoðar	í	æsku	eða	á	fullorðinsárum.	Nokkrir	viðmælendur	sögðust	hafa	farið	til	sálfræðings,	

sótt	fundi	hjá	Al-Anon-samtökunum	og	einnig	sóttu	foreldrar	þeirra	sér	aðstoð.		

Ingibjörg	nefndi	að	fjölskyldan	hefði	farið	í	fjölskylduráðgjöf	og	þar	voru	hlutirnir	ræddir.	

Sigríður	 sagðist	 hafa	 verið	 með	 félagsráðgjafa	 í	 sínu	 sveitarfélagi	 og	 einnig	 talað	 við	
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námsráðgjafa	 í	 skólanum.	 Hún	 hafði	 einnig	 fengið	 aðstoð	 frá	 sálfræðingi	 og	

geðhjúkrunarfræðingi.	Sigríður	sagði	þó	að	hún	hefði	þurft	á	meiri	aðstoð	að	halda	í	æsku	en	

gerði	sér	ekki	alveg	grein	fyrir	því	á	þeim	tíma.	Helga	greindi	frá	því	að	foreldrar	hennar	hefðu	

leitað	sér	aðstoðar:		

Þau	 [foreldrar	 hennar]	 voru	 að	 leita	 á	 fundi,	 það	 var	 stundum	 þungt	 heima.	 En	 þau	
náttúrulega	leituðu	sér	hjálpar,	fóru	á	fundi,	töluðu	við	góða	vini	sem	eru	búin	að	lenda	í	
sömu	sporum	og	þau	og	fengu	góð	ráð.	

Katrín	greindi	frá	því	að	hún	hefði	farið	á	námskeið	á	vegum	SÁÁ	og	að	móðir	hennar	hefði	

einnig	 leitað	 sér	 stuðnings	 hjá	 Al-Anon	 samtökunum.	 Aðeins	 einn	 viðmælandi	 greindi	 frá	

íhlutun	 barnaverndaryfirvalda	 og	 var	 það	 vegna	 annarra	 fjölskyldumeðlima	 þar	 sem	

foreldrarnir	voru	einnig	í	neyslu.	Hún	sagðist	þó	vera	fegin	að	barnaverndarnefnd	hefði	ekki	

gert	meira	í	málinu	og	aðspurð	hvers	vegna	sagði	hún:	

Ég	er	meira	reið	út	í	fjölskylduna	mína,	að	hafa	verið	bara	svona,	en	ég	hefði	klárlega	ekki	
viljað	að	barnaverndarnefnd	til	dæmis	hefði	tekið	okkur	í	burtu,	maður	veit	ekkert	hvar	
maður	lendir	og	öryggið	er	„soldið“	tekið	af	manni.	Ekki	það	að	það	hafi	verið	mikið	öryggi	
hjá	mér	en	samt	...	ég	er	bara	mjög	fegin	að	það	hafi	ekki	gerst.		

Aðeins	einn	viðmælandi	hafði	leitað	sér	aðstoðar	hjá	sálfræðingi	og	félagsráðgjafa.	Allir	

viðmælendurnir	 greindu	 frá	 því	 að	 hafa	 íhugað	 það	 að	 leita	 sér	 aðstoðar,	 annaðhvort	 hjá	

sálfræðingi	eða	Al-Anon	-samtökunum,	en	ekki	fengið	sig	til	að	sækja	sér	aðstoðina.	Enginn	af	

viðmælendunum	greindi	frá	aðstoð	í	barnæsku	eða	að	þau	hefðu	fengið	einhverja	aðstoð	eða	

fræðslu	um	hvað	vímuefnaröskun	væri	þegar	systkini	þeirra	var	í	virkri	neyslu.		

Fimm	 viðmælendur	 greindu	 frá	 þöggun,	 þá	 annaðhvort	 vegna	 einhvers	 atviks,	 sem	

tengdist	vímuefnaneyslu	systkinis,	eða	að	það	hefði	lítið	verið	talað	um	hvað	væri	í	gangi.	Þeir	

viðmælendur,	sem	voru	ungir	að	aldri	þegar	systkini	þeirra	glímdi	við	vímuefnaröskun,	sögðu	

frá	því	að	þeir	hefðu	ekki	fengið	nægilegar	upplýsingar	um	hvað	var	í	gangi	á	heimilinu	á	þeim	

tíma.	Ingibjörg	sagði:	„Ég	fékk	ekkert	að	vita,	ég	var	það	ung,	skilurðu,	ég	fékk	ekkert	að	vita	

en	ég	gerði	mér	alveg	grein	fyrir	því	að	það	væri	eitthvað	í	gangi,	skilurðu.“ 
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8 Umræða		
Meginmarkmið	þessarar	rannsóknar	var	að	fá	innsýn	í	upplifun	einstaklinga	sem	ólust	upp	með	

systkini	 með	 vímuefnaröskun.	 Leitast	 var	 við	 að	 svara	 rannsóknarspurningunni	 sem	 var	

eftirfarandi:	Hefur	það	áhrif	á	tilfinningalega	líðan	og	félagsleg	tengsl	einstaklinga	sem	alast	

upp	með	systkinum	með	vímuefnaröskun?			

8.1 Upplifun	og	reynsla		
Niðurstöður	rannsóknarinnar	eru	í	samræmi	við	aðrar	rannsóknir	um	áhrif	vímuefnaröskunar	

á	 systkini	 og	 aðra	 fjölskyldumeðlimi.	 Þrír	 viðmælendur	 eiga	 systkini	 í	 virkri	 neyslu	 þegar	

viðtölin	 fóru	 fram	 og	 þrír	 eiga	 systkini	 sem	 hafa	 náð	 bata.	 Einn	 viðmælandi	 ólst	 upp	 við	

vímuefnaneyslu	foreldra	sem	og	neyslu	systkina	og	hafði	það	víðtæk	áhrif	á	þann	viðmælenda.		

Viðmælendur	upplifðu	meðal	annars	reiði,	skömm,	áhyggjur,	kvíða	og	þunglyndi	sem	rekja	

má	til	vímuefnaneyslu	systkina	þeirra.	Niðurstöðurnar	gefa	sterklega	til	kynna	að	það	fylgi	því	

mikið	álag,	streita	og	áhyggjur	að	alast	upp	með	systkini	með	vímuefnaröskun	og	að	það	hefur	

einnig	áhrif	á	fjölskyldulífið	í	heild.		

Rannsókn	Howard	og	félaga	(2010)	sýndi	 fram	á	að	systkini	og	aðrir	 fjölskyldumeðlimir	

upplifa	oft	tilfinningaóreiðu	eins	og	ótta,	reiði,	uppgjöf	og	vonleysi.	Rannsókn	Incerti	og	félaga	

(2015)	sýndi	svipaðar	niðurstöður	en	viðmælendur	upplifðu	meðal	annars	depurð,	hjálparleysi	

og	örvæntingu.		

Viðmælendur	greindu	einnig	frá	kvíðaeinkennum	og	áhyggjum	gagnvart	foreldrum,	helst	

móður	og	einnig	áhyggjum	af	lífi	systkina	sinna.	Rannsókn	á	vegum	Barnard	(2005)	benti	á	að	

þau	systkini	sem	ekki	eru	í	neyslu	hafa	oft	áhyggjur	af	heilsu	og	lífi	systkina	sinna	sem	eru	í	

neyslu.	 Þær	 niðurstöður	 samræmast	 rannsóknarniðurstöðum	 þessarar	 rannsóknar,	 allir	

viðmælendur	greindu	frá	áhyggjum	um	líf	systkina	sinna.	Viðmælendur	höfðu	einnig	áhyggjur	

af	gjörðum	systkina	sinna	og	voru	hrædd	um	að	þau	myndu	lenda	í	fangelsi	eða	í	slagsmálum	

við	einhvern	sem	gæti	endað	með	varanlegum	skaða	eða	jafnvel	dauða.		

Allir	viðmælendur	höfðu	átt	við	andlega	vanlíðan	að	stríða	á	fullorðinsárum	og	þá	helst	

kvíða	og	þunglyndiseinkennum.	Nokkrir	greindu	frá	félagslegri	einangrun,	sjálfsvígshugsunum	

og	erfiðleikum	í	námi.	Niðurstöðurnar	samræmast	rannsókn	Ólafsdóttur	og	félaga	(2018-a).		
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Flestallir	viðmælendur	áttu	í	góðum	samskiptum	við	foreldra	sína,	önnur	systkini	og	voru	

í	 góðum	 félagslegum	 tengslum.	 Gott	 sjálfsálit	 og	 sjálfstraust,	 umhyggja,	 athygli	 og	 agi	 frá	

foreldrum	hefur	verndandi	áhrif	á	vímuefnaneyslu	ungmenna	(Handren	o.fl.,	2016).	Verndandi	

áhrif	hafa	einnig	 jafningjar,	uppeldisaðferðir	 foreldra	og	 forvarnir	 (Botvin	og	Griffin,	2016).	

Viðmælendur	urðu	bæði	vitni	að	ofbeldi	og	fórnalömb	þess	sem	rekja	mátti	til	neyslu	systkina	

þeirra.	Viðmælendur	greindu	einnig	frá	rifrildi	og	átökum	milli	fjölskyldumeðlima,	bæði	milli	

foreldranna	 annars	 vegar	 og	 hins	 vegar	 milli	 foreldra	 og	 systkinis	 í	 neyslu;	 greindu	

viðmælendur	frá	því	að	það	hefði	haft	hvað	mest	áhrif	á	andlega	líðan	þeirra.	Viðmælendur	

greindu	 frá	 því	 að	 að	 þegar	 erfiðleikar	 komu	 upp	 í	 fjölskyldulífinu,	 tengt	 vímuefnaneyslu	

systkina	þeirra,	þá	höfðu	þau	í	huga	þann	tíma	áður	en	systkinið	varð	veikt.	Barnard	(2005)	

bendir	 á	 svipaðar	 niðurstöður	 um	 að	 einstaklingar,	 sem	 alast	 upp	 með	 systkini	 með	

vímuefnaröskun,	hugsi	til	áranna	áður	en	systkinið	þróaði	með	sér	vímuefnaröskun.		

8.2 Systkina-	og	fjölskyldutengsl	
Systkinasambönd	gegna	mikilvægu	hlutverki.	Einstök	tengsl	myndast	á	milli	systkina	og	vara	

þau	 til	æviloka.	Örugg	 tengsl,	 hlýja	og	 væntumþykja	á	milli	 systkina	er	mikilvægur	þáttur	 í	

mótun	sjálfsmyndar	(Camacho	o.fl.,	2017).		

Rannsóknarniðurstöður	úr	þessari	rannsókn	sýna	fram	á	að	vímuefnaröskun	systkina	hefur	

töluverð	 áhrif	 á	 systkinasambandið.	 Viðmælendur	 voru	 allir	 í	 einhverjum	 samskiptum	 við	

systkini	sín	en	þó	í	mismiklum	mæli	og	voru	samskiptin	lítil	ef	systkinið	var	í	neyslu.	Rannsókn	

um	systkinatengsl	hefur	bent	til	að	systkini	haldi	tengslum	hvert	við	annað	og	hafi	samskipti	

sín	á	milli	út	lífið	(McGolrick	o.fl.,	2016).	Allir	viðmælendurnir	voru	yngri	en	það	systkini	sem	

var	með	vímuefnaröskun	og	má	áætla	að	það	hafi	haft	einhver	áhrif	á	samband	þeirra	enda	

hefur	aldur	og	kyn	áhrif	á	gæði	systkinasambands	eins	og	Howard	og	félagar	(2010)	hafa	bent	

á.		

Einnig	má	velta	því	fyrir	sér	hvort	kvenkyns	systkini	taki	á	sig	meiri	ábyrgð	og	finni	fyrir	

alvarlegri	andlegum	afleiðingum	í	kjölfar	áhrifa	vímuefnaröskunar	systkina	heldur	en	karlkyns	

systkini.	Gæði	systkinasambandsins	geta	haft	áhrif	á	einstaklinga	og	sýndi	rannsókn	Camacho	

og	félaga	(2017)	fram	á	að	óörugg	tengsl	á	milli	systkina	er	áhættuþáttur	fyrir	m.a.	þunglyndi	

og	 kvíða.	 Viðmælendur	 rannsóknarinnar	 upplifðu	 allir	 kvíðaeinkenni	 og	 sumir	 hverjir	

þunglyndiseinkenni	og	má	því	tengja	það	við	óörugg	tengsl	á	milli	þeirra	á	einhverju	tímabili.	

Viðmælendur	greindu	frá	breytileika	á	samskiptum	eftir	því	hvort	systkinið	var	í	virkri	neyslu	
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eða	 ekki.	 Viðmælendur	 upplifðu	 meðal	 annars	 skömm,	 áhyggjur,	 kvíða	 og	 uppgjöf.	

Niðurstöðurnar	 samræmast	 rannsókn	 Ólafsdóttur	 og	 félaga	 (2018-a)	 en	 þar	 greindu	

viðmælendur	frá	alvarlegum	þunglyndis	og	kvíðaeinkennum	og	álagi.		

Fjölskyldutengslin	 voru	almennt	 góð	hjá	 viðmælendum	en	þeir	 greindu	þó	 frá	 álagi	 og	

fjölskyldustreitu	 á	 yngri	 árum.	 Rifrildi	 og	 ágreiningur	 á	 milli	 foreldra	 var	 algengur.	 Það	

samræmist	niðurstöðum	annarra	rannsókna	að	vímuefnaröskun	hafi	ekki	einungis	áhrif	á	þann	

veika	heldur	fjölskylduna	í	heild	(Ólafsdóttir	o.fl.,	2018-b;	Sharma	o.fl.,	2019).		

Bæði	 systkini	 og	 foreldrar	 urðu	 fyrir	 áhrifum	 vímuefnaröskunar	 fjölskyldumeðlims,	

andlega,	 líkamlega	 og	 fjárhagslega,	 og	 samræmist	 það	 einnig	 niðurstöðum	 rannsóknar	

Sakiyama	og	félaga	(2015).		

Áhrifin	 sem	 vímuefnaröskun	 fjölskyldumeðlims	 hafði	 á	 viðmælendur	 falla	 einnig	 undir	

fjölskyldusjúkdómslíkanið	en	það	greinir	frá	því	að	þegar	einn	fjölskyldumeðlimur	glímir	við	

vímuefnaröskun	þá	verður	fjölskyldan	í	heild	fyrir	áhrifum	(Usher	o.fl.,	2015).	Einn	viðmælandi	

sagði	 frá	 vímuefnaneyslu	 systkinis	 og	 foreldra	 og	 greindi	 hann	 frá	 litlum	 tilfinningalegum	

tengslum	innan	fjölskyldunnar.	Samkvæmt	tengslakenningu	Bolwbys	hefur	manneskjan	mikla	

þörf	fyrir	að	mynda	náin	tilfinningatengsl	strax	við	fæðingu.	Taldi	hann	einnig	að	umhverfið	

ætti	 stóran	 þátt	 í	 sálrænum	 vandkvæðum	 einstaklinga	 (Beckett	 og	 Taylor,	 2016).	

Viðmælandinn	greindi	meðal	annars	frá	andlegri	vanlíðan	í	barnæsku	og	á	fullorðinsáruum	og	

erfiðleikum	við	að	sýna	umhyggju	og	ást	gagnvart	fjölskyldumeðlimum	og	öðrum.		

Aðeins	tveir	viðmælendur	greindu	frá	óhóflegri	vímuefnanotkun.	Rannsóknir	sýna	að	það	

að	alast	upp	með	fjölskyldumeðlim	með	vímuefnaröskun	eykur	líkurnar	á	að	einstaklingur	þrói	

með	 sér	 vímuefnavanda	 á	 unglings-	 og	 fullorðinsárunum	 (Lander	 o.fl.,	 2013).	 Þeir	

viðmælendur,	 sem	 greindu	 frá	 óhóflegri	 notkun,	 áttu	 fleiri	 en	 eitt	 systkini	 með	

vímuefnaröskun	og	foreldra	sem	eru	ákveðnir	áhættuþættir.		

Foreldrar	 leika	 mikilvægt	 verndandi	 hlutverk	 varðandi	 það	 hvort	 börn	 leiðist	 út	 í	

vímuefnaneyslu	og	aðra	áhættuhegðun	á	unglingsárunum	(Caspi,	Lardies	og	Barrios,	2018).	

Barnard	(2005)	bendir	þó	á	að	þrátt	fyrir	að	börn	verði	vitni	að	vímuefnaneyslu	systkina	sinna,	

þegar	 þau	 eru	 yngri,	 þýði	 það	 ekki	 að	 þau	 leiðist	 út	 í	 óhóflega	 vímuefnaneyslu	 sjálf.	 Í	

einhverjum	 tilvikum	 getur	 það	 haft	 fælingarmátt	 og	 fyrirbyggjandi	 áhrif	 gegn	 óhóflegri	

vímuefneyslu.	Viðmælendur	voru	allir	sammála	um	að	reynsla	þeirra	hefði	gert	þá	meðvitaðri	

um	eigin	drykkju	og	neyttu	einungis	áfengis	í	hófi.		
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Viðmælendur	 greindu	 einnig	 frá	 meðvirkni	 innan	 fjölskyldunnar	 en	 algengt	 er	 að	

einstaklingar,	 sem	 verða	 fyrir	 áhrifum	 vímuefnaröskunar	 annarra	 einstaklinga,	 glími	 við	

meðvirkni.	Einkenni	meðvirkni	eru	meðal	annars	lítið	sjálfstraust	og	sjálfsálit,	erfiðleikar	við	að	

setja	mörk	og	tjá	tilfinningar	sínar	(Lampis	o.fl.,	2017)	

Niðurstöðum	þessara	rannsóknar	svipar	til	annarra	rannsókna	og	sýndu	að	allir	meðlimir	

fjölskyldunnar	verða	fyrir	áhrifum	vegna	vímuefnaröskunar	fjölskyldumeðlims.	Hvort	sem	um	

er	að	ræða	foreldra,	maka,	systkini	eða	börn	þá	þurfa	þau	öll	að	takast	á	við	margar	krefjandi	

áskoranir	í	kjölfar	vímuefnaröskunar	náins	fjölskyldumeðlims	(McCann	o.fl.,	2017).		

8.3 Stuðningur		
Mikilvægt	 er	 að	 aðstoða	 og	 styðja	 við	 fjölskyldur	 og	 fjölskyldumeðlimi	 sem	 kljást	 við	

vímuefnaröskun.	Fræðimenn	hafa	bent	á	mikilvægi	þess	að	styðja	fjölskylduna	í	heild	og	skoða	

samskipti	þar	á	milli	og	að	það	geti	 stuðlað	að	betri	árangri	 í	 vímuefnameðferð	 (Fish,	o.fl.,	

2015).	 Rannsóknarniðurstöður	 gefa	 til	 kynna	 að	 viðmælendur	 hafi	 ekki	 fengið	 nægilegan	

stuðning	 í	 barnæsku.	 Það	 fylgir	 því	 ákveðið	 álag	 að	 fjölskyldumeðlimur	 er	 með	

vímuefnaröskun.	 Aðeins	 þrír	 viðmælenda	 höfðu	 fengið	 stuðning,	 annaðhvort	

fjölskylduráðgjöf,	frá	Al-Anon,	sálfræðingi,	félagsráðgjafa	og	geðhjúkrunarfræðingi.	Allir	höfðu	

íhugað	að	leita	sér	aðstoðar	en	töldu	sig	hvorki	hafa	tíma	né	voru	tilbúnir	til	þess.		

Félagsráðgjafar	eru	meðal	þeirra	sem	styðja	við	einstaklinga	og	fjölskyldur	sem	verða	fyrir	

áhrifum	vímuefnaröskunar	(Straussner,	2012).	Félagsráðgjafar	sinna	fjölbreyttu	starfi	og	leggja	

áherslu	 á	 að	 aðstoða	 einstaklinginn	 og	 skoða	 hans	 nærumhverfi	 (Lander	 o.fl.,	 2013).	

Fjölskyldukerfiskenning	Bowens	bendir	á	mikilvægi	þess	í	fjölskyldumeðferð	að	efla	og	styðja	

einstaklinga	 til	 að	 bæta	 lífsgæði	 sín	 og	 efla	 og	 bæta	 sjálfsmynd	 sína.	 Nauðsynlegt	 er	 fyrir	

félagsráðgjafa	og	aðra	fagmenn	að	vera	meðvitaða	um	hugsanlegar	afleiðingar	þess	að	eiga	

systkini	með	vímuefnaröskun	(Lander	o.fl.,	2013).	

Ólafsdóttir	og	félagar	(2018-a)	benda	á	mikilvægi	þess	að	fagaðilar	horfi	á	fjölskylduna	sem	

heild	þegar	unnið	er	með	einstaklingum	með	vímuefnaröskun	og	fjölskyldum	þeirra.	Mikilvægt	

er	að	veita	einstaklingnum	og	fjölskyldu	hans	stuðning	og	aðstoð	sem	fyrst.		

Áætla	má	 að	 þörf	 sé	 á	 stuðningi	 og	 fræðslu	 við	 foreldra	 og	 systkini	 einstaklinga	með	

vímuefnaröskun.	Foreldrar	þurfa	á	aðstoð	og	ráðgjöf	að	halda	við	að	takast	á	við	það	krefjandi	

verkefni	að	eiga	barn	með	vímuefnaröskun	og	samhliða	því	að	sinna	og	veita	öðrum	börnum	
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á	 heimilinu	 viðeigandi	 athygli	 og	 aðstoð.	 Fræðsla	 þarf	 einnig	 að	 vera	 til	 foreldra	 um	 þær	

afleiðingar	sem	vímuefnaröskun	einstaklinga	hefur	á	systkini.	Systkini	hafa	fengið	litla	athygli	

í	rannsóknum	og	er	mikilvægt	að	bæta	úr	því	(Orford	o.fl.,	2010-a).		

Fræðsla	 til	 leik-	 og	 grunnskólakennara	 væri	 gagnleg	þar	 sem	börn	og	ungmenni	 dvelja	

langdvölum	í	leik-	og	grunnskóla.	Þar	er	mikil	fagþekking	og	kjörinn	vettvangur	til	þess	að	veita	

viðeigandi	stuðning.	Til	að	sporna	gegn	frekari	vanda	í	framtíðinni	er	mikilvægt	að	benda	á	að	

fagaðilar	 þurfa	 að	 hafa	 í	 huga	 að	 samkvæmt	 rannsóknum	 eru	 ungmenni,	 sem	 eiga	

fjölskyldusögu	um	vímuefnaröskun,	allt	að	þrisvar	til	átta	sinnum	líklegri	til	að	þróa	með	sér	

vímuefnaröskun	heldur	en	jafningjar	sem	eiga	ekki	slíka	fjölskyldusögu	að	baki	(Charles	o.fl.,	

2015).		
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9 Lokaorð	
Markmið	þessarar	rannsóknar	var	að	skoða	reynslu	og	upplifun	einstaklinga	af	því	að	alast	upp	

með	systkini	með	vímuefnaröskun	og	hvort	það	hefði	áhrif	á	andlega	líðan	þeirra	og	félagsleg	

tengsl.	Ljóst	er	að	það	að	alast	upp	með	systkini	með	vímuefnaröskun	hefur	áhrif	á	andlega	

líðan	 einstaklinga.	 Viðmælendurnir	 upplifðu	 kvíða-	 og	 þunglyndiseinkenni,	 félagslega	

einangrun,	 skömm	og	 áhyggjur	 af	 systkinum	og	 foreldrum.	 Viðmælendur	 fengu	 lítinn	 sem	

engan	stuðning	í	æsku	og	höfðu	fáir	leitað	sér	aðstoðar	á	fullorðinsárum	en	greindu	þó	frá	því	

að	hafa	 íhugað	það.	Viðmælendur	áttu	allir	góð	félagsleg	tengsl	og	aðeins	tveir	greindu	frá	

félagslegri	 einangrun	 í	 barnæsku.	 Enginn	 af	 viðmælendunum	 var	 í	 virkri	 vímuefnaneyslu,	

viðmælendur	neyttu	einstaka	sinnum	áfengis	að	eigin	 sögn	en	voru	þó	alltaf	meðvituð	um	

neyslu	 sína.	Viðmælendur	 litu	 á	þessa	 reynslu	og	upplifun,	 að	 alast	 upp	með	 systkini	með	

vímuefnaröskun,	sem	jákvæða	og	álitu	sig	sterkari	fyrir	vikið.	

Ekki	 reyndist	 erfitt	 að	 fá	 viðmælendur	 í	 rannsóknina	 en	 aftur	 á	 móti	 var	 aðeins	 einn	

viðmælandi	 karlmaður.	 Það	 hefði	 því	 verið	 gagnlegt	 og	 áhugavert	 að	 fá	 sjónarhorn	 fleiri	

karlmanna.	Einnig	væri	áhugavert	að	skoða	hvort	munur	væri	á	því	að	eiga	yngra	systkini	 í	

vímuefnaneyslu,	 þar	 sem	 allir	 viðmælendur	 áttu	 eldra	 systkini	 með	 vímuefnaröskun.	 Allir	

þátttakendur	voru	jákvæðir	og	ánægðir	með	að	vera	hluti	af	því	gera	rannsóknina	að	veruleika	

og	allir	töluðu	um	þörf	á	frekari	stuðningi	gagnvart	einstaklingum	í	þessari	stöðu.		

Rannsakandi	telur	greinilegt	að	mikil	þörf	sé	á	frekari	rannsóknum	af	þessu	tagi,	þarf	að	

leiðandi	 bæta	 við	 fyrirliggjandi	 þekkingu	 og	 auka	 þannig	 möguleika	 á	 að	 veita	 viðeigandi	

úrræði	stuðning	og	ráðgjöf.	Með	því	er	hægt	að	betrumbæta	 lífsgæði	einstaklinga	 í	þessari	

stöðu.	Systkini	er	hópur	sem	á	það	til	að	gleymast	í	rannsóknum	og	er	því	mikilvægt	að	veita	

þessum	hópi	viðeigandi	athygli.		
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Viðauki	1	–	Upplýst	samþykki	
	

	

Upplýst	samþykki	

Upplýst	samþykki	fyrir	þátttöku	í	rannsókn	meistaranema	í	félagsráðgjöf	til	starfsréttinda	við	

Háskóla	Íslands.	

Upplifun	og	reynsla	einstaklinga	að	alast	upp	með	systkini	með	vímuefnaröskun.	

	

Kæri	viðtakandi.	

Markmið	rannsóknarinnar	er	að	skoða	upplifun	og	reynslu	einstaklinga	sem	hafa	alist	upp	með	

systkini	 með	 vímuefnaröskun	 og	 skoða	 meðal	 annars	 hvort	 það	 hafi	 áhrif	 á	 samskipti	 og	

félagsleg	tengsl	á	fullorðinsárunum.	Rannsakandi	telur	mikilvægt	að	heyra	reynslu	og	upplifun	

systkina,	þar	sem	það	hefur	lítið	verið	rannsakað.	Skilyrði	fyrir	þátttöku	er	að	vera	einstaklingur	

á	aldrinum	18	til	30	ára	og	að	hafa	alist	upp	með	systkini	með	vímuefnaröskun.		

Ábyrgðaraðili	rannsóknarinnar	er	Jóna	Margrét	Ólafsdóttir,	aðjúnkt	við	Félagsráðgjafardeild	

Háskóla	Íslands,	netfang:	jona@hi.is	

Rannsóknaraðili	 er	 Vigdís	 Sveinsdóttir,	 meistaranemi	 í	 félagsráðgjöf	 til	 starfsréttinda	 við	

Háskóla	Íslands,	netfang:	vis31@hi.is		

Þátttakan	er	fólgin	 í	einu	viðtal	sem	mun	taka	um	það	bil	klukkustund	þar	sem	þátttakandi	

segir	rannsakanda	meðal	annars	frá	sinni	reynslu	og	upplifun	að	því	að	alast	upp	með	systkini	

með	 vímuefnaröskun.	 Rannsakandi	 mun	 styðjast	 við	 hálfstaðlaðn	 viðtalsvísi.	 Viðtöl	 verða	

hljóðrituð,	afrituð	orðrétt	 í	tölvu	svo	hægt	sé	að	kóða	og	þemagreina	viðtölin	til	þess	að	fá	

niðurstöður	 rannsóknar.	 Öllum	 gögnum	 verða	 eytt	 að	 lokinni	 úrvinnslu,	 eigi	 síður	 en	 í	 lok	

desember	2019.		

Við	gerð	rannsóknar	mun	rannsakandi	gæta	nafnleyndar	og	trúnaðar,	nafn	þátttakanda	mun	

hvergi	 koma	 fram	 í	 rannsóknargögnum,	hvorki	 í	 skjölum	 sem	 innihalda	 afritun	 viðtala	 né	 í	
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rannsóknarniðurstöðum.	Viðmælendum	verða	gefin	dulnefni	svo	ekki	hægt	sé	að	rekja	svör	til	

viðmælanda.	 Þátttakandi	 getur	 synjað	 þátttöku	 á	 hvaða	 stigi	 sem	 er,	 án	 útskýringar	 eða	

eftirmála.	

Rannsakandi	 mun	 fara	 eftir	 Lögum	 um	 persónuvernd	 og	 meðferð	 persónuupplýsinga	 nr.	

77/2000	við	vinnslu	á	persónuupplýsingum	og	 skráningu	þeirra	og	gæta	hlutleysis	og	eigin	

skoðana.		

Ég	hef	verið	upplýst/ur	um	tilgang	rannsóknarinnar	og	í	hverju	þátttaka	mín	er	fólgin.	Mér	er	

ljóst	 að	 ég	 get	 hætt	 við	 þátttöku	 á	 hvaða	 stigum	 rannsóknarinnar.	Mér	 er	 einnig	 ljóst	 að	

trúnaðar	verði	gætt	og	að	nafn	mitt	muni	hvergi	koma	framm.		

Upplýst	samþykki	er	í	tvíriti	og	fær	þátttakandi	að	halda	eftir	eintaki.	Með	undirskrift	minni	

samþykki	ég	þátttöku	mína	í	þessari	rannsókn.		

	

	

Dagsetning		_________________	

	

Undirskrift	þáttakanda		__________________________________________________	

	

Undirskrift	rannsakanda	_________________________________________________	
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Viðauki	2	–	Viðtalsvísir	
Viðtalsvísir	

Þessi	viðtalsvísir	er	fyrir	rannsakanda	til	þess	að	hafa	til	hliðsjónar	í	viðtalinu.	

	

1.	 Nafn:		

2.	 Aldur:		

3.	 Hver	í	fjölskyldu	þinni	er/var	með	vímuefnaröskun?		

a.	Yngra	systkini/eldra	systkini		

b.	Foreldrar	

4.	 Hvaða	vímuefni	er/var	viðkomandi	systkini	að	nota?	

a.	Er	systkinið	með	aðrar	greiningar	heldur	en	vímuefnaröskun?	

5.	 Hvað	eruð	þið	mörg	í	fjölskyldunni?		

a.	Hvar	ert	þú	í	systkinaröðinni?		

b.	Eru	foreldrar	þínir	saman?		

i.	Ef	nei,	hvenær	skildu	þau?		

ii.	Eru	þau	komin	með	nýjan	maka?	

6.	 Hvernig	eru	þínir	fjölskylduhagir	núna?		

a.	Hjúskaparstaða?		

b.Börn?			

7.	 Hefur	þú	verið	greind/ur	af	fagaðila	með	vímuefnaröskun	eða	bent	á	að	draga	úr	neyslu	
vímuefna	af	fagaðila?		

8.	 Hafði	neysla	systkinis	áhrif	á	þig	í	barnæsku	?	Ef	svo	er	-	hvaða	hátt?	

a.	Andlega		

b.	Félagslega	

9.	 Hafði	neysla	systkinis	áhrif	á	þig	á	fullorðinsárum?	Ef	svo	er	-	á	hvaða	hátt?		

a.	Andlega	

b.	Félagslega		

c.	(Streitueinkennandi	sjúkdómar)	

10.	 Hafðir	þú	áhyggjur	af	systkini	þínu?	

a.	Áhyggjur	á	hvaða	hátt,	t.d	um	líf	viðkomandi?	

11.	 Hafðir	þú	áhyggjur	af	foreldrum	þínum?	

a.	Áhyggjr	á	hvaða	hátt,	t.d	um	líf	viðkomandi/álag?	

12.	 Fannst	þér	neyslan	bitna	á	foreldrum	þínum	og	öðrum	systkinum	ef	við	á?	

13.	 Hafði	neysla	systkinis	áhrif	á	skóla	og	vinahóp	þinn?	
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a.	Til	dæmis	gagnvart	heimalærdómi?	

b.	Voru	vinir	þínir	hræddir	við	að	koma	heim	til	þín?	

14.	 Fannst	þér	þú	fá	minni	athygli	frá	foreldrum	en	systkinið	sem	var/er	í	vímuefnaneyslu?	

15.	 Fannst	þér	þú	þurfa	að	taka	meiri	ábyrgð	inn	á	heimilinu	en	þú	hafðir	þroska	og	aldur	
til	vegna	neyslu	systkinis	þíns?	

a.	Til	dæmis	gagnvart	heimilishald		

b.	Til	dæmis	gagnvart	skólagöngu	þinni	

16.	 Fannst	þér	traust	og	góð	samskipti	vera	í	fjölskyldunni	í	æsku?	

a.	Hvernig	eru	samskiptin	núna	á	milli	þín	og	foreldra	þinna	/	á	milli	þín	og	systkina?	

17.	 Áttir	þú	auðvelt	með	að	leita	til	foreldra	þinna	með	vandamál	eða	dagleg	verkefni	s.s.	
heimanám?	

18.	 Hvernig	upplifir	þú	tilfinningaleg	tengsl	við	systkini	þitt	sem	er	vímuefnasjúkt?		

a.	Er	það	öðruvísi	en	til	annara	systkina	sem	ekki	eru	í	neyslu?	Ef	við	á.	

b.	Hvernig	finnst	þér	það	vera	núna?		

19.	 Telur	þú	að	viðhorf	foreldra	hafi	haft	áhrif	á	þig	og	þitt	viðhorf	og	þína	hegðun	gagnvart	
neyslu?	

a.	En	áhrif	á	systkini?	

20.	 Telur	þú	að	neysla	(ef	við	á)	foreldra	hafi	haft	áhrif	á	þig	og	þitt	viðhorf	og	þína	hegðun	
gagnvart	neyslu?		

a.	En	áhrif	á	systkini?	

21.	 Varðst	þú	fyrir	andlegu	og/eða	líkamlegu	ofbeldi	sem	rekja	má	til	neyslunnar	eða	varðst	
þú	vitni	að	slíku	á	heimilinu?	

	

	

	

	


