
 

  
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Meðferðir við vímuefnavanda  

Gætu hugvíkkandi efni verið ákjósanlegur valkostur í 
meðferðum við vímuefnavanda?  

  

  
  
  

 Gyða Björg Þórsdóttir og Helga Sif Víðisdóttir 

<   

  

Sálfræði deild   
Hug -   og  félags vísindasvið   

Háskólinn á Akureyri   
20 2 1   



 

 
  
  
  
  

Meðferðir við vímuefnavanda  

Gætu hugvíkkandi efni verið ákjósanlegur valkostur í 
meðferðum við vímuefnavanda?  

  
  

Gyða Björg Þórsdóttir og Helga Sif Víðisdóttir  

  

  

  
12 eininga lokaverkefni sem 

er hluti af  
Baccalaureus Artium-prófi í sálfræði  

  
  
  
  

Leiðsögukennarar/ráðunautar  
Árni Gunnar Ásgeirsson  
Lilja Sif Þorsteinsdóttir  

  
  
  
  
  
  
  

Sálfræðideild  
Hug- og félagsvísindasvið  

Háskólinn á Akureyri  
Akureyri, Maí 2021  

  

  
  



  iii  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
Titill: Meðferðir við vímuefnavanda  
Stuttur titill: Gætu hugvíkkandi efni verið ákjósanlegur valkostur í meðferðum 
við vímuefnavanda?  
12 eininga bakkalárprófsverkefni sem er hluti af Baccalaureus Artium-prófi í 
sálfræði.  
  
Höfundarréttur © 2021  Gyða Björg Þórsdóttir og Helga Sif Víðisdóttir  
Öll réttindi áskilin  
  
  
Sálfræðideild  
Hug- og félagsvísindasvið  
Háskólinn á Akureyri  
Sólborg, Norðurslóð 2  
600 Akureyri  
  
Sími: 460 8000  
  
  
Skráningarupplýsingar:  
Gyða Björg Þórsdóttir og Helga Sif Víðisdóttir, 2021, bakkalárprófsverkefni, 
sálfræðideild, hug- og félagsvísindasvið, Háskólinn á Akureyri, 47 bls.  
  
Akureyri, Maí, 2021  
  

  
 
 



 

Útdráttur  

  
Vímuefnavandi er vaxandi lýðheilsuvandamál í heiminum í dag og hefur víðtæk samfélagsleg 

áhrif. Vandinn er flókinn og orsakir margþættar. Endurtekin vímuefnanotkun veldur truflunum 

á boðefnakerfum heilans sem getur haft áhrif á sjálfsstjórn, athygli, minni, sjálfsvitund og 

tilfinningar. Algengt er að einstaklingar með vímuefnavanda glími einnig við þunglyndis- og 

kvíðaeinkenni en áfallasaga er líka algeng. Félagslegir þættir geta bæði haft jákvæð og neikvæð 

áhrif á þróun vímuefnavanda. Meðferðir við vímuefnavanda á Íslandi styðjast við AA-12-spora 

kerfið, HAM, áhugahvetjandi samtal, núvitund og lyf. Meðferðir við vímuefnavanda virðast 

skila takmörkuðum árangri.   

Hugvíkkandi efni hafa verið notuð í þúsundir ára. Undanfarið hefur áhugi á rannsóknum 

með hugvíkkandi efnum við vímuefnavanda verið endurvakinn. Efnin virkja 5HT2A viðtakana, 

hafa áhrif á boðefnakerfi heilans og stuðla að nýmyndun og endurskipulagningu taugafrumna. 

Áhrif hugvíkkandi efni valda meiri tilviljanakenndri óreiðu í heilanum sem hefur áhrif á skynjun, 

geðslag og hugræna ferla, sem getur leitt til nýrra hugsanaferla. Hugvíkkandi efni geta haft ólík 

áhrif á sjálfið, geta aukið innsýn í hugsanaferla, vandamál og fyrri reynslu. Margir greina frá 

þýðingarmiklum og yfirnáttúrulegum upplifunum, sem geta breytt viðhorfum og gildum til 

lengri tíma. Rannsóknir sýna að psilocybin og Ayahuasca geti dregið úr fíkn og notkun örvandi 

efna, nikótíns og áfengis. Ibogaine hefur sýnt árangur í fráhvarfsmeðferð við ópíóðum og 

dregið úr fíkn og notkun ýmissa vímuefna. Ketamín hefur sýnt árangur við ýmiss konar 

vímuefnavanda og meðferðareiginleikar MDMA virðast lofa góðu. Talið er að efnin, hugarfar 

skjólstæðings, ytri aðstæður og meðferðaraðilinn hafi samverkandi áhrif á árangur meðferðar. 

Meðferðin virðist geta leitt til þess að tekið sé á vandanum á heildrænan hátt, haft jákvæð 

áhrif á kvíða, þunglyndi, stuðlað að úrvinnslu einstaklingsbundinna vandamála og bætt 

lífsgæði. Rannsóknir á hugvíkkandi efnum í meðferðum við vímuefnavanda lofa góðu. Þær 

virðast bera meiri árangur en meðferðir sem notaðar eru í dag en hafa þó fengið takmarkaða 

viðurkenningu.   

Lykilorð: vímuefni, vímuefnavandi, hugvíkkandi efni,  5HT2A, óreiðukenndur heili, 

yfirnáttúrulegar upplifanir  
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Abstract  

  
Substance use disorders (SUD) are a growing public health problem and it has far reaching 

effects on the community. SUD is a complex condition and the causes are multifaceted. 

Repeated substance use disrupts the neurotransmitter systems in the brain which can affect 

self-control, attention, memory, self-awareness and feelings. Depression and anxiety are 

frequently co-occurring with SUD, prior traumatic experiences are common as well. Social 

factors can have both negative and positive effects on the development of SUD. Treatment 

programs for SUD in Iceland utilize the AA-12 step program, Cognitive behavioral therapy, 

Motivational interviewing, mindfulness and medication. Current therapies for SUD show 

limited results.  

Psychedelics have been used for thousands of years. Recently there has been renewed 

interest in studying the use of psychedelics to assist treatments for SUD. Psychedelics activate 

the 5HT2A receptors in the brain, affect the neurotransmitter systems and contribute to the 

synthesis and reorganization of neurons. The brain is more entropic in the psychedelic state 

which affects perception, mood and cognitive processes, which can alter cognitive processes.  

Psychedelics can have diverse effects on the sense of self, can increase insight into mental 

processes and affect the perception of problems and prior experiences. Meaningful- and 

mystical experiences are common, enduring changes in perspective and values can follow. 

Results show that psilocybin and ayahuasca can reduce addiction and the use of stimulants, 

nicotine and alcohol. Ibogaine has shown results in withdrawal treatment for opiates and can 

reduce addiction and use of an array of different drugs. Ketamine has shown results in treating 

SUD and MDMA seems to have promising results. The compounding effects of psychedelics, 

the patient´s mindset, external conditions and the therapist that interact to produce the 

therapeutic effect. Treatment with psychedelics seems to be able to treat SUD in a holistic 

manner, have positive effects on anxiety, depression, can help with the resolution of personal 

problems and improve the quality of life. Studies on psychedelics in the treatment of SUD are 

promising and seem more efficacious than other treatments for SUD but are not well 

acknowledged.   

Keywords: Substances, SUD, psychedelics,  5HT2A, entropic brain, mystical experiences  
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Vímuefni hafa fylgt mannkyninu í gegnum margar aldir. Vímuefni er regnhlífarhugtak yfir efni 

sem hafa áhrif á miðtaugakerfið, til að mynda tóbak, áfengi, lyfseðilskyld lyf og ólögleg efni 

(Bear o.fl,  2016). Talið er að yfir 2% jarðarbúa glími við áfengis- eða vímuefnavanda vegna 

ólöglegra efna og rekja má 1,5% af alþjóðlegri sjúkdómsbyrði til þess (Ritchie og Roser, 2019). 

Áfengi, tóbak og ólögleg vímuefni hafa alvarleg áhrif á lýðheilsu og eru leiðandi áhættuþættir 

á heimsvísu fyrir örorku og ótímabær dauðsföll (WHO og UNODC, 2020). Talið er að árið 2017 

hafi 11,8 milljónir manna dáið beint eða óbeint af vímuefnanotkun, bæði löglegum og 

ólöglegum (James o.fl., 2018). Alþjóða Heilbrigðismálastofnunin (WHO) metur reykingar eitt 

stærsta lýðheilsuvandamál 21. aldar, en talið er að 1,3 milljarður manna í heiminum noti tóbak 

að staðaldri. Árlega deyja 6 milljónir manna af kvillum sem rekja má til reykinga og talið er að 

fjöldinn verði 8 milljónir árið 2030 (WHO, 2017). Áfengi er talið vera það vímuefni sem veldur 

mestum skaða, bæði fyrir einstaklinginn sjálfan og samfélagið (Nutt o.fl., 2010). Rekja má 

marga heilsukvilla til áfengis, þeir algengustu eru lifrarbilun, hjartasjúkdómar, krabbamein og 

Wernicke-Korsakoff heilkenni. Auk þess er talið að 3 milljónir manna láti lífið af völdum áfengis 

árlega um heim allan (WHO, 2018). Þjóðfélagsleg byrði af vímuefnavanda er gríðarleg. 

Efnahagslegur kostnaður vegna þessa lýðheilsuvanda er mikill, til að mynda útgjöld til 

heilbrigðisþjónustu og löggæslu, töpuð framleiðni og annar beinn og óbeinn kostnaður, þar 

með talinn skaði annarra (Peacock o.fl., 2018).   

Meðferðarúrræði við vímuefnavanda eru talin vera af skornum skammti en talið er að 

aðeins einn af hverjum átta einstaklingum með vímuefnavanda fái meðferð við vandanum 

(WHO, 2020). Samkvæmt ársskýrslu Samtaka áhugafólks um áfengis- og vímuefnavanda (SÁÁ, 

2019) eru að jafnaði 500 manns á biðlista eftir meðferð á Vogi og hefur staðan verið svipuð 

síðastliðin sjö ár. Talið er að um helmingur þeirra sem leggjast inn á Vog hafi verið þar inni áður 

(SÁÁ, 2019). Rannsóknir hafa auk þess sýnt að 50-60% fólks byrji að nota vímuefni innan árs 

frá meðferð (Cornelius, o.fl., 2003; Gossop, o.fl., 2003). Lítið er til af nýlegum rannsóknum um 

árangur meðferðar á Íslandi en Kristinn Tómasson gerði rannsókn árið 1999. Hann rannsakaði 

árangur 351 þátttakanda sem höfðu verið í meðferð á LSH eða Vogi. Niðurstöður sýndu að 

39,7% þátttakenda voru án vímuefna eftir 16 mánuði en aðeins 16% voru án vímuefna 28 

mánuðum eftir meðferð (Kristinn Tómasson, 1999). Aðrar samantektir á meðferðum við 

vímuefnavanda sýna yfirleitt lítinn til miðlungs árangur (Burke o.fl., 2003; Magill o.fl., 2009; 
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Magill o.fl., 2019). Þessar niðurstöður gefa vísbendingar um að meðferðir sem eru í boði í dag 

skili takmörkuðum árangri og því þörf á að skoða nýjar leiðir í meðferðum við vímuefnavanda.  

Áhugi á hugvíkkandi efnum sem meðferð við ýmsum geðrænum vanda hefur farið vaxandi 

síðasta áratuginn og fjölmargar rannsóknir verið gerðar. Hugvíkkandi efni hafa skilað árangri í 

meðferð við þunglyndi (Davis o.fl., 2020; Goldberg o.fl., 2020; Griffiths o.fl., 2016; Osório o.fl., 

2015; Ross o.fl., 2016), kvíða (Gasser o.fl., 2015; Goldberg o.fl., 2020; Grob o.fl, 2011) og 

áfallastreituröskun (Oehen o.fl., 2012; Mithoefer o.fl., 2010; Mithoefer o.fl., 2013; Mithoefer 

o.fl., 2019). Fylgnirannsóknir hafa sýnt sterk tengsl á milli geðrænna vandkvæða og 

vímuefnavanda (Rush o.fl., 2008; Torrens, o.fl., 2017). Reynslan hefur sýnt að þeir sem glíma 

bæði við vímuefnavanda og geðrænan vanda eru líklegri til að þróa með sér líkamlega 

sjúkdóma, þurfa oftar að nota heilbrigðis- og félagsþjónustu og tíðni sjálfsvíga er hærri en hjá 

þeim sem eingöngu glíma við vímuefnavanda (Torrens, o.fl., 2017).   

Markmið þessara ritgerðar er kanna hvort meðferð með hugvíkkandi efnum gæti verið 

ákjósanlegur valkostur í meðferð við vímuefnavanda og hvaða hugvíkkandi efni væri hentugast 

að nota. Fyrst verður farið út í skilgreiningu vímuefnavanda, rætur hans, meðferðir sem standa 

til boða og hvaða árangur þessar meðferðir sýna. Næst verður farið út í sögu og skilgreiningu 

hugvíkkandi efna, virkni og áhrif þeirra, ásamt áhrifaþáttum í meðferðum með hugvíkkandi 

efnum. Í kjölfarið verða teknar saman helstu rannsóknir sem hafa verið gerðar á hugvíkkandi 

efnum við vímuefnavanda. Að lokum eru niðurstöður teknar saman þar sem verður skoðað 

hvort hugvíkkandi efni geti orðið ákjósanlegur valkostur í meðferð við vímuefnavanda.   
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Vímuefnavandi  
 

Hvað er vímuefnavandi?  
Samkvæmt greiningarkerfi DSM-5 er vímuefnavandi samansafn einkenna af líffræðilegum, 

atferlis- og vitsmunalegum toga sem veldur viðvarandi vímuefnanotkun þrátt fyrir vandamál 

og skaða sem fylgja notkuninni. Greiningarviðmið DSM-5 byggist á atferli tengdu 

vímuefnanotkuninni. Greiningarviðmiðin eru 11 talsins og uppfylla þarf tvö eða fleiri af 

eftirfarandi viðmiðum í minnst eitt ár til að greina vímuefnavanda (American Psychiatric 

Association, 2013) .  

1. Meira tekið af vímuefnum og í lengri tíma en áætlað var í upphafi.  
2. Endurteknar, árangurslausar tilraunir til að hætta vímuefnanotkun.  
3. Miklum tíma er varið í að útvega vímuefni, nota þau eða ná jafnvægi eftir notkunina.  
4. Óstjórnleg löngun í vímuefni (fíkn).  
5. Vímuefnanotkun hefur í för með sér að einstaklingur getur ekki sinnt skyldum sínum 

heima fyrir, í skóla eða vinnu.  
6. Vímuefnanotkun heldur áfram þrátt fyrir að skapa mikil félagsleg og 

samskiptavandamál.  
7. Vímuefnanotkun veldur því að einstaklingur dregur úr eða hættir ástundun tómstunda 

eða áhugamála.  
8. Vímuefnanotkun heldur áfram þrátt fyrir vitneskju um neikvæðar afleiðingar á 

líkamlega og andlega heilsu.  
9. Vímuefnanotkun er endurtekin í aðstæðum þar sem það er líkamlega hættulegt.   
10. Vímuefnanotkun hefur leitt til þolmyndunar fyrir vímuefnunum, meira magn þarf til að 

ná fram áhrifum sem leitast er eftir.  
11. Vímuefnanotkun leiðir til fráhvarfseinkenna sem hverfa ef tekið er meira af 

vímuefnum.  

  
Hverjar eru rætur vímuefnavanda?  
Vímuefnavandi er flókinn og margþættur. Margar ólíkar kenningar hafa verið þróaðar til að 

reyna skilja uppruna vandans. Kenningar eru oft flokkaðar út frá líffræðilegum, sálfræðilegum 

og félagslegum þáttum (Shafiee o.fl., 2019).   
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Líffræðilegir þættir  
Vímuefnavandi leiðir til lífeðlisfræðilegra truflana á ákvarðanatöku, tilfinningum og 

hegðunarsjálfsstjórn (Goodman og Packard, 2016; Volkow og Morales, 2015). Vímuefnavanda 

má setja saman í þriggja stiga hringrás þar sem víma leiðir til fráhvarfseinkenna og vanlíðanar 

sem leiðir til þráhyggju og eftirvæntingar sem leiðir aftur til vímuefnanotkunar (Koob og 

Volkow, 2016). Lífeðlisfræðilega ferla sem tengjast stigum hringrásarinnar má tengja við 

truflanir á þremur taugaboðefnakerfum, djúphnoðukjarnanum (e. basal ganglia), möndlu og 

tengdum svæðum (e.extended amygdala) auk framheilabarkar (e.prefrontal cortex; Koob og 

Volkow, 2016; Volkow og Morales, 2015).  

 Talið er að umbunarkerfi heilans spili stórt hlutverk í vímuefnavanda. Umbunarkerfi 

heilans er samsett úr undirslæðu (e. ventral tegmental area), safnkjarna (e. nucleus 

accumbens), framheilaberki (e. prefrontal cortex), í grunn-hliðlægum hluta möndlu (e. 

basolateral amygdala), hliðlægum dreka (e.lateral hippocampus), og miðlægu framheilabúnti 

(e. medial forebrain bundle). Serótónín taugaboðefnin leika lykilhluverk í möndlu, berast til 

undirslæðu og safnkjarna sem hefur áhrif á seyti dópamíns og virkni umbunarkerfisins (Koob 

og Volkow, 2016). Vímuefnanotkun virkjar taugafrumur í umbunarkerfi heilans með þeim 

afleiðingum að dópamínseyti eykst (MacNicol, 2016; Solinas o.fl., 2019). Aukið dópamínseyti í 

heila veldur jákvæðri styrkingu, virkjar minnisfrumur í umbunarkerfinu og eykur þannig líkur á 

að hegðunin verði endurtekin (Blum o.fl., 2012). Endurtekin vímuefnanotkun getur einnig leitt 

til tengslanáms þar sem aðrir þættir sem tengjast neyslunni geta virkjað taugafrumur í 

umbunarkerfinu og stuðlað að seyti dópamíns, til að mynda tilhlökkunin um að fá sér efni, 

umhverfi, neyslufélagar eða andleg líðan. Tilhlökkunin verður að eftirvæntingu og þráhyggju 

sem eykur dópamín- og glútamatseyti og leiðir til meiri vímuefnainntöku (Volkow o.fl., 2016). 

Endurtekin vímuefnanotkun veldur fækkun á dópamínviðtökum og dregur úr virkni 

taugafrumna í umbunarkerfinu. Truflanir á dópamínboðefnum í umbunarkerfinu liggja til 

grundvallar í þróun, viðhaldi, fráhvarfseinkennum og bakslagi vímuefnavanda (Solinas o.fl., 

2019). Aðlögunarbreytingar verða á starfsemi möndlu og fremri gyrðilsbarkar (e. anterior 

cingulate cortex), sem eykur streituviðbrögð og leiðir til neikvæðra tilfinninga (Volkow o.fl., 

2012). Umbunarkerfið verður neikvætt styrkt þar sem neikvæðar tilfinningar og 

fráhvarfseinkenni frá vímu leiða til eftirvæntingar, þráhyggju og aftur til efnamisnotkunar. 

Umbunar- og tilfinningakerfin raskast enn frekar vegna truflunar á glútamat- og GABA- 
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boðefnakerfum í framheilasvæðum, sem getur leitt til erfiðleika við ákvarðanatöku, hvatvísi 

og minni sjálfstjórnar, sem getur stuðlað að bakslagi (Barrett o.fl., 2020).   

Truflun á þessum boðefnakerfum getur einnig breytt virkni í sjálfvirka tengslasvæðinu (e. 

default mode network, DMN) sem hefur meðal annars verið tengt við fíkn og bakslag (Zhang 

og Volkow, 2019). DMN tengslasvæðin eru: miðlægur framheilabörkur (e. the medial 

prefrontal cortex, mPFC), aftari gyrðilsbörkur (e. posterior cingulate cortex, PCC), aftanvert 

hvirfilblað (e. posterior parietal cortex), drekinn (e.hippocampus), og hliðlægur 

gagnaugabörkur (e. lateral temporal cortex). DMN sýnir meiri virkni í hvíld, en minni sé athygli 

beint að ytra umhverfi, hvers kyns athöfnum eða verkefnum. DMN virkjast við marga 

hugarferla, til að mynda þegar hugsað er til framtíðar og fortíðar, hugsun um sjálfið, hugvitund, 

ímyndun og tilfinningagreind (Bear o.fl., 2016). Truflun á virkni innan DMN virðist stuðla að 

skertri sjálfsvitund, neikvæðum tilfinningum og auknum vímuefnavanda. Rannsóknir á 

einstaklingum með vímuefnavanda hafa sýnt minni virkni á framheilasvæðum DMN, sem taka 

þátt í að móta viðhorf og stýra athygli og tilfinningum (Zhang og Volkow, 2019). Virkni í aftari 

svæðum DMN virðist aftur á móti hafa tilhneigingu til að aukast, en þau svæði hafa áhrif á innri 

hugsanaferla og hugsanir um sjálfið, til að mynda þegar fíkn er til staðar, endurteknar 

þráhyggjuhugsanir (Zhang og Volkow, 2019). Athyglisstýrða tengslakerfið (Salience networks, 

SLN) er tengslasvæði sem tekur þátt í að meta þætti sem skipta máli, athyglisstýringu og 

stuðlar að upplifun tilfinninga. SLN tengslasvæðin eru fremri eyjarblöð (e. anterior insula, AI), 

baklægur fremri gyrðilsbörkur (e. dorsal anterior cingulate cortex, dACC) og neðri hvirfilblaði 

(e. inferior parietal lobule, IPL; Zilverstand o.fl., 2018). Aukin virkni á þessum svæðum tengjast 

fíkn (Kühn og Gallinat, 2011) og þráhyggju fyrir vímuefnum (Naqvi og Bechara, 2009) sem 

styður þátttöku þessa svæða í athyglisstýringu. SLN hefur verið tengt við sjálfsvitund (e. 

minimal/embodied sense of self) á meðan DMN er oftar tengt við sjálfið (e. narrative self; 

Letheby og Gerrans, 2017)  

 Truflun á virkni milli DMN, SLN og framheilasvæða (e.prefrontal cortex), sem tengjast 

sjálfsstjórn, getur einnig átt sér stað hjá fólki með vímuefnavanda. Þegar einstaklingur með 

vímuefnavanda upplifir fráhvarfseinkenni og fær þráhyggju þá tekur DMN svæðið yfir, ásamt 

SLN, og sjálfstjórn minnkar en víman dregur aftur á móti úr virkni DMN (Zhang og Volkow, 

2019).   
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Tenging milli DMN og framheilasvæða minnkar vegna langvarandi nikótín- (Cole o.fl., 

2010), kókaín- (Gu o.fl., 2010) og heróínnotkunar (Jiang o.fl., 2011). Sé fíknitilhneiging til staðar 

virðist þessi tenging einnig breytast (Lerman o.fl., 2014; Lu o.fl., 2014; Sutherland o.fl., 2012,) 

og getur stuðlað að bakslagi. Truflun á virkni milli DMN og heilabarkar, hefur áhrif á sjálfsstjórn, 

minni og tilfinningar sem getur orsakað vímuefnanotkun, þrátt fyrir neikvæðar afleiðingar 

(Zhang og Volkow, 2019).   

  

Sálfræðilegir þættir  
Fjöldi rannsókna hafa verið gerðar til að skoða tengingu milli erfiðra upplifana í æsku og heilsu 

og hegðun á fullorðinsárum. Margar af þessum rannsóknum hafa notast við spurningalista sem 

kallast Erfiðar upplifanir í æsku (e. adverse childhood experiences, ACE). Spurningalistinn hefur 

verið notaður í rannsóknum síðan 1996, meðal annars í stórum lýðheilsurannsóknum (Felitti 

o.fl., 1998). ACE skalinn byggist á 10 já/nei-spurningum sem allar tengjast erfiðum upplifunum 

í æsku. Dæmi um erfiðar upplifanir í æsku geta verið foreldramissir, andlegt og líkamlegt 

ofbeldi, kynferðisleg misnotkun og vanræksla. Niðurstöður ACE rannsókna hafa sýnt sterk 

tengsl milli erfiðra upplifana í æsku og vímuefnavanda síðar á lífsleiðinni (Dube o. fl., 2003; 

Felitti o.fl., 1998). Ein rannsókn var gerð á 8.613 fullorðnum einstaklingum sem nýttu sér 1. 

stigs heilbrigðisþjónustu í Kaliforníu. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að þeir sem höfðu 

orðið fyrir fimm eða fleiri erfiðum upplifunum í æsku voru í 7-10 sinnum meiri hættu á að 

ánetjast vímuefnum samanborið við þá sem ekki höfðu orðið fyrir erfiðum upplifunum í æsku 

(Dube o. fl., 2003). Önnur rannsókn sýndi að ef einstaklingar höfðu orðið fyrir fjórum eða fleiri 

erfiðum upplifunum í æsku voru þeir í 4-12 sinnum meiri hættu á að ánetjast vímuefnum en 

þeir sem ekki höfðu lent í erfiðum upplifum í æsku (Felitti o.fl., 1998). Gabor Maté, læknir frá 

Kanada sem hefur sérhæft sig í vímuefnavanda, leggur áherslu á þessi tengsl í bók sinni In The 

Realm of Hungry Ghosts. Hann telur að notkun vímuefna sé yfirleitt tilraun til að flýja innri 

sársauka sem oft á rætur að rekja til barnæsku (Maté, 2010).    

Sterk tengsl eru á milli vímuefnavanda og áfallastreituröskunar, en talið er að 35% 

einstaklinga með vímuefnavanda glími einnig við áfallastreituröskun (Torrens o.fl., 2017). 

Ýmsar rannsóknir hafa sýnt að sambærilegar truflanir verða á taugaboðefnakerfum heilans hjá 

einstaklingum með vímuefnavanda og áfallastreituröskun, sérstaklega í umbunarkerfi heilans 
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og hugrænum ferlum. Truflanir á þessum boðefnakerfum geta þar af leiðandi stuðlað að og ýtt 

undir einkenni í báðar áttir (María-Ríos og Morrow, 2020). Auk þess hafa rannsóknir sýnt að 

vímuefnavandi er algengur hjá fólki sem glímir við þunglyndi og kvíða. Einnig er algengt að 

einstaklingar með vímuefnavanda þrói með sér þunglyndi og kvíða (Rush o.fl., 2008; Torrens 

o.fl,. 2017), þar sem vímuefni valda oft röskun í boðefnakerfum heilans sem hefur áhrif á 

geðslag. Rannsóknir benda til að boðefnatruflanir sem tengjast þunglyndi og vímuefnavanda 

séu sambærilegar (Ezquerra-Romano o.fl., 2018). Talið er að allt að 60% þeirra sem misnoti 

vímuefni finni fyrir þunglyndiseinkennum (Volkow, 2004).  

   
Félagslegir þættir  
Rannsóknir á dýrum hafa sýnt að félagsleg tengsl og umhverfi skiptir sköpum í þróun á 

vímuefnavanda. Ein fyrsta slíka rannsóknin var gerð undir handleiðslu sálfræðingsins Bruce 

Alexander á síðari hluta áttunda áratugar síðustu aldar. Rannsóknirnar voru kallaðar Rat park. 

Teymið hans skoðaði annars vegar hegðun rotta sem voru einangraðar í litlu búri og hins vegar 

hegðun hjá 22 rottum sem voru settar saman í stærra búr með fallegu umhverfi (Rat Park). Í 

Rat park gátu rotturnar hlaupið um, leikið sér með bolta og myndað tengsl við aðrar rottur. 

Allar rotturnar höfðu greiðan aðgang að morfíni og vatni. Niðurstöður leiddu í ljós að 

einangruðu rotturnar drukku mun meira af morfíni en rotturnar í Rat Park, en þar höfðu 

rotturnar meiri áhuga á að leika sér, mynda tengsl við hinar rotturnar og eignast afkvæmi 

(Alexander o.fl., 1978). Svipaðar rannsóknir hafa verið gerðar á öðrum nagdýrum og prímötum 

sem hafa einnig bent til þess að félagsleg tengsl og umhverfi geta haft áhrif á þróun 

vímuefnavanda (Strickland og Smith, 2015). Vísbendingar eru um að umhverfi og félagslegar 

aðstæður hafi einnig áhrif á þróun vímuefnavanda hjá mannfólki. Rannsókn frá árinu 2016 á 

heróínnotkun bandarískra hermanna í Víetnam stríðinu, leiddi í ljós að um 34% hermanna 

neyttu heróíns í Víetnam og af þeim voru 20% sem uppfylltu greiningarviðmið vímuefnavanda. 

Eftir heimkomu hermannanna til Bandaríkjanna voru aðeins 1% sem uppfylltu 

greiningarviðmiðin. Talið er að hermenirnir hafi notað heróín vegna vanlíðanar í Víetnam. Auk 

þess er talið að ólík gildi og menning þessara landa, verðlag og aðgengi heróíns hafi haft áhrif 

á notkunina, einnig ólík félagsleg viðmið, menntun og aðstæður hvers og eins (Hall og Weier, 

2016).  
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Félagsleg áhrif eru flókin og geta haft bæði jákvæðar og neikvæðar afleiðingar á 

einstaklinga (Dingle o.fl., 2015). Skortur á félagslegum tengslum (Chou o.fl., 2011) og félagslegt 

umhverfi (Bauman og Ennett, 1996; Ary o.fl., 1999) getur stuðlað að vímuefnanotkun. Að sama 

skapi getur félagslegt umhverfi og stuðningur komið í veg fyrir vímuefnanotkun og haft jákvæð 

áhrif á einstaklinga í bataferlinu (Zywiak o.fl., 2009; Kelly o.fl., 2011; Litt o.fl., 2015). Algengar 

ástæður bakslags eru taldar vera ágreiningur milli einstaklinga og félagslegt umhverfi (Hodgins 

o.fl., 1995; Zywiak o.fl., 2006).   

  
Meðferðir  
Á Íslandi er stuðst við gagnreyndar meðferðir við vímuefnavanda, AA-12 spora kerfið, hugræna 

atferlismeðferð (HAM), áhugahvetjandi samtal, núvitund og lyfjameðferð.  

  

AA-12 spora kerfið  
AA samtökin eru alþjóðlegur félagsskapur einstaklinga sem glíma við vímuefnavanda. Skilyrðin 

fyrir því að vera í AA samtökunum er að einstaklingurinn hafi vilja til að hætta að nota vímuefni. 

Einstaklingarnir samhæfa reynslu sína, trú og vonir í sjálfshjálparhópum til að styðja hvern 

annan í bataferlinu, en talið er að félagslega hliðin hafi mikla þýðingu í AA samtökunum. 

Aðferðirnar sem notaðar eru í AA byggjast á 12-spora kerfinu. Eitt af markmiðum 12-spora 

kerfisins er að hjálpa einstaklingum að öðlast andlegan og tilfinningalegan bata sem og 

tengingu við æðri mátt (AA-bókin, 2011). Rannsóknir hafa í auknum mæli sýnt mikilvægi 

félagslegra þátta í bataferli frá vímuefnavanda og að þeir hafi áhrif á öllum stigum í bataferlinu 

(Dingle o.fl., 2015). Því hefur verið haldið fram að félagsleg tenging sé eitt af grunngildum 

sálfræðilegra þarfa og sé nauðsynleg fyrir andlega heilsu. Manneskjur er í eðli sínu félagsverur 

og félagsleg tenging hjálpar þeim að finnast þær tilheyra heild og veitir þeim tilgang í lífinu 

(Baumeister og Leary, 1995; Cruwys o.fl., 2014).   

Kelly og félagar (2020) gerðu samantekt á 27 rannsóknum með 10.565 þátttakendum til 

að bera saman árangur AA-12-spora meðferð við HAM og áhugahvetjandi samtalsmeðferð. Í 

samantektinni voru 21 slembiraðaðar samanburðarrannsóknir, 5 stýrðar 

samanburðarrannsóknir og ein faraldsfræðileg rannsókn (e. economic study). Niðurstöður 

leiddu í ljós að þátttakendur sem fengu AA-12-spora meðferðir voru að jafnaði lengur án 
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áfengis en þeir sem fengu HAM eða áhugahvetjandi samtalsmeðferð. Niðurstöður 17 

slembiraðaðra samanburðarrannsókna leiddu í ljós að hlutfall þátttakenda sem voru án áfengis 

yfir 12 mánaða tímabil var hærra hjá þeim sem fengu AA-12-spora meðferð samanborið við 

aðrar meðferðir. Áhrifin héldust stöðug við eftirfylgni bæði við 24 og 36 mánuði. Niðurstöður 

sýndu sambærilegan árangur á milli meðferða þegar árangur var metinn út frá öðrum þáttum 

sem tengdust drykkju, svo sem magni drykkja og alvarleika vímuefnavandans. Andleg líðan og 

lífsgæði þátttakenda voru ekki skoðuð sérstaklega í rannsókninni.  

  

HAM   
HAM er skipulögð, markviss einstaklingsmiðuð meðferð sem leggur áherslu á að hjálpa 

einstaklingum að kortleggja vímuefnavandann, læra ný bjargráð til að öðlast betri líðan og 

forðast bakslög. HAM meðferð byggist á samspili hugsana, tilfinninga og hegðunar. Þjálfun í 

nýjum bjargráðum er mikilvægasti þáttur HAM við vímuefnavanda. Einstaklingar fá þjálfun í að 

bera kennsl á hugsanamynstur, tilfinningar, atferli, líkamleg einkenni og umhverfisþætti sem 

geta viðhaldið vandanum. Einnig fá þeir þjálfun í að bregðast við óstjórnlegri fíkn og hafna 

vímuefnum. Auk þess er áhersla lögð á skoða aðstæður sem stuðla að fíkn ásamt því að meta 

hugsanamynstur og tilfinningar sem koma upp í þessum aðstæðum með það að markmiði að 

rjúfa neikvæð mynstur. Bjargráð sem tengjast tilfinningastjórnun og samskiptum við annað 

fólk eru ekki síður mikilvæg. Enn fremur er mikilvægt að stuðla að því að einstaklingar öðlist 

meiri trú á eigin getu og nái að endurvekja gömul gildi og áhugamál (An o.fl., 2017; McHugh 

o.fl., 2010).  

Magill og Ray (2009) gerðu samantektarrannsókn á HAM við vímuefnavanda. Niðurstöður 

leiddu í ljós að HAM fyrir einstaklinga með vímuefnavanda hafði lítil en marktæk áhrif   

(0.154, p < .005). Áhrifin voru að jafnaði nokkuð lægri eftir 6-9 mánuði (g = 0,115, p < 005) 

og héldu áfram að minnka við 12 mánaða eftirfylgni (g = 0,096, p < 05).    

Magill og félagar (2019) gerðu samantekt á 30 slembiröðuðum rannsóknum á HAM við 

vímuefnavanda. Niðurstöður leiddu í ljós að HAM væri árangursríkari en engin meðferð, 

lágmarks meðferð og ósértæk meðferð en lítill til miðlungs munur var á árangri meðferða.  

HAM sýndi ekki betri árangur en aðrar sértækar, gagnreyndar meðferðir við vímuefnavanda.   
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Áhugahvetjandi samtal  
Áhugahvetjandi samtal er einstaklingsmiðuð nálgun sem er beitt til þess að aðstoða fólk við að 

breyta óæskilegri hegðun. Áhugahvöt segir til um hversu tilbúinn einstaklingur er til að gera 

breytingar á hegðun sinni. Markmið með samtalinu er að draga fram og styrkja áhugahvötina 

í samvinnu við einstaklinginn. Mikilvægt er að áhugahvötin komi frá einstaklingnum sjálfum, 

hans gildum og markmiðum en komi ekki til vegna áhrifa meðferðaraðilans (Mabeck, 2007; 

Treasure, 2004). Einstaklingar eru oft tvíbentir varðandi breytingar. Umræða um kosti og galla 

getur aukið innsæi einstaklingsins, sem er lykilatriði fyrir breytingu á hegðun. Áhugahvetjandi 

samtal getur ekki átt sér stað nema að virk hlustun sé til staðar, meðferðaraðilinn noti opnar 

spurningar, spegli það sem einstaklingurinn tjáir og sýni skilning og virðingu (Mabeck, 2007). 

Talið er að breyting á hegðun verði til í nokkrum skrefum. Prochaska og félagar (1994) lýstu 

skrefunum í breytingaferlinu þar sem stigin eru foríhuganarstig, íhugunarstig, 

undirbúningsstig, framkvæmdarstig og viðhaldsstig. Áhugahvetjandi samtal á best við á fyrstu 

stigum í ferlinu (Treasure, 2004).   

Li og félagar (2016) gerðu kerfisbundna samantekt á 10 slembirannsóknum með 1.466 

þátttakendum. Tilgangur samantektarinnar var að kanna hvort áhugahvetjandi samtal skili 

árangri í meðferð fyrir einstaklinga sem nota ólögleg vímuefni. Niðurstöður sýndu ekki 

marktækan mun á vímuefnanotkun fyrir og eftir meðferð, en marktæk breyting var á 

viðhorfum einstaklinga gagnvart vímuefnanotkuninni. Niðurstöður gefa til kynna að 

áhugahvetjandi samtal hjálpi ekki við að draga úr notkun vímuefna, en getur haft áhrif á 

áhugahvötina.  

  

Núvitund  
Núvitund er leið til að beina athyglinni að líðandi stund án þess að dæma eða láta hugsanir eða 

tilfinningar trufla. Mikilvægt er einblína á núið, dvelja hvorki í fortíð né framtíð (Garland og 

Howard, 2018). Núvitund krefst þjálfunar og oft eru tvenns konar æfingar notaðar (Lutz o.fl., 

2008; Vago og Silbersweig, 2012). Athyglisstýrð hugleiðsla (e. focused attention) er æfing þar 

sem athyglinni er markvisst beint að andardrætti, möntru, líkamsparti eða hlut (Lutz o.fl., 

2008). Hin æfingin er hugleiðsla sem einblínir á opna vitund (e. open monitoring) þar sem reynt 

er að halda huganum opnum fyrir áreitum og upplifunum sem koma upp, án þess að dæma. 

Upplifanirnar geta verið hugsanir, tilfinningar og skynjun (Vago og Silbersweig, 2012). Talið að 
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þessar æfingar geti hjálpað einstaklingum að hafa meiri stjórn á vímuefnanotkun sinni, öðlast 

betri færni í athyglisstýringu, hugvitund, sjálfsstjórn og sjá hluti í nýju ljósi (Garland og Howard, 

2018; Vago og Silbersweig, 2012 ). Garland og félagar (2013) telja að hugleiðsluæfingar geti 

þjálfað hugræna ferla sem hafa raskast vegna endurtekinnar vímuefnanotkunar með því að 

endurbyggja umbunakerfið. Talið er að hugleiðsla sé tengd aukinni virkni í eyjablöðum (e. 

insula), sem hafa verið tengd við meðvitund gagnvart líkamsstarfsseminni og tilheyra SLN og 

fremri hluta DMN (Gotink o.fl., 2016; Fox o.fl., 2016; Tang o.fl., 2015). Rannsóknir hafa einnig 

sýnt að núvitund hafi áhrif á virkni í aftari svæðum DMN (Brewer o.fl. 2013; Young o.fl., 2018).   

Wen Li og félagar (2017) gerðu kerfisbundna samantekt á aðferðarfræði og niðurstöðum 

rannsókna til að meta árangur núvitundar á vímuefnavanda. Niðurstöður leiddu í ljós að 

núvitund hefði lítil, en marktæk áhrif á tíðni og alvarleika vímuefnavandans og miðlungs áhrif 

á fíkn. Áhrifin voru mest á streitueinkenni.   

Yi-Yuan Tang og félagar (2016) gerðu slembaða samanburðarrannsókn til að kanna áhrif 

núvitundar á fíkn. Þeir könnuðu hvort aukin virkni í DMN framheilasvæðum hefði jákvæð áhrif 

á sjálfsstjórn, tilfinningastjórn og streituviðbrögð hjá heilbrigðum einstaklingum og 

einstaklingum háðum reykingum. Niðurstöður bentu til þess að það að stuðla að 

tilfinningastjórnun og bæta virkni í framheilasvæðum DMN geti hjálpað við vímuefnavanda.  

Sean Grant og félagar (2017) gerðu kerfisbundna samantekt á 9 slembirannsóknum, með 

alls 901 þátttakendum, þar sem bakslagsvarnir byggðar á núvitund (e. mindfulness-based 

Relapse Prevention, MBRP) voru notaðar fyrir einstaklinga með vímuefnavanda. Niðurstöður 

sýndu ekki fram á klínískan árangur af MBRP umfram aðra þætti, eins og forvarnir við bakslagi, 

fræðslu um heilbrigði, HAM og hefðbundnar meðferðir (e. treatment as usual, TAU) við 

vímuefnabakslagi. Þar fyrir utan var ekki marktækur munur á langtímaárangri, til að mynda 

þegar magn og tíðni notkunar var skoðað. Brottfall, þunglyndis- og kvíðaeinkenni og hugarfar 

breyttist heldur ekki á marktækan hátt við notkun MBRP. Þrátt fyrir slakar niðurstöður benda 

rannsakendur á ýmsa vankanta, meðal annars ófullnægjandi gögn til að meta áhrif MBRP. 

Rannsakendur gerðu uppfærslu á samantektinni, bættu við rannsóknum og leituðust eftir að 

afla frekari upplýsinga. Nokkrar rannsóknir sýndu jákvæðar niðurstöður sem voru þó byggðar 

á samanlögðum gögnum MBRP og TAU eða einblíndu á jákvæðar niðurstöður frekar en 

heildræn gögn.  
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Lyfjameðferð  
Ýmsar lyfjameðferðir eru notaðar við vímuefnavanda. Lyfin eru notuð til að koma í veg fyrir 

fráhvarfseinkenni og til að fyrirbyggja fíkn og beinast fyrst og fremst að viðtökum sem 

vímuefnin hafa áhrif á. Buphrenorphine, methadone og suboxone eru notuð sem 

fráhvarfsmeðferð og í viðhaldsmeðferð við ópíóðafíkn. Buprenorphine og methadone hafa 

örvandi áhrif á ópíóíðaviðtakana og eru talin áhrifaríkustu lyfjameðferðirnar við ópíóðafíkn. 

Suboxone inniheldur bæði buprenorphine og naloxone, sem hefur hamlandi áhrif á viðtakana 

og getur komið í veg fyrir ofskömmtun ópíóíða. Naltrexone er lyf sem hefur hamlandi áhrif á 

ópíóíðaviðtakana og er aðeins notað í viðhaldsmeðferð, bæði fyrir ópíóða- og áfengisfíkn (Liu 

og Li, 2018; WHO og UNODC, 2020). Benzódíazepín er notað í fráhvarfsmeðferð við 

áfengisvanda (Olsen, 2007). Einnig eru til lyf sem eru notuð við nikótínfíkn, má þar nefna 

bupropion sem hefur hamlandi áhrif á nikótínviðtakana og varenicline sem hefur örvandi áhrif 

á nikótínviðtaka. Auk þess eru ýmsar nikótínvörur notaðar, til að mynda nikótínplástrar og 

tyggjó. Engin lyfjameðferð er talin áhrifarík við fíkn í örvandi vímuefni, en oft eru geðrofslyf 

notuð við fráhvarfseinkennum (WHO og UNODC, 2020). Margir byrja aftur að nota vímuefni 

þrátt fyrir þessar lyfjameðferðir. Auk þess geta lyfin valdið aukaverkunum og sum hafa 

alvarlegar aukaverkanir. Einstaklingar í methadone eða buphrenorphine lyfjameðferð eru í 

aukinni hættu á að taka ofskammt af ópíóðum (Liu og Li, 2018).   

Jorenby og félagar (2006) gerðu tvíblinda lyfjarannsókn á 1.413 einstaklingum sem vildu 

hætta að reykja. Þátttakendum var skipt af handahófi í þrjá hópa. Meðferðin stóð yfir í 12 vikur 

og fengu 344 einstaklingar 1 mg af varenicline tvisvar á dag, 342 einstaklingar 150 mg tvisvar 

á dag og 341 einstaklingar fengu lyfleysu. Allir hóparnir fengu vikulega stuðningsviðtöl. Við 5 

mánaða eftirfylgni kom í ljós að 29,7% af þeim sem fengu varenicline voru reyklausir, 20,2% af 

þeim sem fengu bupropion og 13,2% af þeim sem fengu lyfleysu (Jorenby o.fl., 2006).  
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Meðferðir á Íslandi  
Vímuefnavandi er flókinn og ástæður vandans margþættar. Því er mikilvægt að fjölbreytni sé í 

meðferðarúrræðum. Vímuefnameðferðir sem eru í boði á Íslandi eru SÁÁ, fíknigeðdeild LSH, 

Krýsuvík og Hlaðgerðarkot.   

SÁÁ býður upp á umfangsmestu vímuefnameðferðina hér á landi. Hún skiptist í sjúkrahúsið 

Vog, meðferðarstöðina Vík og Göngudeildina Von. Meðferðin á Vogi er að mestu leyti 

fráhvarfsmeðferð með lyfjum en einnig er boðið upp á sálfélagslega meðferð. Sálfélagslega 

meðferðin felst í fræðslu, hópmeðferð og áhugahvetjandi samtalsmeðferð. Meðferðarstöðin 

Vík er fyrir þá sem hafa lokið fráhvarfsmeðferð á Vogi og vilja áframhaldandi meðferð. 

Einstaklingar sem hafa lokið meðferð á Vogi og Vík geta sótt dagmeðferð á göngudeildinni Von 

(SÁÁ, 2019). Árangur af meðferðinni á Vogi er metinn eftir því hversu margir fara í 

áframhaldandi meðferð á Vík (Embætti Landlæknis, 2016a).  Endurinnlagnir á Vogi gefa einnig 

vísbendingar um árangur meðferðar, en um 49,6% allra sem leggjast inn á Vog hafa verið þar 

inni áður og 5,1% hafa legið þar inni oftar en 10 sinnum (SÁÁ, 2019).  

Fíknigeðdeild LSH skiptist í legudeild (32a), göngudeild og dagdeild (Teigur). Legudeildin 

sér aðallega um fráhvarfsmeðferð með lyfjum og aðstoðar einstaklinga við að ná jafnvægi, 

bæði andlega og líkamlega. Göngudeildin sér um eftirfylgni í formi viðtals- og lyfjameðferðar. 

Teigur er dagdeild þar sem unnið er út frá HAM, áhugahvetjandi samtalsmeðferð og núvitund  

(Landspítali, e.d.).  

Krýsuvík er langtímameðferð, 6-24 mánuðir, sem er rekin af Krýsuvíkursamtökunum. 

Meðferðin er byggð á 12-spora kerfinu. Þjónustan er að mestu leyti veitt af 

vímuefnaráðgjöfum og starfsfólkið er einungis til staðar á daginn. Geðlæknir kemur í Krýsuvík 

einu sinni í viku og ber ábyrgð á lyfjagjöf skjólstæðinga, auk þess kemur prestur eftir þörfum. 

Árangursmat var gert með því að hafa samband við alla sem innrituðust á Krýsuvík á árunum 

2010-2013 og dvöldu þar í meira en þrjá mánuði. Niðurstöður þessarar rannsóknar sýndu að 

28% luku meðferð. Af þeim sem luku meðferð voru 64% án vímuefna í ár eða lengur eftir að 

meðferð lauk og 31% voru án vímuefna þremur árum eftir að meðferð lauk. Talið er að um 

10% notenda þjónustunnar komi oftar en einu sinni í meðferð (Embætti Landlæknis, 2016b).  

Hlaðgerðarkot er meðferðarheimili í Mosfellsdal sem rekið er af Samhjálp. Meðferðin 

tekur 6-12 vikur. Meðferðin byggist á 12-spora kerfinu og trúarlegum gildum. Þar er 
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sólarhringsþjónusta sem er veitt af vímuefnaráðgjöfum en einnig eru læknir og 

hjúkrunarfræðingur í hlutastarfi (Samhjálp, e.d.). Embætti Landlæknis (2016c) gerði úttekt til 

að meta gæði og öryggi heilbrigðisþjónustu á Hlaðgerðarkoti. Í úttektinni kemur fram að 

árangur meðferðar sé metinn eftir því hversu margir klára meðferð og fara í kjölfarið á 

áfangaheimili á vegum Samhjálpar. Starfsfólk á vegum Samhjálpar telur að um 70% af þeim 

sem fara á áfangaheimili nái að vera án vímuefna í þrjú ár eftir meðferð (Embætti Landlæknis, 

2016c). Embætti landlæknis (2016c) telur nauðsynlegt að setja fram skýra stefnu, leiðir að 

settu marki og mat á árangri, til að hægt sé að meta árangur starfsseminnar á réttmætan hátt.  
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Hugvíkkandi efni  
 
Saga hugvíkkandi efna  
Talið er að hugvíkkandi efni hafi verið notuð sem vímugjafar við helgiathafnir í fornum 

menningarheimum í þúsundir ára. Með kolefnisgreiningu hefur verið sýnt fram á að innfæddir 

Bandaríkjamenn hafi safnað meskalíninnihaldi peyote kaktussins um 3780-3660 f.Kr, sem 

bendir til þess að þeir hafi metið geðhrif plöntunnar (Steward, 1987). Fleiri vísbendingar eru 

um notkun peyote kaktussins við helgiathafnir í Ameríku síðan 1000 f.Kr, auk þess er fjallað 

um notkun á peyote kaktusnum í kaþólskum handritum frá 17. öld (El-Seedi o.fl.,2005; 

Stafford, 1992; McKenna, 2011). Peyote kaktusinn er notaður í helgiathöfnum í 

trúarsamtökum í Bandaríkjunum (Native American Church, NAC; Stewart, 1987) og svæðum í 

Mexíkó (Meyerhoff, 1974). Meðlimir NAC trúa því að peyote athafnir stuðli að andlegu og 

líkamlegu heilbrigði og hjálpi einstaklingum sem glíma við áfengisvanda að vera án áfengis 

(Albaugh og Anderson, 1974; Garrity, 2000; Kunitz o.fl., 1994; Lu o.fl., 2009), en engar 

megindlegar rannsóknir hafa þó verið gerðar.  

Sumir sagnfræðingar telja að frumbyggjar í Norður-Afríku hafi notað sveppi um 9000 f.Kr.  

Auk þess hafa styttur af sveppum og aðrar minjar fundist í rústum Maya og Astek fólksins í 

MiðAmeríku. Sveppir virðast hafa verið notaðir í Norður-Ameríku um 9000 f.Kr. og á Spáni um 

6000 f.Kr. Frumbyggjar bjuggu til steinmálverk af sveppum í kringum 7000 f. Kr. og reistu 

musteri tileinkuð guðdómlegum sveppum þar sem psilocybin sveppir voru tengdir við hold 

Guðs (Carod-Artal, 2015; McKenna, 2011; Nichols, 2016; Ott og Bigwood, 1978; Schultes og 

Hofmann, 1979).   

Frumbyggjar Amazon frumskógarins hafa auk þess notað Ayahuasca í lækningaskyni í 

meira en 3000 ár (Hamill o. fl., 2019). Ayahuasca er náttúruseyði sem er blanda af laufum sem 

innihalda N,N-Dimethyltryptamine (DMT) og mónóamín oxídasa-hemla (MAO; Riba o.fl., 

2003).  

Hugvíkkandi efni voru enduruppgötvuð í vestrænum vísindum í lok 19. og fyrri hluta 20.  

aldar. Áhrifum peyote kaktussins var lýst í desemberútgáfu the British Medical Journal 1896 

og ári síðar var meskalíninnihald plöntunnar einangrað.  
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Metylendioxymetamfetamín (MDMA) var hannað sem lyf árið 1912 (Passie og 

Benzenhöfer, 2016). Á 8. áratug 20. aldar hófst notkun þess í sálfræðimeðferðum en hafði þó 

ekki stuðning klínískra rannsókna eða samþykki frá bandarísku matar-og lyfjastofnuninni (U.S. 

Food and Drug Administration, FDA). Sumir sérfræðingar töldu MDMA bera árangur í 

sálfræðimeðferðum (Eisner, 1989; Passie, 2018). Ann Shulgin greindi til að mynda frá árangri 

meðal sinna skjólstæðinga og benti einnig á nokkur tilfelli þar sem MDMA hjálpaði ekki 

(Shulgin og Shulgin, 2005; Passie, 2018). Um miðjan 9. áratugarins voru einnig birtar margar 

tilviksrannsóknir sem sýndu árangur af MDMA meðferðum (Greer og Tolbert, 1998; Greer og 

Tolbert, 1986).  

Á sjöunda áratug síðustu aldar hófst notkun ketamíns í lækningum, en upphaflega var það 

notað sem svæfingarlyf og er enn notað í dag, ásamt því að vera verkja- og þunglyndislyf 

(Lyfjastofnun, 2020; Nutt, 2019). Ketamín hefur vakið aukinn áhuga vísindamanna síðasta 

áratuginn, líklega vegna þess að ávinningur af notkun ketamíns vegur talsvert upp á móti 

áhættunni. Ketamín er auk þess talið geta veitt góða innsýn í taugalífeðlisfræðina á bakvið 

meðvitundina og truflun á heilastarfsemi (Li og Vlisides, 2016). Auknar líkur benda til þess að 

með tímanum muni ketamín vega þyngra í meðferðum við meðferðarþráum geðrænum 

vanda, til að mynda þunglyndi og áfallastreituröskun (Li og Vlisides, 2016).   

Ibogaine er hugvíkkandi indól beiskjuefni (e. indole alkaloid) sem finnst í innri rótarberki 

plöntunnar Tabernanthe iboga, sem vex í regnskógum Vestur-Afríku (Richer, 2009). Árið 1962 

uppgötvaði Howard Lotsof eiginleika ibogaine sem hann taldi geta gagnast við meðhöndlun á 

ópíóðafíkn (Noller o.fl., 2018). Ibogaine öðlaðist athygli vegna áhrifa þess á ópíóðafíkn og hefur 

verið notað bæði í hefðbundnu læknaumhverfi og óhefðbundum aðstæðum (Brown og Alper, 

2018).  

 Albert Hofmann lýsti efnasmíði psilocybins á sjötta áratug 20. aldar. Á þessum tíma 

byrjuðu efnafræðingar að þróa ný efnasambönd út frá náttúrulegum hugvíkkandi plöntum. 

Albert Hofmann uppgötvaði óvænt hugvíkkandi áhrif LSD árið 1943 og í kjölfarið jókst áhugi á 

að nýta efnasambandið í geðlækningum. Árið 1951 höfðu yfir 100 greinar um LSD verið birtar 

í læknatímaritum (Dyck, 2005). Miklar vonir voru bundnar við rannsóknir vegna jákvæðra 

áhrifa hugvíkkandi efna, sem héldu áfram í um 15 ár. LSD var helst notað vegna styrkleika 

efnisins. Geðlæknar úr ólíkum áttum og með ólíkan bakgrunn studdu lækningar með 

hugvíkkandi efnum (Snelders og Kaplan, 2002). Um miðjan sjöunda áratuginn höfðu yfir 40.000 
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skjólstæðingar verið meðhöndlaðir með LSD og yfir 1.000 vísindagreinar verið skrifaðar 

(Grinspoon og Bakalar, 1979; Nichols, 2016).   

 Rannsóknir á hugvíkkandi efnum fóru minnkandi eftir að lögbann var sett á þau í 

Bandaríkjunum. Fjölmiðlaumfjöllun á þessum tíma einkenndist af sterkri neikvæðri afstöðu í 

garð slíkra efna. Háværar raddir voru uppi um hættulegar afleiðingar LSD og orðrómur um að 

fólk myndi missa tengingu við raunveruleikann, til að mynda reyna að fljúga. Hippar voru 

þekktir fyrir að styðja og nota hugvíkkandi efni. Á 7. áratug síðustu aldar myndaðist 

hippahreyfing sem leiddi til þess að ungt fólk, í auknum mæli, barðist fyrir jafnrétti í 

samfélaginu og mótmælti Víetnamstríðinu. Ríkisstjórninni fannst þessi þróun ógna 

samfélaginu (Belouin og Henningfield, 2018; Nichols, 2016). Lyfjaeftirlit Bandaríkjanna (DEA) 

setti flest hugvíkkandi efni í flokk 1 (Schedule I) árið 1971. MDMA var sett í flokk 1 árið 1985. 

Efni í flokki 1 uppfylla þrjú atriði, eru talin ávanabindandi, hafa enga meðferðareiginleika og 

talin geta verið hættuleg (Gardner o.fl., 2019). Að efni sé í flokki 1 útilokar ekki möguleika á 

rannsóknum á notkun þeirra en erfitt er að fá leyfi fyrir rannsóknum sökum kostnaðar og tíma 

(Nutt o.fl., 2013). Hins vegar er ketamín í flokki 3 og hefur þar með viðurkennt meðferðargildi 

en er talið ávanabindandi (Reiff, 2020). Sameinuðu þjóðirnar, FDA og lög breska ríkisins um 

ávana- og fíkniefni (e. the misuse of drugs act) halda því fram að hugvíkkandi efni séu 

ávanabindandi. 

Margir vísindamenn hafa gagnrýnt flokkun hugvíkkandi efna. Sumir halda því fram að 

flokkunin hafi verið byggð á pólitískum skoðunum frekar en lýðheilsu og læknisfræðilegum 

rökum. Engar rannsóknir hafa bent til þess að klassísk hugvíkkandi efni séu ávanabindandi eða 

hættuleg (Nutt o.fl., 2013). Þvert á móti hafa rannsóknir sýnt að flest hugvíkkandi efni eru 

hættulítil, ekki ávanabindandi og hafa meðferðargildi í öruggum aðstæðum (Nutt o.fl. 2010). 

Fjölmargar rannsóknir hafa verið gerðar á dýrum sem hafa sýnt að hugvíkkandi efni hafa enga 

fíkni- eða ávanabindandi eiginleika. Auk þess hefur verið gerð langtímarannsókn með MDMA 

á einstaklingum með áfallastreituröskun þar sem enginn þróaði með sér ávana eða fíkn í efnið 

(Reiff, 2020). Í rannsókn með langtímanotendum vímuefna voru notendur spurðir út í virkni 

mismunandi vímuefna og töldu notendur hugvíkkandi efni ekki stuðla að fíkn eins og önnur 

vímuefni (Canal og Murnane, 2017).  

MDMA er nú mögulegt meðferðarúrræði í klínískum rannsóknum við áfallastreituröskun 

(PTSD), kvíða hjá dauðvona sjúklingum og félagsfælni hjá einhverfum fullorðnum (Reiff o.fl., 
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2020). Í Bandaríkjunum er MDMA er í þriðja og síðasta fasa klínískra rannsókna í meðferðum 

við áfallastreituröskun. Talið er að FDA geti gefið leyfi fyrir notkun lyfsins í meðferðum við 

áfallastreituröskun, ekki seinna en árið 2023 (MAPS, e.d.; Reiff o.fl., 2020) Lönd í kringum okkur 

eru byrjuð að rannsaka eiginleika hugvíkkandi efna. Noregur hefur gefið leyfi fyrir notkun 

MDMA í rannsóknum við áfallastreituröskun (REK, 2019 og vísindamenn á vegum 

Ríkisspítalans í Kaupmannahöfn eru byrjaðir að rannsaka áhrif psilocybin á heilann (Erritzøe, 

2018; Rigshospitalet, 2019). Hugvíkkandi efni eru óheimil á Íslandi. Lyfjastofnun getur þó veitt 

undanþágu í sérstökum tilfellum. Slíkar undanþágur eru ávallt afturkræfar. Auk þess er 

ráðherrum heimilt með reglugerð að breyta öðrum atriðum er varða þessi ákvæði (Lög um 

ávana- og fíkniefni nr. 65, 1974).   

  

Skilgreining hugvíkkandi efna  
Viss ringulreið og deilur eru um skilgreiningu hugvíkkandi efna og hvaða lyf hafa hugvíkkandi 

áhrif. Erfitt er að skilgreina hugvíkkandi efni þegar tekið er tillit til efnafræðilegrar 

uppbyggingar og áhrifa (Nichols, 2016; Reiff o.fl., 2020). Skipta má hugvíkkandi efnum í fjóra 

flokka þegar tekið er tillit til áhrifa og efnafræðilegrar uppbyggingar: klassísk hugvíkkandi efni 

(e. classic psychedelics), samkenndarefni (e. empathogens), aftengjandi deyfilyf (e. 

dissociative anesthetic agents) og ódæmigerð hugvíkkandi efni (e. atypical hallucinogens; Reiff 

o.fl, 2020).  

Klassísk hugvíkkandi efni eru geðvirk efnasambönd sem bindast við og virkja serótónín 

(5HT) viðtaka (5-HT2A, 5-HT2C og 5-HT1A) sem hafa meðal annars áhrif á glútamat, GABA og 

dópamín víða í heilanum (Nichols, 2016). Klassísk hugvíkkandi efni beina virkni sinni helst að 

5HT2A viðtakanum sem virkjar glútamatkerfið og stuðlar að hugvíkkandi áhrifum (Johnson o.fl, 

2019;Nichols, 2016). Klassísk hugvíkkandi efni skiptast í tvo undirflokka, tryptamines og 

phenethylamines. LSD, psilocybin og DMT tilheyra tryptamine undirflokknum og deila 

grunnuppbyggingu sinni með 5-HT (Reiff o.fl, 2020). Meskalín tilheyrir phenethylamines 

undirflokknum. Meskalín er virka efnið í kaktusum sem finnast víða í Suður- og Mið-Ameríku, 

þar á meðal í peyote kaktusnum sem nokkuð hefur verið fjallað um hér að ofan (Johnson o.fl, 

2019).  

Samkenndarefni hafa bæði örvandi og hamlandi áhrif á endurupptöku serótóníns og 

dópamíns. MDMA flokkast sem samkenndarefni og svipar til virkni meskalíns, amfetamíns og 
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metamfetamíns. MDMA hefur örvandi áhrif á serótónínviðtaka og losar bæði dópamín og 

noradrenalín, en í minna magni (Reiff o.fl, 2020).   

Aftengjandi deyfilyf hafa hamlandi áhrif á NMDA viðtaka (N-methyl-D-aspartate; Barnett  

o.fl, 2020). Ketamín flokkast undir aftengjandi deyfilyf. Ketamín er til sem S-ketamín og R-

ketamín, sem hafa sömu sameindir en uppbyggingin er ólík. Ketamín er oft markaðssett sem 

blanda af bæði S+ og R- (Li og Vlisides, 2016). Auk hamlandi áhrifa á NMDA viðtaka virkjar það 

glútamat, dópamín, GABA, noradrenalín boðefnakerfið (Jones o.fl., 2018) og óbeint á 5-HT 

boðefnakerfið (Spies o.fl., 2018). Ketamín veldur hugvíkkandi og aftengjandi áhrifum í lágum 

skömmtum (Reiff o.fl, 2020).   

Ódæmigerð hugvíkkandi efni hafa áhrif á mörg taugaboðefnakerfi (Reiff o.fl, 2020).  

Ibogaine, salvia divinorum, atropine og datura tilheyra flokki ódæmigerðra hugvíkkandi efna 

(Richer, 2009). Ibogaine hefur flókna breiða virkni sem er ekki að fullu þekkt (Barsuglia o.fl, 

2018) en virknin hefur verið tengd við virkjun taugaboðefna sem tengjast fíkn (Cameron o.fl, 

2021). Einstök virkni ibogaine veldur því að að áhrifin geta orðið flókin samblanda af áhrifum 

LSD, meskalín, psilocybin, MDMA, ketamín, phencyclidine (PCP) og salvinorin A. (Cachat, o.fl, 

2013).  

  
Áhrif hugvíkkandi efna    
Lífeðlisfræðileg virkni hugvíkkandi efna er flókin og ekki að fullu þekkt en efnin hafa öll áhrif á 

5-HT boðefnakerfið (Nichols, 2016; Spies, o.fl 2018). 5-HT er sameind unnin úr amínósýrunni 

tryptophan (Bear o.fl., 2016). 5-HT virkar sem taugaboðefni, hormón og peptíð og hefur 

margvísleg áhrif í miðtauga- og úttaugakerfinu og spilar til að mynda lykilhlutverk í þroska 

taugafrumna (Mohammed-Zadeh, o.fl., 2008). 5-HT kerfið er flókið og hefur heildstæð virkni 

5HT ekki verið skýrð að fullu. 5-HT viðtakarnir finnast víða í líkamanum og skiptast í sjö flokka 

og enn fleiri undirflokka (Athar, 2010; Carhart-Harris o.fl., 2018). Atferlis- og taugasálfræðilegir 

ferlar sem mótast af 5-HT fela meðal annars í sér geðslag, skynjun, umbun, reiði, árásargirni, 

matarlyst, minni, kynhneigð og athygli (Berger o.fl., 2009). 5-HT hefur víðtæk lífeðlisfræðileg 

áhrif og tengist fjölda sjúkdóma sem tengjast miðtaugakerfinu, þar á meðal vímuefnavanda 

(De Deurwaerdère og Di Giovanni, 2020). Hver 5-HT viðtaki finnst og virkjast á mörgum 

heilasvæðum og hefur líklega áhrif á marga lífeðlis- og sálfræðilega ferla. Þessar ályktanir geta 
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skýrt af hverju lyf sem beina virkni sinni að einum viðtaka hafa áhrif á marga lífeðlis- og 

sálfræðilega ferla (Berger o.fl., 2009). Virkni hugvíkkandi efna hefur verið tengd við 5-HT2A 

viðtakann. Þéttleiki viðtakanna er mikill í heilaberki mannsins, sérstaklega í tengslasvæðum 

(Carhart-Harris og Nutt, 2017). Sálræn áhrif klassískra hugvíkkandi efna, MDMA og ketamíns 

eru að hluta til lík þó að grunn taugalífeðlisfræði þeirra sé ólík (Reiff o.fl, 2020). Hugvíkkandi 

efni valda oft miklum breytingum á huglægri upplifun þegar virkni efnanna er sem mest.  

Breytingar verða á skynjun, hugsun og tilfinningum (Johnson o.fl, 2019).   

  

Bygging og sveigjanleiki taugafrumna  
Serótónín er lykilþáttur í þróun heilastarfseminnar. Virkjun við 5-HT2A viðtaka hefur verið 

tengd við nýmyndun taugafrumna, sérstaklega í heilaberki. Rannsóknir hafa sýnt að 

hugvíkkandi efni sem bindast við og virkja 5HT2A viðtaka auka boðefnaflæði glútamats í 

heilaberki, sérstaklega í framheilaberki. Talið er að 5HT2A viðtakinn og glútamatboðefnakerfið 

hafi samverkandi virkni (Nichols, 2016). Talið er að glútamat hafi örvandi áhrif á taugafrumur 

sem framleiða taugafrumuörvandi efni í heila (BDNF). Taugafrumuörvandi efni í heilanum hafa 

áhrif á nýmyndun og endurskipulagningu taugafrumna. Vísindamenn hafa þó ekki náð að skýra 

þær víðtæku breytingar sem verða á taugafrumum heilans eftir inntöku hugvíkkandi efna. MEG 

og fMRI rannsóknir hafa leitt í ljós endurskipulagningu taugafrumna innan og milli tauganeta, 

sem almennt sýna minni tengsl innan tauganeta og aukna tengingu milli tauganeta (Johnson 

o.fl., 2019). EEG, fMRI og MEG rannsóknir hafa sýnt að heilavirkni og blóðflæði minnki almennt 

undir áhrifum hugvíkkandi efna, en þó hefur verið sýnt fram á aukna virkni glútamats í 

framheilasvæðum (Johnson o.fl., 2019). Auk þess er talið að heilavirkni verði tilviljana- og 

óreiðukenndari (e. Entropy; Ly o.fl, 2018), sér í lagi á svæðum sem eru nauðsynleg við 

sjálfsígrundun (e. self-referential processing), sérstaklega DMN og SLN (Letheby, 2017; 

Johnson o.fl., 2019). Breytingar á þessum svæðum hafa einnig verið tengdar við núvitund (Fox 

o.fl., 2016; Young o.fl., 2018).  

.  
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Kenningar  
Carhart-Harris og félagar (2014) lögðu fram tilgátuna um óreiðukenndan heila (e. the entropic 

brain) sem felur í sér tækifæri til að meta gæði meðvitundar þar sem tekið er mið af lögmálum 

í eðlisfræði, taugalíffræði og hugmyndafræði sálgreiningar. Tilgátan setur óreiðukenndan heila 

í samhengi við meðvitundarástand og taugalíffræði miðtaugakerfisins (Carhart-Harris o.fl., 

2014). Samkvæmt hugmyndafræðinni valda hugvíkkandi efni meiri tilviljanakenndri óreiðu í 

heilanum, sem hefur verið stutt með fjölda fMRI og MEG rannsókna (Carhart-Harris o.fl., 

2018). Aukin tilviljanakennd óreiða virðist hafa áhrif á meðvitund (Carhart-Harris o.fl., 2014). 

Áhrif hugvíkkandi efna eru talin leiða til frumvitundarástands þar sem tilfinningar eru ráðandi 

frekar en hugrænt mat á ytra umhverfi, þar sem hugsanir eru bæði óreiðukenndari og 

sveigjanlegri. Talið er að í frumvitundarástandi minnki virkni innan DMN og valdi aftengingu 

milli DMN og gagnaugablaða (e. medial temporal lobes; Carhart-Harris o.fl., 2014). Sjálfið er 

talið vera uppistaða annars stigs meðvitundar. Sjálfið má skilgreina sem skynjun einstaklings á 

eigin sjálfsvitund og persónuleika. Freud útvíkkaði skilgreininguna um sjálfið og taldi sjálfið 

vinna bæði með og á móti öðrum meðvituðum og ómeðvituðum hugarferlum til að meta gæði 

meðvitundar. Í annars stigs meðvitund er skynjun umhverfisáreita túlkuð út frá hugsanaferlum 

og fyrri reynslu einstaklingsins sem samþættir upplýsingarnar í eina heild. Annars stigs 

meðvitund er talin velta á getu heilans til að endurraða taugafrumum á skipulagðan hátt, þar 

sem hugsanir eru skipulagðari og ósveigjanlegar (Carhart-Harris o.fl., 2014). Letheby og 

Gerrans (2017) hafa bent á að breytingar sem verða á sjálfinu vegna hugvíkkandi efna tengst 

minni virkni og minna blóðflæði í tengslasvæðum milli tauganeta, sérstaklega í SLN og aftari 

svæðum DMN (Carhart-Harris o.fl., 2012; Carhart-Harris o.fl., 2013).   

Carhart-Harris og Friston (2019) hafa nýlega leitt fram tilgátu um virkni hugvíkkandi efna 

með því að samþætta tilgátuna um óreiðukenndan heila og lögmálið um frjálsa orku (e. free 

energy). Þessi samsetning er nefnd Rebus módelið eða sveigjanleg og fordómalaus viðhorf 

undir áhrifum hugvíkkandi efna (Carhart-Harris og Friston, 2019). Hugmyndafræði módelsins 

felur í sér að hugsanaferlar og viðhorf séu byggð upp á kerfisbundinn hátt. Áhrif hugvíkkandi 

efna leiða til þess að það slaknar á þessum hugsanaferlum og viðhorfum sem auðveldar flæði 

upplýsinga, sérstaklega innan frá. Áhrif efnanna geta því opnað á tilfinningar, viðhorf eða 

hugsanir sem eru ómeðvitaðar, hafa gleymst eða verið bældar niður. Einstaklingar geta því 
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horfst í augu við hugsanaferla og viðhorf sem hafa haft neikvæð áhrif á líf þeirra, séð 

vandamálin út frá nýju sjónarhorni, sem getur haft jákvæð áhrif á hegðun og líðan þeirra 

(Carhart-Harris og Friston, 2019). Nýlegar rannsóknir hafa til að mynda sýnt að virkjun við 5-

HT2AR viðtaka geti aukið sveigjanleika heilans, þar sem nýjar hugmyndir og hugsanaferlar 

koma í stað fyrri hugsanaferla (Berthoux o.fl, 2019; Carhart-Harris o.fl., 2014; Carhart-Harris 

og Nutt, 2017; Ly o.fl., 2018). Einnig hefur verið sýnt fram á að aukin óreiða í heilanum vegna 

hugvíkkandi efna geti spáð fyrir um skammvinnar og hugsanlegar langtímabreytingar á 

persónuleika, þar sem einstaklingar verða móttækilegri fyrir nýjum viðhorfum (Lebedev o.fl., 

2016; MacLean o.fl., 2011).  

  

Yfirnáttúrulegar upplifanir  
Hugvíkkandi efni geta haft ólík áhrif á innsæi og sjálfið. Væg áhrif hugvíkkandi efna eru talin 

leiða til minni meðvitundar um sjálfið, auka innsýn í eigin hugsanaferla, vandamál og fyrri 

reynslu. Mikil áhrif leiða til upplausnar sjálfsins þar sem sjálfið sameinast umhverfinu og öðrum 

lífverum sem svipar til yfirnáttúrulegra upplifana (e. mystical experiences; Carhart-Harris o.fl., 

2014). Yfirnáttúruleg upplifun er meðvitundarástand þar sem einstaklingur finnur tengingu við 

guð, alheiminn, náttúruna eða sína eigin trú á æðri mátt (Barrett og Griffiths, 2018). Minni 

virkni, en meiri óreiða í DMN hefur verið tengd við upplausn sjálfsins sem er talin framkalla 

þýðingarmikla upplifun (Letherby, 2017). Þýðingarmiklar upplifanir gefa eintaklingum gildi, 

merkingar eða tilgang sem geta orðið að vendipunkti í lífi þeirra (Hartogsohn, 2018). 

Rannsóknir á psilocybin hafa tengt minni virkni í DMN, SLN og drekasvæðum við 

yfirnáttúrulegar upplifanir (Barnett o.fl., 2020; Kometer o.fl., 2015). LSD rannsóknir hafa sýnt 

minni virkni yfir allan heilann (Carhart-Harris o.fl., 2016). Meiri tenging milli dreka og DMN 

hefur verið tengd við æðri upplifanir undir áhrifum psilocybin (Kometer o.fl, 2015). Rannsókn 

Mason (2020) sýndi að mikið magn glútamats í framheilaberki væri tengt neikvæðri upplausn 

sjálfsins á meðan lítið magn glútamats í dreka væri tengt jákvæðri upplausn sjálfssins. 

Vísindamenn hafa lengi haldið því fram að einn af merkilegustu eiginleikum hugvíkkandi efna 

sé að kalla fram þýðingamiklar upplifanir. Rannsóknir hafa leitt í ljós að 66 til 86% þeirra sem 

hafa reynslu af hugvíkkandi efnum í meðferðaraðstæðum, litu á reynsluna sem eina af fimm 

þýðingamestu og mest andlega gefandi upplifunum í þeirra lífi (Griffiths o.fl., 2006; Griffiths 

o.fl., 2008; Hartogsohn, 2018; Johnson o.fl., 2017; Leary, 2007). Einstaklingar sem eiga auðvelt 
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með að gleyma sér í eigin hugsunum og hafa ríkt ímyndunarafl eru líklegri til að hafa opin 

viðhorf, sem er talið auka líkur á sterkum yfirnáttúrulegum upplifunum (Hendricks, 2018; 

James o.fl, 2020; Studerus o.fl., 2012). Þýðingamiklar og yfirnáttúrulegar upplifanir eru taldar 

hafa jákvæðar viðvarandi breytingar í för með sér (Johnson o.fl., 2019).   

 

Nær dauða upplifun  
Hugvíkkandi efni geta einnig leitt til nær dauða upplifana (e. near death experience, NDE) þar 

sem upplifunin er að líkaminn færist í aðra vídd; einstaklingur skynjar og hefur samskipti við 

fyrirbæri sem tengjast dauðanum. Nær dauða upplifun hefur verið tengd við langvarandi 

jákvæðar breytingar á sálrænni líðan og árangri. Upplifunin getur leitt til aukinnar samkenndar, 

minni vanlíðanar við tilhugsunina um dauðann, aukins þakklætis fyrir náttúruna og aukinnar 

sjálfsvirðingar. Auk þess leiðir upplifunin til þess að einstaklingum finnst félagsleg- og 

efnahagsleg staða sín skipta minna máli (Groth-Marnat og Summers, 1998; Noyes, 1980; Ring, 

1980). Rannsóknir á hugvíkkandi efnum hafa sýnt sambærilegar niðurstöður, langvarandi 

jákvæðar breytingar á andlegri líðan (Timmermann, 2018). Aðstæðubundnir þættir hafa mikil 

á það hvernig einstaklingar upplifa nær dauða upplifanir, meðal annars persónueinkenni, 

andlegt ástand, umhverfi (Metzner o.fl., 1965; Studerus o.fl., 2012) og menningarþættir 

(Carhart-Harris o.fl., 2018; Hartogsohn, 2017; Wallace, 1959).   

  

Tilfinningar   
Rannsóknir á hugvíkkandi efnum við andlegum veikindum hafa sýnt jákvæðar niðurstöður 

(Gasser o.fl., 2015; Goldberg o.fl., 2020). Griffiths og félagar (2016) gerðu tvíblinda 

slembirannsókn á fólki með ólæknandi krabbamein sem einnig voru greind með kvíða og 

þunglyndi. Niðurstöður sýndu að hár psilocybin skammtur hafði jákvæð áhrif á þunglyndis- og 

kvíðaeinkennin. Auk þess fundu þátttakendur fyrir auknum lífsgæðum, sáu meiri tilgang með 

lífinu, voru almennt jákvæðari og óttinn við dauðann varð minni.   

Þunglyndi hefur verið tengt við lítið glútamat í heila (Hasler og Northoff, 2011). Sýnt hefur 

verið fram á lítið flæði glútamatboðefna í framheilasvæðum og mikið flæði innan DMN hjá fólki 

með þunglyndi (Ramirez-Mahaluf o.fl., 2017; Ramirez-Mahaluf og Compte, 2018). Margt 

bendir til þess að þunglyndislyf, sem hafi jákvæð áhrif á þunglyndiseinkenni, hafi óbein áhrif á 

glútamatboðefnin. Hugvíkkandi efni auka glútamatseyti á framheilasvæðum og hafa sýnt 
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jákvæð áhrif á þunglyndiseinkenni, þessi áhrif virðist einnig hafa jákvæð áhrif á vímuefnavanda 

(Ezquerra-Romano o.fl., 2018; Preller o.fl., 2016; Salvadore o.fl., 2012; Vollenweider og  

Kometer, 2010). Talið er að áhrif hugvíkkandi efna stuðli að jafnvægi glútamats og GABA 

taugaboðefna innan DMN og framheilasvæðum hjá einstaklingum með vímuefnavanda, dragi 

bæði úr fíkn og fráhvarfseinkennum (Cole o.fl, 2010).  

Klassísk hugvíkkandi efni, ásamt MDMA, virkja 5-HT viðtaka sem leiðir meðal annars til 

jákvæðra tilfinninga og vellíðanar. Neikvæð áreiti virðast hafa minni áhrif á einstaklinga og 

viðbrögð við neikvæðum áreitum minnka. fMRI rannsóknir hafa einnig sýnt minni virkni og 

taugafrumubreytingar í möndlu þegar horft er á andlitsmyndir með neikvæðum svipbrigðum 

(Barrett o.fl., 2020; Grimm o.fl., 2018; Kraehenmann o.fl., 2015a; Kraehenmann o.fl., 2015b; 

Reiff o.fl., 2020). Breytingarnar virðast viðhaldast löngu eftir inntöku efnanna (Ly o.fl., 2018). 

MDMA er talið leiða til jákvæðra félagslegra áhrifa, aukinnar samkenndar og talið draga úr 

árásarhneigð (Carhart-Harris og Nutt, 2017).  

Hugvíkkandi efni sem örva virkni við 5-HT2A hafa flókin áhrif á kvíða. Einstaklingar geta 

upplifað ofsakvíða og ótta þegar áhrifin eru sem mest en aðrir 5-HT viðtakar virðast frekar 

stuðla að kvíðaeinkennum. Auknar vísbendingar virðast þó benda til þess að kvíðaeinkenni séu 

minni þegar horft er til lengri tíma (Carhart-Harris og Nutt, 2017). Einstaklingar geta upplifað 

ýmsar aðrar neikvæðar tilfinningar, til að mynda sorg, dapurleika og reiði. Neikvæðar 

tilfinningar geta oft komið í kjölfar úrvinnslu á erfiðum upplifunum úr fortíðinni, en þessi 

úrvinnsla getur gefið meiri skýrleika, sátt, opið viðhorf og vellíðan til lengri tíma (Barrett o.fl., 

2020; Carhart-Harris og Nutt, 2017). Nýleg rannsókn sýndi fram á að hugvíkkandi efni gætu 

dregið úr tilfinningaþáttum sem tengjast fíkn og fráhvarfseinkennum. Túlka má út frá 

heilaskönnum að hugvíkkandi efni hafi lífeðlisfræðilegar breytingar í för með sér, til að mynda 

í starfsemi möndlu, sem leiðir til breyttra tilfinningaviðbragða. Hins vegar má færa rök fyrir því 

að tilfinningastjórnun leiði til lífeðlisfræðilegra breytinga líkt og eigindleg gögn hafa stutt við 

(Barrett o.fl., 2020).   
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Skynjun  
Hugvíkkandi efni geta haft mismunandi áhrif á skynjun. Breytingar á skynjun geta verið 

breyting í styrkleika skynjunar, formi og mynstri en auk þess geta hugrænar myndir breyst og 

ofskynjanir komið fram (Kometer og Vollenweider, 2016). Hugvíkkandi efni kunna að leiða til 

erfiðra upplifana, valdið aðsóknarkennd og skertu raunveruleikaskyni eða kallað fram 

undarlegar eða ógnvekjandi myndir (Johnson o.fl., 2008). Litir og útlínur verða oft skýrari, 

áferð getur breyst sem og bæði ljós- og hljóðstyrkur (Kaelen o.fl., 2018). Það má segja að 

skynjun á heiminum verði í hærri upplausn, allt verður skýrara og ferskara (Díaz, 2010; Hecker, 

2006; Hofmann, 1980; Kometer og Vollenweider, 2016). MDMA getur valdið 

óraunveruleikatilfinningu en ofskynjanir eru sjaldgæfar og frekar tengdar við klassísk 

hugvíkkandi efni. Klassísk hugvíkkandi efni leiða til víðtækari breytinga á skynjun, aðallega 

sjónskynjun og yfirnáttúrlegra áhrifa, á meðan ketamín hefur frekar aftengjandi áhrif þar sem 

skynjunarbreytingar á tíma og rými eru meira áberandi (Reiff o.fl, 2020). Þó að skynjun geti 

verið ólík hafa efnin svipuð áhrif á glútamatboðefnin í randkerfinu og hafa sambærileg áhrif á 

andlega líðan til lengri tíma (Vollenweider og Kometer, 2010).  

  

Hugsun  
Vitræn áhrif af hugvíkkandi efnum eru flókin og ófyrirsjáanleg (Carhart-Harris o.fl., 2016; 

Shanon, 2002). Breytingar verða á vitrænum ferlum og minni virkni verður í vinnsluminni og 

athyglisstýringu (Bouso o.fl., 2013). Algengt er að fólk lýsi því á eftirfarandi hátt: „Hugsanir 

mínar voru óreiðukenndar” eða „Hugsanir mínar ráfuðu í allar áttir” (Hasler o.fl., 2004; 

Studerus o.fl., 2011). Reynsla af efnunum og skammtastærðir hafa áhrif á þær breytingar sem 

verða á vitrænum ferlum (Bouso o.fl., 2013). Ákveðnir vitrænir eiginleikar sem tengjast sköpun 

styrkjast undir áhrifum efnanna (Baggott, 2015; Sessa, 2008), til að mynda framandi hugsun, 

fjölbreyttari orðaforði og orðasambönd, meiri sveigjanleiki í túlkun á umhverfi og ytri áreitum, 

á sérstaklega við um tónlist (Atasoy o.fl, 2017; Barrett o.fl, 2017; Kaelen o.fl, 2015; Kaelen o.fl., 

2018; Kaelen o.fl., 2016). Rannsóknir hafa sýnt að sveigjanleiki hugsana og sköpunargáfa geti 

viðhaldist til lengri tíma (Carhart-Harris og Nutt, 2017).  
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Lífræðilegar aukaverkanir  
Klassísk hugvíkkandi efni eru ekki talin líkamlega hættuleg og valda ekki taugaskaða eða skaða 

á líffærum. Lækningarlegur stuðull (e. therapeutic index) efnanna er hár og því lítil hætta á 

eituráhrifum. Auk þess hafa rannsóknir sýnt að hugvíkkandi efni séu hvorki líkamlega skaðleg 

fyrir einstaklinga með langvinnan drykkjuvanda, jafnvel með lifrarbilanir, né fyrir einstaklinga 

með krabbamein (Carbonaro o.fl., 2018; Griffiths o.fl, 2011; Johnson o.fl., 2008). Klassísk 

hugvíkkandi efni, MDMA og ketamín eru ekki án aukaverkana en þau hafa áhrif á drifkerfið, 

þ.e. sympatíska taugakerfið. Efri mörk og neðri mörk blóðþrýstings geta hækkað sem og 

hjartsláttartíðni (Johnson o.fl., 2008). Þreyta, slappleiki, skjálfti, höfuðverkur, ógleði og 

uppköst eru einnig þekktar aukaverkanir (Carbonaro, o.fl., 2018; Griffiths o.fl., 2011). Iboigaine 

er talið hafa alvarlegri aukaverkanir þar sem efnið hefur áhrif á hjarta- og æðakerfi líkamans. 

Dauðsföll hafa verið rakin til efnisins og er það talið tengjast lengingu á QT-bili sem er 

áhættuþáttur fyrir hjartsláttartruflanir, sérstaklega Torsade de Pointes, sem getur leitt til 

skyndidauða (Koenig og Hilber, 2015). Ýmis geðlyf eru talin geta haft áhrif á virkni hugvíkkandi 

efna, til að mynda lítíum, geðrofslyf, þríhringlaga þunglyndislyf (TCA), serótónín 

endurupptökuhemlar (SSRI) og (MAO). Til að mynda getur lyfjameðferð með SSRI lyfjum 

hamlað virkni hugvíkkandi efna, en lyfjameðferð með MAO lyfjum og ayahuasca inntaka getur 

valdið serótónínheilkenni (Johnson o.fl., 2008) og geðrofslyf eins og Halóperidól geta valdið 

slæmu geðrofi við inntöku af psilocybini (Vollenweider o.fl., 1998).  

Leiðbeiningar hafa verið gerðar til að lágmarka hættur sem geta fylgt inntöku hugvíkkandi efna 

í rannsóknum. Líkamlegt og andlegt ástand þátttakenda er metið, sem og sjúkra- og 

fjölskyldusaga. Einstaklingar með blóðþrýsting hærri en 140 (mmHg) í efri mörkum og hærri 

en 90 (mmHg) í neðri mörkum er frábending frá þátttöku. Yfirleitt er geðlyfjanotkun 

frábending frá þátttöku. Í leiðbeiningum er lögð mikil áhersla á að skima fyrir alvarlegum 

geðsjúkdómum, og eru geðrofssjúkdómar og geðhvörf frábending frá þátttöku (Johnson o.fl., 

2008).   
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Sálfræðilegar aukaverkanir  
Helstu áhættuþættir hugvíkkandi efna eru að mestu leyti sálrænir frekar en líffræðilegir sem 

er ólíkt ópíóðum, róandi og örvandi efnum. Hugvíkkandi efni geta valdið langvarandi 

geðrofsástandi. Það er sjaldgæft en hefur sést hjá einstaklingum með undirliggjandi alvarlegan 

geðsjúkdóm eða þeim sem eiga skyldmenni með slíka sjúkdóma (Johnson o.fl., 2008).  

Neikvæðar afleiðingar hugvíkkandi efna eru þó ekki skýrar ennþá.   

Carbonaro og félagar (2016) framkvæmdu netkönnun þar sem þeir spurðu 1.993 

einstaklinga um þeirra mest krefjandi eða erfiðustu upplifanir eftir inntöku psilocybin sveppa. 

19,3% þátttakenda sögðust áður hafa leitað meðferðar við einum eða fleiri andlegum kvillum 

af þeim fimm sem skoðaðir voru. Þessi neikvæðu einkenni voru ótti, kvíði, þunglyndi, vænisýki 

og önnur neikvæð andleg einkenni og voru ekki rakin til neyslu á inntöku sveppa eða neyslu á 

öðrum hugvíkkandi efnum, þar sem þessi einkenni voru þegar til staðar. Jákvæð fylgni var milli 

erfiðra upplifana og langvarandi jákvæðra breytinga á lífsgæðum. 84% einstaklinganna greindu 

frá jákvæðum afleiðingum af þessum erfiðum upplifunum. Einnig var jákvæð fylgni milli erfiðra 

upplifana og skammtastærða. Neikvæð fylgni var milli tímalengdar upplifunarinnar og 

jákvæðra breytinga á lífsgæðum.   

Krebs og Johansen (2013) gerðu lýðgrundaða rannsókn með gögnum frá árunum 

20012004 til að kanna tengsl milli notkunar og andlegrar heilsu. Niðurstöður leiddu í ljós engin 

marktæk tengsl milli notkunar hugvíkkandi efna og aukinna geðrænna vandkvæða. Notkun 

hugvíkkandi efna, í einhverjum tilfellum, var frekar tengd við minni geðræn vandamál. Önnur 

stór faraldsfræðileg rannsókn sýndi að sama skapi engin tengsl milli notkunar hugvíkkandi efna 

og geðrofs (Johansen og Krebs, 2015).   

Bienemann og félagar (2020) gerðu megindlega textagreiningu á 346 sjálfskýrðum 

neikvæðum afleiðingum psilocybin meðal notenda. Rannsóknin miðaði að því að greina 

sjálfskýrslur um neikvæðar upplifanir af psilocybin í samræmi við skynjun notendanna sjálfra. 

Niðurstöður benda til þess til þess að hugsanatruflanir hafi verið meginorsök erfiðra upplifana 

sem ýtir undir mikilvægi þess að meðhöndla kvíða í psilocybin athöfnum (Johnson o.fl., 2008). 

Erfiðar upplifanir voru tengdar við stóra skammta sem og bráð veikindi. Langvarandi 

neikvæðar afleiðingar voru tengdar við marga skammta í sömu lotu og notkun annarra efna 

samhliða. Aðrar rannsóknir hafa sýnt svipaðar niðurstöður (Amsterdam o.fl., 2011; Satora o.fl., 

2005). Þessar niðurstöður gefa vísbendingar um að einstaklingsbundnir þættir og 
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aðstæðubundnir þættir geti komið í veg fyrir neikvæðar afleiðingar sem tengjast psilocybin 

inntöku, en einnig aðstoðað við gerð öryggisleiðbeininga, bæði fyrir notendur og vísindamenn. 

Mikilvægt er að öðlast betri skilning á þeim aðstæðum þar sem hugvíkkandi efni geta haft 

neikvæðar afleiðingar í för með sér. Aukinn skilningur getur haft mikil áhrif á þróun 

hugvíkkandi efna í klínískum aðstæðum í framtíðinni og veitt viðeigandi upplýsingar um 

aðgerðir til að draga úr skaða (Bienemann o.fl., 2020).  

 

Áhrifaþættir í hugvíkkandi sálfræðimeðferð   
Samverkandi þættir virðast hafa áhrif á árangur í meðferðum með hugvíkkandi efnum, þar sem 

hugvíkkandi efni, hugarfar skjólstæðings, ytri aðstæður og meðferðaraðilinn spila saman (Reiff 

o.fl., 2020). Rannsóknir hafa sýnt að hugarfar einstaklinga sé lykilþáttur í meðferðarárangri. 

Áhugi fyrir bata, opið viðhorf og skýr ásetningur til að nýta reynsluna til fulls er hugarfar sem 

eykur líkur á meðferðarárangri (Carhart-Harris o.fl., 2018; James o.fl, 2020). Hugvíkkandi 

sálræn meðferð er yfirleitt í þremur stigum: undirbúningsvinna, athöfn (efnainntaka) og 

úrvinnsla. Í undirbúningsvinnunni er farið yfir sögu og ásetning einstaklingsins. Mikilvægt er að 

meðferðaraðili búi einstaklinginn vel undir efnainntökuna, við hverju má búast, myndi gott 

meðferðarsamband og traust (Reiff o.fl., 2020). Meðferðaraðilar skulu þekkja virkni og áhrif 

hugvíkkandi efna og vera næmir fyrir andlegri og líkamlegri líðan annarra. Auk þess er 

grundvallaratriði að meðferðaraðilar séu færir í samskiptum, mæti skjólstæðingum 

fordómalausir, af virðingu og sýni samkennd. Auk þess getur þekking meðferðaraðila á 

öndunartækni hjálpað til (Johnson o.fl., 2008).  

Framkoma meðferðaraðila getur haft áhrif á upplifun einstaklingsins af athöfninni 

(Johnson o.fl., 2008; Mithoefer, 2017). Í athöfninni er mikilvægt að meðferðaraðili sé til staðar 

allan tímann sem stuðningur og öryggisaðili, það er því æskilegt að meðferðaraðilar séu tveir, 

þurfi annar frá að hverfa. Auk þess er ráðlagt að meðferðaraðilarnir séu af sitthvoru kyni, sem 

kann að stuðla að aukinni öryggistilfinningu hjá skjólstæðingnum. Æskilegt er að mæla 

blóðþrýsting og púls bæði fyrir athöfn og á meðan athöfninni stendur. Einnig er ráðlagt að 

læknir sé til staðar, ef upp koma bráð líkamleg eða andleg veikindi. Lyf ættu að vera síðasta 

úrlausnin en gætu verið nauðsynleg í alvarlegum tilvikum og því er gott að hafa 

blóðþrýstingslækkandi lyf, kvíðastillandi lyf og geðrofslyf við hendina (Johnson o.fl., 2008). 

Einnig er mælt með geðrofslyfjunum olanzpine og risperidon (Grinspoon og Bakalar, 1979), því 
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önnur geðrofslyf einsog haldol getur gert geðrofseinkennin verri (Vollenweider o.fl., 1998). 

Mælt er sérstaklega með kvíðalyfinu díazepam, því verkun kemur fljótt og hámarksverkun varir 

stutt í samanburði við mörg önnur benzódíazepín lyf (Funderburk o.fl., 1988; Greenblatt og 

Shader, 1985).   

Athöfnin varir oft í 6-8 tíma og er algengt að tónlist sé notuð til að leiða einstaklinginn í gegnum 

upplifunina (Johnson o.fl., 2008). Tónlist er valin til að styðja við tilfinningalega upplifun án 

þess þó að hún ýti undir einhverja sérstaka upplifun hjá skjólstæðingunum (Grof, 2001; 

Mithoefer, 2017). Tónlist er talin vera mikilvægur þáttur í meðferðinni, og getur haft áhrif á 

tilfinningar, aðstoðað við túlkun upplifarinnar og þar af leiðandi haft áhrif á árangur meðferðar 

(Barret o.fl., 2018). Umhverfið skiptir miklu máli í athöfninni, þar sem aðstæður þurfa að vera 

öruggar og umhverfið afslappað svo að einstaklingnum líði sem best. Afslappað umhverfi getur 

dregið úr kvíða og ótta en aftur á móti getur spítala- eða stofnunarlegt umhverfi haft slæm 

áhrif á upplifun skjólstæðingana (Johnson o.fl., 2008). Eftir athöfnina, oftast daginn eftir, fer 

meðferðaraðilinn með einstaklingnum yfir upplifunina, aðstoðar við úrvinnslu upplýsinga, 

bendir á nýtt samhengi og merkingar (Johnson, 2008; Reiff o.fl., 2020). 

Eldri rannsóknir  
 

LSD  
Við prófanir á LSD tóku geðlæknarnir Humphrey Osmond og Abram Hoffer eftir því að lyfið 

veitti mörgum skjólstæðingum innsæi og sjálfsvitund. Þessar athuganir urðu til þess að árið 

1953 komu þeir með kenningu um að LSD gæti nýst við að meðhöndla langvinnan áfengisvanda 

(Dyck, 2005). Þeir héldu því fram að áhrif af stórum skammti af LSD gæti valdið sambærilegri 

upplifun og óráð hjá einstaklingum með áfengisvanda, sem virtist vera lágpunktur fyrir marga 

og hvati til að leita sér aðstoðar (Dyck, 2005; Ellens og Roberts, 2015). Geðlæknirinn Colin 

Smith (1958) gerði tilraun á 24 einstaklingum með langvinnan áfengisvanda. Við eftirfylgni 

þremur árum síðar komst hann að þeirri niðurstöðu að LSD og meskalín hefðu meðferðargildi 

og að 50% skjólstæðinga hans hefðu náð nokkrum eða miklum árangri. Geðlæknirinn Sven 
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Jensen (1962) birti niðurstöður úr stýrðri tveggja ára rannsókn árið 1962. Við 6-18 mánaða 

eftirfylgni voru 66% af þeim sem fengu LSD án áfengis en 18% í samanburðarhópnum. Þessar 

rannsóknir sýndu hlutfallslega betri árangur en allar aðrar áfengismeðferðir. Hoffer og fleiri 

héldu áfram að birta ótrúlegar niðurstöður LSD meðferðar við áfengisvanda (Ellens og Roberts, 

2015).  

Þrátt fyrir að gamlar rannsóknir með hugvíkkandi efnum í meðferðum við vímuefnavanda 

hafi lofað góðu hafa rannsóknarsniðin verið gagnrýnd. Sumar rannsóknir standast ekki þær 

kröfur sem gilda í vísindaheiminum í dag (Johnson o.fl., 2014). Til að mynda voru þátttakendur 

ekki valdir af handahófi og einnig vantaði oft viðmiðunarhópa (Carhart-Harris og Goodwin, 

2017).  

Krebs og Johansen (2012) gerðu kerfisbundna samantekt af 6 eldri 

samanburðarrannsóknum á LSD við áfengisvanda, sem voru metnar áreiðanlegar. Í 

samantektinni voru 536 þátttakendur, 325 fengu 210mcg til 800mcg af LSD og 211 voru í 

viðmiðunarhóp sem fengu ýmist lágan LSD skammt, amfetamín, efedrín eða engin lyf. 

Niðurstöður leiddu í ljós að áfengisneysla þátttakenda varð mun minni hjá þeim sem fengu 

háan skammt af LSD en þeirra sem voru í viðmiðunarhópum. Við fyrstu eftirfylgni sýndu 59% 

(185 af 315) þátttakenda sem fengu fullan skammt af LSD mikinn bata en 38% (73 af 191) 

þátttakenda í viðmiðunarhópum. Drykkjan var töluvert minni hjá þeim sem fengu LSD við 

eftirfylgni til skemmri og meðallangs tíma. Langtíma eftirfylgni sýndi þó ekki marktækan mun 

á drykkju milli hópa. Þrjár rannsóknir mældu hversu margir voru án áfengis eftir meðferðina, 

marktæk fleiri þátttakendur voru án áfengis í LSD hópnum í samanburði við viðmiðunarhópinn 

(p = 0.004). Við 2-3 mánaða eftirfylgni var einnig marktækur munur milli hópa (p = 0.03) en 

ekki við 6 mánaða eftirfylgni (p = 0.38).  
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Nýrri rannsóknir  
 
Psilocybin  
Johnson og félagar (2014) við John Hopkins háskólann gerðu opna rannsókn á 15 

einstaklingum sem vildu hætta að reykja, þar sem þátttakendur reyktu að minnsta kosti 10 

sígarettur á dag. Um var að ræða 15 vikna meðferð þar sem notast var við HAM og þrjár 

psilocybin athafnir. Fyrstu fjórar vikurnar mættu þátttakendur vikulega í HAM meðferð og voru 

undirbúnir fyrir psilocybin athafnirnar. Þátttakendurnir hittu einnig meðferðaraðila vikulega á 

milli psilocybin athafna. Í viku fimm var fyrsta psilocybin athöfnin, þar sem þátttakendur fengu 

meðalstóran skammt af psilocybini (20mg/70kg). Í viku 7 og 13 fengu þeir stærri skammt af 

psilocybin (30mg/70kg). Allir þátttakendur luku rannsókninni. Árangur meðferðarinnar var 

metinn með því að bera saman fjölda af sígarettum sem þátttakendur reyktu 30 dögum fyrir 

meðferð og 6 mánuðum eftir fyrstu psilocybin athöfnina. Tímalínudagatal (e. timeline follow-

back, TLFB) var notað til að halda utan um daglegan fjölda sígaretta. Magn af CO kolmónoxíði, 

CO í útöndunarlofti og kótínmagn í þvagi var metið í upphafi, vikulega á milli athafna og 6 

mánuðum eftir meðferð. Tímalínudagatal og klínískar rannsóknir leiddu í ljós að allir 

þátttakendur voru reyklausir eftir fyrstu psilocybin athöfnina og 6 mánuðum eftir meðferðina 

voru 12 af 15 ennþá reyklausir. Þeir þrír sem byrjuðu aftur að reykja, reyktu færri sígarettur 6 

mánuðum eftir meðferðina en þeir gerðu 30 dögum fyrir meðferðina. Einnig var kvarði notaður 

til að meta hugrænar- og yfirnáttúrulegar upplifanir sem og næmni gagnvart virkni psilocybin 

(e. lifetime Mysticism Scale). Yfirnáttúrulegar upplifanir jukust á marktækan hátt eftir fyrstu 

psilocybin athöfnina (t14 = 3,5, p = 0,004). Fylgni var á milli yfirnáttúrulegra upplifana og 

árangurs af meðferðinni. Niðurstöður sýndu jákvæðar breytingar á viðhorfum, andlegri líðan, 

hegðun sem og andlegum og þýðingamiklum upplifunum sem metið var með tveimur kvörðum 

sem mátu viðvarandi áhrif (e. persisting effects questionnare) og meðvitundarástand (e. states 

of consciousness questionnaire, SOCQ). 87% þátttakenda sögðu psilocybin athöfnina vera eina 

af 10 þýðingamestu upplifunum í lífi þeirra, 73% litu á psilocybin athöfnina sem eina af 5 mest 

andlega gefandi upplifun í lífi þeirra og 87% þátttakenda töldu psilocybin athöfnina hafa haft 

mikil áhrif á vellíðan og lífsánægju þeirra. Þátttakendur voru spurðir hvernig psilocybin 

athafnirnar hefðu hjálpað við að hætta að reykja. 73% þeirra greindu frá breyttu viðhorfi um 
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framtíðina, ánægja af reykingum skipti minna máli en jákvæðar afleiðingar þess að hætta að 

reykja. Einnig sögðust 73% hafa öðlast meiri trú á eigin getu til að hætta og 68% fundu fyrir 

breyttum lífsgildum þar sem líf án reykinga skipti þau meira máli en áður. Einn taldi psilocybin 

athöfnina ekki hafa hjálpað (Johnson o.fl., 2014). Við 12 mánaða eftirfylgni sýndu klínískar 

rannsóknir að 10 þátttakendur (67%) voru ennþá reyklausir. Við 30 mánaða eftirfylgni voru 9 

þátttakendur (60%) reyklausir, en aðeins 12 (80%) þátttakendur mættu í seinni eftirfylgnina 

(Johnson o. fl., 2017).   

Bogenschutz og félagar (2015) gerðu opna rannsókn með 10 þátttakendum sem uppfylltu 

DSM-IV skilyrðin fyrir áfengisvanda. Þátttakendur fengu 12 vikna meðferð sem samanstóð af 

12 áhugahvetjandi viðtölum og 2 psilocybin athöfnum. Árangurinn var metinn yfir 36 vikna 

tímabil þar sem þátttakendur fengu fjögur viðtöl fyrir og eftir psilocybin athafnirnar. Hver 

þátttakandi notaði tímalínudagatal til að halda utan um neyslumynstrið, magn áfengis og 

fjölda drykkjudaga. Mikil dagdrykkja var skilgreind sem 5 eða fleiri drykkir hjá körlum en 4 eða 

fleiri drykkir hjá konum. Þegar fjöldi drykkjudaga voru metnir, var gengið út frá því að sopi af 

áfengi væri meðtalinn sem drykkjudagur. Fyrstu fjórar vikurnar, fyrir fyrstu psilocybin 

athöfnina, dró úr mikilli dagdrykkju (e. heavy drinking days; t(8) = 2.723, p = 0,026) og 

þátttakendur drukku einnig sjaldnar en þeir gerðu fyrir meðferð (t(8) = 3.010, p = 0,017). Eftir 

psilocybin athöfnina, á viku 5-12, dró verulegu úr mikilli dagdrykkju (t(8) = 3.477, p = 0,008) og 

þátttakendur drukku enn sjaldnar (t(8) = 3.449, F = 0,009). Áhrif psilocybin voru ólík milli 

þátttakenda, sterk áhrif höfðu sterka jákvæða fylgni við breytt drykkjumynstur. Auk þess 

virtust sterk áhrif psilocybin draga úr fíkn og auka sjálfsstjórn í einhverjum tilfellum. 

Árangurinn hélst að miklu leyti við eftirfylgni 36 vikum síðar.  

Tvíblind klínísk rannsókn með psilocybin sem meðferð við áfengisvanda er í vinnslu, en 

áætlaður fjöldi þátttakenda í rannsókninni er 180 (Bogenschutz o.fl., 2018). Meðferðarsniðið 

er byggt á fyrrgreindri opinni rannsókn Bogenschutz og félaga (2015). Þó ekki sé hægt að greina 

meðferðaráhrif fyrr en rannsókn lýkur gefa lýsandi tilviksrannsóknir þriggja þátttakenda innsýn 

í meðferðarferlið (Bogenschutz o.fl., 2018). Upplifanir einstaklinganna virðast hafa verið 

breytilegar, allt frá andlegum til yfirnáttúrulegra upplifana. Upplifanirnar virtust ekki einblína 

mikið á áfengi heldur frekar á áfengisvandann í stærra samhengi. Einstaklingarnir greindu frá 

breyttri skynjun á þeim sjálfum og aukinni færni til að vera í núinu. Ferlin í átt að breytingum 

voru ólík milli þátttakenda en allir greindu frá aukinni trú á eigin getu, minni fíkn, færri 
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vandamálum tengdum áfengi og upplifðu minna þunglyndi og kvíða í lok ferlisins. Psilocybin 

meðferð virðist vekja upp ólíkar upplifanir en þjóna einstaklingsþörfum hvers og eins 

(Bogenschutz o.fl., 2018)  

Hendricks og félagar (2018) vinna nú að tvíblindri slembirannsókn við Alabama Háskólann 

í Birmingham, þar sem verið er að rannsaka hvort psilocybin geti hjálpað fólki með kókaínfíkn. 

40 einstaklingar taka þátt í rannsókninni þar sem helmingurinn fær psilocybin 25mg/70kg og 

hinn helmingurinn ofnæmislyf sem lyfleysu. Þátttakendur fá undirbúningsviðtöl og HAM 

meðferðir í fjórar vikur og í kjölfarið er tekin segulómmynd af höfði. Psilocybin athöfnin er í 5. 

viku meðferðar og athöfnin stendur yfir í 8 tíma. Eftir athöfnina er aftur tekin segulómmynd 

og fá þátttakendur áframhaldandi HAM meðferðir í fjórar vikur. Aðalmarkmið rannsóknarinnar 

er að kanna hvort að psilocybin meðferð muni draga úr kókaínnotkun. Við grunnlínu var tekið 

mið af hversu marga daga þátttakendur voru án kókaíns á 90 daga tímabili fyrir rannsókn. 

Niðurstöður eru metnar yfir 180 daga tímabil. Kvarði sem metur alvarleika vandans er notaður 

(e. severity of dependence scale, SDS) og tímalínudagatal er notað til að skrá niður 

neyslumynstur. Klínísk einkenni eru metin með kvarða sem metur alvarleika vandans (e. 

cocaine selective severity assessment, CSSA) og með þvagprufu. Einnig eru kvarðar notaðir til 

að meta trú á eigin getu (e. brief situational confidence questionnaire, BSCQ), hugsanir um að 

vera án vímuefna (e. thoughts about Abstinence Questionnaire: abstinence self-efficacy and 

expected difficulty), kvíða og þunglyndi (e. depression, anxiety, and stress Scale-21, DASS-21) 

og lífsánægju (e. satisfaction with life scale, SWLS). Þar að auki er spurt um upplifun af 

psilocybin athöfninni, hversu krefjandi (e. challenging experience questionnaire) og 

yfirnáttúrulegar (e. mystical experience questionnaire) upplifanirnar eru fyrir þátttakendur. 

Heildarniðurstöður rannsóknarinnar eru væntanlegar sumarið 2021. Hendricks (2018) birti 

niðurstöður fyrstu 10 þátttakenda sem höfðu lokið rannsókninni, af þeim fengu 6 psilocybin 

og 4 lyfleysu.   

Psilocybin meðferð hafði jákvæð áhrif á neyslumynstur og mældist marktækur munur á 

hópunum í lok meðferðar (d = 1,77, p = 0,013), allir sem fengu psilocybin (n = 6) voru án 

kókaíns. Við eftirfylgni 90 dögum eftir meðferð var bakslag í báðum hópum, mun minna í 

psilocybin hópnum en þó ekki marktækur munur á milli hópa (d=2,18, p=0,089). Við eftirfylgni 

180 dögum eftir meðferð mældist hins vegar marktækur munur milli hópa (d = 3,75, p = 0,01), 

allir voru án kókaíns í psilocybin hópnum, líka þeir sem upplifðu bakslag við fyrri eftirfylgni (Sjá 
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mynd 1). Psilocybin meðferðin dró einnig úr alvarleika vandans og á öllum stigum mælinga var 

marktækur munur á milli hópa ( p < 0,05). Þunglyndis- og kvíðaeinkenni minnkuðu töluvert hjá 

þeim sem fengu psilocybin, trú á eigin getu jókst og lífsgæði jukust, þó að munurinn hafi ekki 

verið marktækur á öllum stigum mælinga. Allir þátttakendur sem fengu psilocybin litu á 

upplifunina sem eina af fimm þýðingamestu upplifunum í lífi sínu, allir töldu hana lærdómsríka 

og 4 af 6 þátttakendum greindu frá æðri upplifun. Yfirnáttúruleg einkenni og erfiðar upplifanir 

greindust einnig frekar hjá psilocybin hópnum. Niðurstöður lofa góðu þó að ekki sé hægt að 

fullyrða um árangur fyrr en allir þátttakendur hafa lokið rannsókninni (Hendricks o.fl., 2018).  
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Mynd 1   

  
                                                                                                                              (Hendricks o.fl., 2018)  
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Ayahuasca 
Þversniðsrannsóknir í Brasilíu og Bandaríkjunum hafa sýnt að trúarlegar athafnir með 

ayahuasca draga úr áfengisnotkun og bæta andlega líðan. (Doering-Silveira o.fl, 2005, Halpern 

o.fl, 2008). Meðferðarsetur nota Ayahuasca í meðferðum við ýmsum vanda, til að mynda 

áfallastreituröskun og vímuefnavanda. Einnig fyrir einstaklinga til að öðlast aukinn styrk og 

þroska (Labate og Cavnar, 2011; Liester og Prickett, 2012). Margir hafa greint frá árangri af 

ayahuasca við vímuefnavanda en engar samanburðarrannsóknir hafa verið gerðar 

(OliveiraLima o.fl, 2015; Thomas o.fl., 2013).  

Dr. Gabor Maté og teymið hans bættu ayahuasca inn í hópmeðferð sem Maté leiðir fyrir 

fólk með vímuefnavanda. Árið 2011 gerði teymið ferilrannsókn til að kanna hvort ayahuasca 

samhliða hópmeðferð við fíkn og streitu gæti hjálpað við líkamlegum og andlegum vanda sem 

getur fylgt vímuefnavanda. Í rannsókninni var gerð ferilsathugun á 18 einstaklingum, en aðeins 

12 kláruðu meðferðina. Sálfræðipróf voru reglulega lögð fyrir þátttakendur til að meta 

hugsana- og hegðunarmynstur sem tengjast neyslunni og árangur af meðferðinni. Undir lok 

meðferðar voru tekin viðtöl við þátttakendur. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að eftir 

ayahuasca athöfnina urðu marktækar jákvæðar breytingar á núvitund, valdeflingu, von, 

lífsfyllingu og lífsviðhorfum (p < 0,05). Einnig sáust jákvæðar breytingar á tilfinningastjórnun, 

almennum og andlegum lífsgæðum, en breytingarnar voru ekki marktækar. Við eftirfylgni 6 

mánuðum eftir meðferð voru færri sem notuðu áfengi, nikótín og kókaín en fyrir meðferð, en 

notkun á kannabis og ópíóðum hélst óbreytt. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu minni 

andlegan og líkamlegan vanda tengdan neyslunni (Thomas o.fl., 2013).    

  

Ibogaine        
Skýrslur gefa til kynna að ibogaine geti gefið góða raun í meðferðum við ýmiss konar 

vímuefnavanda, þar á meðal ópíóða-, kókaín- og áfengivanda. Hins vegar hafa mögulegir 

öryggisþættir komið í veg fyrir frekari rannsóknir, þar á meðal ófyrirsjánleg og mikil 

hugvíkkandi áhrif og aukaverkana. Vísindamenn eru að þróa öruggara efnasamband út frá 

lyfjafræðilegum eiginleikum ibogaine, sem lofa góðu (Cameron o.fl, 2021).   

Brown og Alper (2018) gerðu ferilsathugun á 30 einstaklingum með ópíóðafíkn. 

Niðurstöður afeitrunar og eftirfylgni eftir 1, 3, 6, 9 og 12 mánuði voru metnar með huglægum 
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ópíóða fráhvarfskvarða (e. subjective opiate withdrawal scale, SOWS) og alvarleika 

ópíóðanotkunar (e. addiction severity index composite, ASIC-stig). Niðurstöður leiddu í ljós að 

ibogaine meðferð væri árangursrík við afeitrun ópíóða. Árangur náði hámarki eftir 1 mánuð en 

þá tilkynntu 15 einstaklingar (50%) enga notkun ópíóíða síðustu 30 daga. Árangurinn við hélst 

frá 3 til 12 mánuðum en náðu þó ekki jafngildi fyrsta mánaðar. Ópíóðanotkun kom betur út og 

félagsleg staða var betri á öllum tímapunktum eftir meðferð (p < 001).  

 Noller og félagar (2018) gerðu ferilsathugun á 14 einstaklingum sem sóttust eftir ibogaine 

meðferð við ópíóðafíkn. 15 hófu þátttöku en 1 lést í meðferðinni. Markmið rannsóknarinnar 

var að kanna langtímaáhrif ibogaine meðferðar. Gögnum var safnað í 14 viðtölum. Niðurstöður 

voru metnar 12 mánuðum eftir meðferðina með Becks þunglyndiskvarðanum (e. beck 

depression inventory-II, BDI-II) og kvarða sem metur alvarleika fíknar (e. addiction severity 

index-lite, ASI-Lite). Kvarðinn sem metur alvarleika fíknar, mælir líkamlegt ástand, 

atvinnustöðu, áfengisnotkun, aðra vímuefnanotkun, lagalega stöðu, félagsleg tengsl og 

andlegt ástand. Huglægur ópíóð fráhvarfskvarði var auk þess notaður fyrir og strax eftir 

ibogaine meðferðina. Allir þátttakendur sýndu marktæka lækkun á huglæga ópíóða 

fráhvarfskvarðanum (p = 0.015). Af þeim sem hófu þátttöku voru 8 þátttakendur sem kláruðu 

öll 14 viðtölin og sýndu marktæka lækkun á bæði kvarðanum sem metur alvarleika fíknar (p = 

0.002) og Becks þunglyndiskvarðanum (p < 0.001). Þátttakendur sem kláruðu hluta af ferlinu 

(n = 4) sýndu einnig lækkun á kvarðanum sem metur alvarleika fíknar og félagslegan vanda. 

Niðurstöður voru í samræmi við fyrri athuganir, fráhvarfseinkenni minnkuðu töluvert, auk þess 

dró úr fíkn og notkun í einhverjum tilvikum.  

  

Ketamín  
Margar rannsóknir benda til þess að ketamín geti gagnast sem meðferð við vímuefnavanda. 

Rannsóknir hafa verið verið gerðar á kókaínfíkn, áfengisvanda og ópíóðafíkn en hafa þó ýmsar 

takmarkanir til að hægt sé að fullyrða um árangur (Jones o.fl., 2018). Þrátt fyrir að vísbendingar 

bendi til þess að ketamín gagnist við meðhöndlun ýmissa einkenna sem tengjast 

vímuefnavanda eru upplýsingar um aukaverkanir þess takmarkaðar. Ekki eru ljós þau áhrif sem 

kunna að leiða til aftengingar og vanlíðanar, og þá eru ókunnir ávanabindandi eiginleikar þess, 

sem gætu takmarkað árangur í meðferðum (Witkin o.fl., 2020). Witkin og félagar (2020) styðja 
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fullyrðinguna um að R-ketamín geti dregið úr fráhvarfseinkennum af morfíni og öðrum þáttum 

sem tengjast hringrás fíknar. Að auki benda gögn til þess ketamín leiði ekki til neikvæðra 

einkenna geðslags eða vansældar sem gæti truflað meðferð.  

Jones og félagar (2018) gerðu kerfisbundna samantekt á rannsóknum á ketamíni við 

vímuefnavanda. Þeir greindu sjö rannsóknir frá árunum 1997-2018; tvær við áfengisvanda, 

tvær við kókaínfíkn og þrjár við ópíóðafíkn. Rannsóknirnar á kókaínfíkn höfðu litlar 

úrtaksstærðir, einsleitt þýði og eftirfylgnin var stutt. Báðar benda þó til þess að ketamín geti 

haft jákvæð áhrif á vímuefnavanda, hvata og löngun til að hætta. Rannsóknir á ketamíni við 

bæði áfengisvanda og ópíóðafíkn voru ekki samanburðarrannsóknir. Rannsóknir benda til þess 

að ketamín stuðli að langtíma árangri fyrir einstaklinga með ópíóðafíkn og áfengisvanda. 

Niðurstöður sýna fram á marktækan langtíma árangur í allt að tvö ár. Ein rannsókn hefur auk 

þess sýnt fram á að ketamín dragi úr líkamlegum fráhvarfseinkennum við ópíóðafíkn. 

Niðurstöður samantektarinnar benda til þess að ketamín geti auðveldað einstaklingum að vera 

án vímuefna sem gefur tilefni til frekari rannsókna á ketamíni við vímuefnavanda.  

Dakwar og félagar (2018) gerðu tvíblinda samanburðarrannsókn á 20 einstaklingum með 

kókaín vanda sem vildu ekki þiggja meðferð eða hætta notkun. Enginn þeirra var í geðlægð. 

Helmingurinn fékk ketamín en hinn helmingurinn midazolam. Niðurstöður fengust frá 18 

þátttakendum. Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna hvort yfirnáttúruleg upplifun undir 

áhrifum ketamíns hafi áhrif á fíkn og notkun kókaíns meðal notenda. Þrír kvarðar voru notaðir, 

kvarði sem metur yfirnáttúruleg áhrif (e. hood mysticism scale, HMS), kvarði sem metur áhrif 

aftengingar (e. dissociative states scale, CADSS) og kvarði sem metur nær dauða upplifun (e. a 

near-death experience, NDES). Af þeim sem fengu ketamín voru 56% sem náðu árangri en 

20,7% af þeim sem fengu midazolam (p < 0.001). Niðurstöður leiddu í ljós að yfirnáttúruleg 

áhrif ketamíns leiddu til minni fíknar og minni kókaínnotkunar sem gefur til kynna að 

yfirnáttúruleg áhrif geti haft meðferðargildi, þ.e. áhrif á ákvarðanatöku og hegðunarmynstur.   

Dakwar og félagar (2020) gerðu slembiraðaða forrannsókn með ketamíni eða midoszalan 

ásamt áhugahvetjandi samtali við áfengisvanda. Þátttakendur voru 40. Árangur var metinn í 

þrjár vikur eftir inntöku. Hlutfall þátttakenda sem voru án áfengis í ketamínhópnum hélst 

stöðugt (47,1%, n = 8/17) en lækkaði marktækt í viðmiðunarhópnum (59,1%, n = 13/22). Miklir 

drykkjudagar voru marktækt færri í ketamínhópnum samanborið við viðmiðunarhópinn (F = 

12,34, df = 1, 798, p < 0,001). Líkurnar á miklum drykkjudegi breyttust ekki marktækt hjá 
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ketamínhópnum (p = 0,74) en jukust við hvern dag eftir inntöku í viðmiðunarhópnum (p < 

0,001). Tímalengd að bakslagi var marktækt lengri hjá þátttakendum í ketamínhópnum 

samanborið við viðmiðunarhópinn (p = 0,04). Niðurstöður sýndu að ketamín jók líkur á að 

þátttakendur yrðu án áfengis, seinkaði bakslagi og dró úr líkum á mikilli drykkju samanborið 

við þá sem fengu midozalan. Ketamín þoldist vel og sýndi engar aukaverkanir.   

Rothberg og félagar (2021) gerðu slembiraðaða samanburðarrannsókn til að kanna hvort 

yfirnáttúruleg áhrif ketamíns, ásamt áhugahvetjandi samtali, hefði áhrif á hættulega 

áfengisdrykkju. Ketamín leiddi til marktækt meiri yfirnáttúrulegra og aftengjandi áhrifa 

samanborið við viðmiðunarhópinn. Niðurstöður leiddu í ljós að ketamín dró marktækt úr 

drykkju. Yfirnáttúrleg áhrif ketamíns frekar en aftengjandi áhrif virtust hafa áhrif á 

drykkjuhegðun.  

  

MDMA     
MDMA hefur ekki verið mikið rannsakað sem meðferð við vímuefnavanda, mögulega vegna 

ávanabindandi eiginleika þess. Rannsóknir hafa sýnt árangur af MDMA meðferðum við 

áföllum, sem er oft talinn vera undirliggjandi vandi hjá mörgum með vímuefnavanda (Sessa, 

2018; Steward, 1996). Fjöldi rannsókna hafa verið gerðar á MDMA við áföllum síðustu 40 árin 

(Greer, 1985; Sessa, 2018). Í þeim rannsóknum hefur komið í ljós að neysla vímuefna hjá 

einstaklingum minnkar (Greer og Tolbert, 1986; Sessa, 2018). MDMA eykur samkennd og 

sjálfsvirðingu sem getur haft þau áhrif að fólk hugsi betur um sig og gæti mögulega minnkað 

afneitun hjá einstaklingum gagnvart sínum vímuefnavanda. MDMA er auk þess talið auka getu 

fólks til að vera í núvitund, sem getur verið kostur fyrir fólk með vímuefnavanda (Sessa, 2018). 

MDMA hefur efnafræðilega eiginleika sem eru taldir geta haft jákvæð áhrif á truflanir í 

taugaboðefnakerfum eða dregið úr þeim tilfinningavanda sem getur tengst vímuefnanotkun, 

til að mynda dregið úr erfiðum tilfinningum, hugsunum og minningum. Meðferðareiginleikar  

MDMA lofa góðu sem meðferð við vímuefnavanda en þörf er á frekari rannsóknum (Jerome 

o.fl., 2013; Sessa, 2018).   

Sessa og félagar (2021) gerðu nýlega fyrstu opnu rannsóknina til að kanna 

meðferðarmöguleika MDMA við vímuefnavanda. 14 þátttakendur með áfengisvanda, sem 

höfðu lokið afeitrun, fengu 8 vikna batameðferð. Meðferðin samanstóð af tíu sálfræðitímum, 
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þar af voru átta samtalsmeðferðir og tvær MDMA athafnir. Allir þátttakendur þoldu MDMA 

meðferðina og engar óvæntar aukaverkanir komu fram. Niðurstöður sýndu betri sálfélagslega 

virkni meðal þátttakenda. Áfengisneysla þátttakenda var að jafnaði 130,6 einingar á viku fyrir 

afeitrun en 9 mánuðum eftir afeitrun var áfengisneysla að jafnaði 18,7 einingar á viku. Þessi 

rannsókn gefur vitnisburð um almennt öryggi og þol á MDMA eftir áfengisafeitrun, en þörf er 

á frekari rannsóknum með fleiri þátttakendum til að renna stoðum undir þessar niðurstöður.   
 

Ferilsathugun  
Johnson og Black (2020) gerðu ferilsathugun á 22 ára karlmanni sem var greindur með 

þunglyndi og vímuefnavanda. Hann var í blandaðri neyslu, notaði örvandi, slævandi og 

hugvíkkandi efni. Hann hafði notað örvandi efni í 6 ár en vildi hætta þeirri neyslu því hún olli 

honum miklum skaða. Hann tók eftir því að þegar hann notaði hugvíkkandi efni breyttust 

viðhorf hans, hann leit á hlutina í skýrari og jákvæðara samhengi og löngunin í örvandi efni 

minnkaði. Ein psilocybin inntaka leiddi til þess að hann ákvað að fara í sálfræðimeðferð. 

Samhliða sálfræðimeðferðinni tók hann nokkrum sinnum LSD og DMT sem hjálpaði honum að 

sjá neikvæða hegðunarmynstrið sem tengdist neyslunni, fann lausnir og svör innra með sér og 

gat auðveldlega breytt hegðun sinni og hætt allri örvandi neyslu. Hugarfar gagnvart 

þunglyndiseinkennum breyttist, hann fór úr hlutverki fórnarlambs og varð lausnamiðaður. 

Upplifanirnar af hugvíkkandi efnum leiddu til þess að honum fannst stundum erfitt að tengjast 

öðru fólki. Lífsgildin hans höfðu breyst og voru frábrugðin gildum annarra sem leiddi til þess 

að hann upplifði sig ekki sem hluta af því efnishyggjusamfélagi sem hann tilheyrði. Við 

eftirfylgni 2,5 árum síðar var hann enn laus við örvandi efni.  

  
Netkönnun  
Auk klínískra rannsókna geta skýrslur um notkun hugvíkkandi efna í náttúrulegum aðstæðum 

mögulega veitt frekari gögn um árangur hugvíkkandi efna við áfengisvanda. 343 þátttakendur 

sem höfðu hætt eða dregið úr áfengisneyslu eftir notkun hugvíkkandi efna í óhefðbundnum 

aðstæðum svöruðu nafnlausri netkönnun. Allir þátttakendur uppfylltu viðmið DSM fyrir 

áfengisvanda og höfðu að jafnaði glímt við vandann í sjö ár áður en þeir urðu fyrir hugvíkkandi 

upplifun. 72% þátttakenda uppfylltu viðmið fyrir alvarlegan áfengisvanda. Margir drógu 

verulega úr áfengisnotkun eftir miðlungs eða stóran skammt af LSD (38%) eða psilocybin (36%) 
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og 83% uppfylltu ekki DSM viðmiðin fyrir áfengisvanda eftir upplifun hugvíkkandi efna. 

Þátttakendur litu að jafnaði á upplifunina sem þýðingamikla og djúpstæða, 28% tengdu 

upplifunina við breytta forgangsröðun eða ný gildi sem auðveldaði þeim að drekka minna 

áfengi. Stór skammtur af hugvíkkandi efnum, djúpstæðar, þýðingarmiklar upplifanir og 

yfirnáttúruleg áhrif tengdust minni áfengisnotkun og færri vandamálum tengdum notkuninni 

(Garcia-Romeu o.fl., 2019).  
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Niðurstöður 
 

Talið er að hugvíkkandi efni geti haft jákvæð áhrif á líffræðilega, sálfræðilega og félagslega 

þætti sem tengjast vímuefnavanda. Hugvíkkandi efni eru öflug hugbreytandi efni sem hafa 

áhrif á skynjun, geðslag og hugræna ferla. Heilinn verður tilviljana- og óreiðukenndari undir 

áhrifum hugvíkkandi efna. Hugvíkkandi efni hafa verið tengt við virkjun 5HT2A viðtakana sem 

hefur áhrif á glútamat og GABA seyti í heilanum (Nichols, 2016). Glútamat virkjar 

taugafrumuörvandi efni sem hefur áhrif á nýmyndun og endurskipulagningu taugafrumna, 

bæði innan og milli tauganeta. Þessar breytingar geta leitt til aukins sveigjanleika heilans þar 

sem nýjar hugmyndir og hugsanaferlar koma í stað fyrri hugsanaferla, til að mynda brotið upp 

tengslanám tengt vímuefnanotkun og myndað ný tengslanám (Carhart-Harris o.fl., 2014; 

Carhart-Harris og Nutt, 2017). Þátttakendur í psilocybin meðferðinni við nikótínfíkn greindu til 

að mynda frá breyttum viðhorfum eftir psilocybin athöfnina (Johnson o.fl.,2014). Í rannsókn 

Johnson og Black (2020) greindi þátttakandi einnig frá breyttum viðhorfum og 

hugsunarferlum, eins þeir sem tóku þátt í ayahuasca rannsókninni (Thomas o.fl., 2013). Aðrar 

rannsóknir skoðuðu þessi áhrif ekki sérstaklega en árangur virðist tengjast breyttum 

viðhorfum, allavega að einhverju leyti.  

Rannsóknir hafa sýnt að heilinn verði óreiðukenndari en heilavirknin almennt minni undir 

áhrifum hugvíkkandi efna en þó hefur verið sýnt fram á aukna virkni glútamats í 

framheilasvæðum. Aukið glútamat í framheilasvæðum getur stuðlað að sjálfstjórn og betri 

ákvarðanatöku hjá einstaklingum með vímuefnavanda (Barrett o.fl., 2020). Í rannsókn 

Bogenschutz og félaga (2015) fundu þátttakendur fyrir meiri sjálfstjórn eftir psilocybin athöfn. 

Auk þess fundu þátttakendur fyrir jákvæðum breytingum í valdeflingu eftir ayahuasca athöfn 

í rannsókn Maté og félaga (Thomas o.fl., 2013).     

Talið er að áhrif hugvíkkandi efna geti breytt tengingum og virkni innan og milli  

framheilasvæða, DMN og SLN og þar af leiðandi dregið úr fíkn, fráhvarfs- og 

þunglyndiseinkennum (Hasler og Northoff, 2011;Johnson o.fl., 2019). Rannsóknir hafa sýnt að 

ketamín getur dregið úr fíkn í ýmis vímuefni og dregið úr fráhvarfseinkennum af ópíóðum 

(Jones o.fl., 2018). Að sama skapi töldu þátttakendur í rannsókn Noller og félaga (2018) 

ibogaine hjálpa við ópíóðafíkn og draga úr þunglyndiseinkennum. Í öllum psilocybin 

rannsóknunum greindu þátttakendur frá betri andlegri líðan (Bogenschutz  o.fl., 2015; 
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Bogenschutz o.fl., 2018; Hendricks o.fl., 2018; Johnson o.fl.,2014). Þátttakendurnir í ayahuasca 

rannsókn Maté og félaga greindu auk þess frá jákvæðum breytingum á andlegum lífsgæðum 

(Thomas o.fl., 2013).  

Hugvíkkandi efni eru talin hafa mikil áhrif á taugaboðefni innan DMN sem getur leitt til 

meiri sjálfsvitundar og aukins innsæis í eigin hugsanaferla, vandamál og fyrri reynslu (Dyck, 

2005; Johnson o.fl., 2019), sem er grundvöllur fyrir því að einstaklingur geti og vilji takast á við 

vímuefnavandann (Malbeck, 2007). Minni en óreiðukenndari virkni í DMN vegna hugvíkkandi 

efna hefur verið tengd við upplausn sjálfsins, sem getur leitt til yfirnáttúrulegra og 

þýðingarmikilla upplifana þar sem sjálfið sameinast umhverfinu og öðrum lífverum (Letheby, 

2017). Einstaklingar finna fyrir sterkari tengingu við sjálfa sig og aðra og upplifa sig sem hluta 

af heild.  

Yfirnáttúrulegar og þýðingarmiklar upplifanir eru taldar geta haft jákvæðar viðvarandi 

breytingar í för með sér (Johnson o.fl., 2019). Rannsóknir hafa sýnt fylgni milli yfirnáttúrulegra 

upplifana og árangurs vímuefnameðferðar, þar sem talið er að upplifanirnar leiði til breyttra 

viðhorfa og hegðunarmynsturs til lengri tíma (Dakwar o.fl, 2018). Rannsókn Dakwar og félaga 

(2018) leiddi í ljós að yfirnáttúruleg áhrif ketamíns leiddu til minni fíknar og minni 

kókaínnotkunar. Rannsókn Rothberg og félaga (2021) leiddi í ljós að áhrif ketamíns leiddu til 

marktækt minni drykkju. Yfirnáttúrleg áhrif ketamíns, frekar en aftengjandi áhrif, virtust hafa 

áhrif á drykkjuhegðun þátttakenda. Psilocybin rannsókn við nikótínfíkn sýndi auk þess jákvæða 

fylgni milli sterkra yfirnáttúrulegra upplifana og árangurs af meðferð (Johnson o.fl., 2014). Auk 

þess voru tengsl milli yfirnáttúrulegra áhrifa og árangurs í áfengismeðferð í rannsókn 

Bogenschutz og félaga (2015). Nær dauða upplifanir hafa sýnt sambærilegar niðurstöður 

(Timmermann, 2018).    

Rannsóknir hafa sýnt að MDMA skilar árangri í meðferð við áfallastreituröskun (Mithoefer  

o.fl., 2019) og önnur hugvíkkandi efni geta hjálpað til við úrvinnslu erfiðra upplifana 

(CarhartHarris og Nutt, 2017), sem oft fylgir vímuefnavanda (Dube o. fl., 2003; Torrens o.fl., 

2017). Neikvæðar tilfinningar geta komið í kjölfar úrvinnslu á erfiðum upplifunum sem getur 

þó gefið meiri skýrleika, sátt, opið viðhorf og vellíðan til lengri tíma (Barrett o.fl., 2020; Carhart-

Harris og Nutt, 2017). Algengt er að einstaklingar með vímuefnavanda glími einnig við 

þunglyndis- og kvíðaeinkenni. Hugvíkkandi efni virðast geta dregið úr virkni í möndlu og 

framheilasvæðum DMN sem getur dregið úr þunglyndis- og kvíðaeinkennum og haft jákvæð 
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áhrif á almenna líðan (Barrett o.fl., 2020). Fjöldi rannsókna hafa auk þess sýnt árangur af 

hugvíkkandi efnum í meðferðum við þunglyndi og kvíða (Goldberg o.fl., 2020; Griffiths o.fl., 

2016).  

Rannsóknir á hugvíkkandi efnum gefa vísbendingar um að þau geti verið ákjósanlegur 

valkostur í meðferð við vímuefnavanda. Eldri rannsóknir hafa sýnt góðar niðurstöður við 

áfengisvanda. Nýrri rannsóknir hafa rannsakað fjölbreyttari vímuefnavanda og einnig sýnt 

góðar niðurstöður. Niðurstöður sýna að psilocybin geti hjálpað við nikótín- og áfengisfíkn sem 

og fíkn í örvandi efni. Ayahuasca virðist geta einnig geta hjálpað við nikótínfíkn, áfengisfíkn og 

fíkn í örvandi efni. Iboigane hefur sýnt árangur í fráhvarfsmeðferð við ópíóðum og virðist geta 

dregið úr fíkn og notkun í ýmis vímuefni. Ketamín hefur sýnt árangur við ýmis konar 

vímuefnavanda og meðferðareiginleikar MDMA virðast auk þess lofa góðu. Rannsóknir á 

hugvíkkandi efnum við vímuefnavanda hafa þó ýmsar takmarkanir. Úrtaksstærðir voru yfirleitt 

litlar, fáar rannsóknir skoða langtímaáhrif, fáar innihalda samanburðarhópa og þátttakendur 

ekki alltaf valdir af handahófi. Niðurstöður rannsókna sýna þó góðan árangur sem ekki er hægt 

að horfa framhjá. Þær sýna bæði minni vímuefnanotkun, andlegan ávinning og bætt lífsgæði. 

Auk þess virðast meðferðir með hugvíkkandi efnum skila betri árangri en aðrar meðferðir við 

vímuefnavanda. Til að mynda sýndi lyfjarannsókn við nikótínfíkn að hlutfallslega fáir voru 

reyklausir við 5 mánaða eftirfylgni. Niðurstöður sýndu að 29,7% þátttakenda voru reyklausir 

eftir að hafa fengið Varenicline og 20,2% af þeim sem fengu Bupropion. Psilocybin rannsókn 

við nikótínfíkn sýndi hins vegar hlutfallslega betri árangur, þó að úrtaksstærðin hafi verið 

minni, þar sem 80% þátttakenda voru reyklausir við 6 mánaða eftirfylgni.  
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Umræður 
 

Hugvíkkandi efni hafa verið notuð til að bæta líkamlega og andlega heilsu í þúsundir ára. 

Rannsóknir á hugvíkkandi efnum hófust þó ekki fyrr en um miðja síðustu öld. Þrátt fyrir bann 

á hugvíkkandi efnum á sjöunda áratugnum hefur áhugi og notkun efnanna ekki lagst alveg af 

heldur færst þess í stað undir yfirborðið og hefur bæði verið notað í meðferðarskyni og í 

undirheimunum. Sameinuðu þjóðirnar, FDA og lög breska ríkisins um ávana- og fíkniefni (e.  

the misuse of drugs act) halda því fram að hugvíkkandi efni séu ávanabindandi. Þessar 

stofnanir eru valdamiklar og virtar og geta því haft mikil áhrif á viðhorf almennings. 

Vísindamenn hafa þó í auknum mæli sýnt fram á að hugvíkkandi efni hjálpi við vímuefnavanda 

og að flest hafi ekki ávanabindandi eiginleika. Þó ketamín og MDMA hafi ávanabindandi 

eiginleika geta meðferðir með þessum efnum tekið á rót vandans sem er ólíkt lyfjum sem eru 

notuð við vímuefnavanda í dag. Lyfin sem eru notuð við vímuefnavanda í dag eru einnig 

ávanabindandi og deyfa einkennin frekar en að leysa vandann. Ibogaine hefur sýnt góðan 

árangur í fráhvarfsmeðferðum frá ópíóðum en getur haft alvarlegar aukaverkanir í för með sér. 

Vísindamann eru að kanna hvort að hægt sé að þróa lyfjafræðilega eiginleika ibogaine án 

þessara aukaverkana.  

Carhart-Harris líkir heilanum við skíðabrekku. Þegar við skíðum niður brekkuna verður til 

spor sem hægt er að líkja við hugsunar- og hegðunarmynstur. Þegar þessi hugsunar- og 

hegðunarmynstur eru endurtekin, verða sporin dýpri og erfiðara að skíða í aðrar áttir.   

Hugvíkkandi efni hafa þá sérstöðu að geta hrist upp í snjónum og rofið hringrás 

vímuefnavandans, heilinn verður sveigjanlegri og nýir hugsanaferlar og hegðunarmynstur geta 

myndast og möguleikar á að skíða í aðrar áttir.   

Núvitund virðist hafa áhrif á sömu heilasvæði og hugvíkkandi efni sem gefur vísbendingar 

um að æfingar í núvitund geti viðhaldið og þjálfað nýju hugsunarferlana og viðhaldið batanum. 

Núvitund krefst þjálfunar, enn skert einbeiting, minnistruflanir og léleg sjálfsstjórn fylgir oft 

vímuefnavanda og því getur tekið langan tíma að ná árangri en hugvíkkandi efni gætu 

mögulega flýtt fyrir bataferlinu.  

Rannsóknir á öðrum meðferðum við vímuefnavanda hafa sýnt takmarkaðan árangur og 

virðast mögulega ekki ná að taka nógu heildrænt á vandanum. Áhugahvetjandi samtal virðist 
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geta haft áhrif á áhugahvötina og nýtist því best þegar einstaklingar eru tvíbentir varðandi 

vímuefnavandann en síður þegar kemur að vandanum sjálfum. AA-12-sporin reynast mörgum 

vel en henta þó ekki öllum, einstaklingar eru á ólíkum stað í batanum og hafa ólíkar nálganir á 

vandann sem getur verið hvetjandi fyrir suma en stuðlað að bakslagi fyrir aðra. Rótgróin 

hegðunarmynstur, skert einbeiting, minnistruflanir og léleg sjálfsstjórn fylgir oft 

vímuefnavanda og því getur tekið langan tíma að ná árangri með HAM og verið kostnaðarsamt. 

Landspítalinn býður upp á ódýrari HAM meðferð en takmarkaður fjöldi kemst að og 

edrúmennska er skilyrði. AA samtökin eru einnig edrúmiðuð nálgun sem hentar ekki öllum. 

Einstaklingar með mikinn innri sársauka eða með flókna og erfiða reynslu á bakinu geta átt 

erfitt með að takast á við vandann án vímuefna.  

Hugvíkkandi efni eru aftur á móti talin vekja upp ólíkar upplifanir en þjóna 

einstaklingsþörfum hvers og eins. Meðferðin virðist geta leitt til þess að tekið sé á vandanum 

á heildrænan hátt, virðist hafa jákvæð áhrif á kvíða, þunglyndi og stuðlað að úrvinnslu 

einstaklingsbundinna vandamála. Þessi áhrif geta leitt til aukinna lífsgæða, bætt lífslíkur og 

lýðheilsu almennt sem getur haft víðtækan samfélagslegan ávinning í för með sér.   

Rannsóknir á hugvíkkandi efnum hafa sýnt marktækan árangur í meðferðum við 

geðrænum vanda sem er oft undirliggjandi vandi hjá einstaklingum með vímuefnavanda. Auk 

þess gefa rannsóknir vísbendingar um að hugvíkkandi efni við vímuefnavanda skili árangri, 

minnki skaða og stuðli að bættum lífsgæðum með eða án vímuefna. Einstaklingar geta fundið 

fyrir aukinni vellíðan og frelsistilfinningu eftir meðferð með hugvíkkandi efnum. Þessi árangur 

getur dvínað með tímanum og því er talið mikilvægt að meta árangur til lengri tíma.  

Eins og með breytingar á öðrum venjum er auðvelt að fara í gömlu sporin og því mikilvægt 

að viðhalda og þjálfa þessa nýju hugsanaferla og hegðunarmynstur. Stuðningur, 

sálfræðimeðferðir, núvitund og jafnvel fleiri hugvíkkandi meðferðir geta verið ákjósanlegir 

kostir til að viðhalda árangrinum.   

Þörf er á frekari rannsóknum til skilja betur virkni hugvíkkandi efna, vímuefnavanda, 

lífeðlisfræði heilans og meðvitundina. Auk þess geta frekari rannsóknir gefið vísbendingar um 

hvers konar umhverfisaðstæður og sálfræðimeðferðir styðja best við einstaklinga í 

meðferðarferlinu. Hugarfar einstaklings, ytri aðstæður og framkoma meðferðaraðila spila 

lykilhlutverk í árangri meðferðar með hugvíkkandi efnum. Mikilvægt er að bæta þekkingu á 

þessum þáttum meðferðar til að bæta öryggi, vellíðan og gæði meðferðar. Meðferð með 
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hugvíkkandi efnum hentar þó ekki öllum og vanda þarf ferlið ef einstaklingar íhuga slíka 

meðferð. Ef fyllsta öryggis er gætt gætu hugvíkkandi efni mögulega leitt til nýrra meðferða við 

vímuefnavanda og bætt lýðheilsu almennt. Núvitund, AA-12-sporin ásamt samtökunum og 

HAM meðferðir gætu verið ákjósanlegir kostir samhliða meðferðum með hugvíkkandi efnum 

og jafnvel til að viðhalda árangrinum.   
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