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Útdráttur 

Algengt er að einstaklingar sem glíma við fíknisjúkdóma þjáist einnig af andlegum kvillum 

samhliða því, einkum kvíða og þunglyndi. Aukin streita er einnig talin hafa neikvæð áhrif á 

þennan viðkvæma hóp, en streita eykur líkur á bakslagi á meðal einstaklinga í bata. Covid-19 

er bráðsmitandi veirusjúkdómur sem Alþjóðaheilbrigðisstofnunin WHO skilgreindi formlega 

sem heimsfaraldur þann 11. mars 2020. Til þess að sporna gegn útbreiðslu veirunnar voru 

ýmsar takmarkanir og hömlur settar á íbúa landsins sem hafði í för með sér víðtæk áhrif og 

leiddi til þess að dagleg rútína flestra landsmanna fór úr skorðum.  

Markmiðið með þessari rannsókn var að kanna hvort að breyting hafi orðið á andlegri líðan 

einstaklinga sem glímdu við fíknivanda fyrir og eftir að heimsfaraldurinn Covid-19 hófst 

m.t.t. streitu-, kvíða- og þunglyndiseinkenna ásamt því að kanna hvort breyting hafi orðið á 

þeim hópum sem komu í meðferð á Vík. Unnið var með raungögn frá Samtökum áhugafólks 

um áfengis- og vímuefnavanda (SÁÁ). Þátttakendur voru allir skjólstæðingar SÁÁ sem höfðu 

innritast á sjúkrahúsið Vog og farið í framhaldsmeðferð á Vík á árunum 2018-2021. DASS-

21 sjálfsmats mælikvarði fyrir þunglyndi, streitu og kvíða var notaður til að mæla heildarskor 

einstaklinga, bæði í upphafi og við lok meðferðar.  

Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að tölfræðilega marktækur munur hafi verið á 

streitu-, kvíða-  og þunglyndiseinkennum bæði við upphaf og lok meðferðar á þann hátt að 

einkennin mældust lægri bæði við upphaf og lok meðferðar eftir að Covid-19 faraldurinn 

hófst heldur en fyrir hann. Til að skoða hvort munur hafi verið á milli hópa var ákveðið að 

stjórna fyrir aldri, kyni, hjúskaparstöðu, atvinnu og fjölda vímuefnagreininga og reyndist 

marktækur munur á milli allra hópa. 

Þessi rannsókn bendir til þess að inniliggjandi meðferðarúrræði SÁÁ á Vík hafi æskileg áhrif 

á andlega líðan einstaklinga með áfengis- og vímuefnavanda, eins og sjá má á lækkandi 

DASS-21 skori frá upphafi meðferðar til enda, óháð Covid-19. Þar að auki má draga þær 

ályktanir að breyting á hópasamsetningu skjólstæðinga á Vík í kjölfar Covid-19 hafi átt þátt í 

því að svo virðist að faraldurinn hafi ekki haft neikvæð áhrif á líðan einstaklinga í meðferð 

þegar kemur að streitu-, kvíða- og þunglyndiseinkennum.  

Lykilhugtök: Covid-19, vímuefnaröskun, streita, kvíði, þunglyndi 
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Abstract 

It is widely accepted that people who struggle with addiction also suffer from other mental 

illnesses, most notably anxiety and depression. Increased stress is also thought to have a 

negative effect on this vulnerable group and stress increases the likelihood of relapse among 

recovering individuals. Covid-19 is a highly contagious viral disease formally defined by the 

World Health Organization as a global pandemic on March 11th, 2020. Preventive measures 

to halt the spreading of the virus were put in place in the form of various restrictions that 

impacted the population in numerous ways and led to disruptions in the daily routines of most 

Icelanders. 

The aim of this study was to investigate whether there was a change in the mental well-being 

of individuals who struggled with addiction before and after the onset of the Covid-19 

pandemic regarding stress, anxiety and depression symptoms as well as examining whether 

there has been a change in the group composition seeking treatment at Vík Treatment Center. 

This study was performed using existing data from the National Center of Addiction 

Medicine (SÁÁ). Participants were all patients of SÁÁ who had been admitted to Vogur 

Hospital and then undergone further treatment at Vík in the years 2018-2021. The DASS-21 

self-assessment measure scale for depression, stress and anxiety was used to measure the 

overall score of individuals, both at the beginning and at the end of treatment. 

The results of the study show that there was a statistically significant difference in stress, 

anxiety and depression symptoms both at the beginning and end of treatment in such a way 

that the symptoms measured lower both at the beginning and at the end of treatment after the 

onset of Covid-19 than before. To examine whether there were differences between groups, it 

was decided to control for age, gender, marital status, employment, and number of drug 

diagnoses. A statistically significant difference was found between all groups. 

This study indicates that SÁÁ's inpatient treatment achieves the desirable effect on mental 

well-being of individuals struggling with addiction, as can be seen in the declining DASS-21 

score from the beginning to end of treatment, independent of Covid-19. In addition, it can be 

concluded that the change in group composition following the Covid-19 pandemic may have 

led to the possibly misleading conclusion that the epidemic didn’t have as negative impact on 

those seeking treatment, when it comes to stress, anxiety and depression symptoms. 

Key terms: Covid-19, addiction, stress, anxiety, depression
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Formáli 

Þessi rannsókn hefði aldrei orðið að veruleika nema með hjálp frá góðu fólki. Okkur langar 

sérstaklega að þakka Kjartani Ólafssyni lektor við Háskólann á Akureyri fyrir að leiðbeina 

okkur við gerð þessarar rannsóknar. Við þökkum einnig SÁÁ fyrir að veita okkur aðgang að 

gögnunum sem og Vísindasiðanefnd sem gaf okkur leyfi til að nota gögnin. Einnig viljum við 

þakka Kristínu Mar fyrir að aðstoða okkur við yfirlestur rannsóknarinnar.  

 

Sérstakar þakkir fá fjölskyldumeðlimir okkar og þeir sem standa okkur næst fyrir ómælda 

þolinmæði og stuðning. Að lokum viljum við þakka hverri annarri fyrir frábært samstarf við 

gerð þessarar rannsókna 
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Inngangur 

Einstaklingar sem glíma við fíknivanda standa oftar en ekki verr að vígi bæði andlega 

og líkamlega heldur en heilbrigðir einstaklingar. Þeir eru líklegri til að þróa með sér 

kvíðaraskanir, upplifa þunglyndi (Íslensk erfðagreining, 2016), vera með veikara ónæmiskerfi 

og skerta hæfni til að taka skynsamlegar ákvarðanir vegna annarlegs ástands sökum 

vímuefnaneyslu sem veldur því að þeir eru útsettari fyrir smitsjúkdómum en þeir sem ekki 

glíma við fíknivanda (Sun o.fl., 2020). 

Kórónuveiran, betur þekkt á heimsvísu sem Covid-19, er smitsjúkdómur af völdum 

veiru sem nefnist SARS-CoV-2 (Heilsuvera, 2020). Covid-19 veiran á uppruna sinn að rekja 

til Wuhan í Kína þar sem veiran greindist fyrst á seinni hluta ársins 2019 (Heilsuvera, 2020). 

Alþjóðlega heilbrigðistofnunni WHO lýsti því formlega yfir þann 11 mars árið 2020  að 

Covid-19 væri orðinn að heimsfaraldri (World Health Organization, 2020). 

Covid-19 leggst verst á aldraða og aðra áhættuhópa, þar á meðal einstaklinga sem 

glíma við fíknivanda. Til þess að hefta útbreiðslu faraldursins á Íslandi var ákveðið, 

samkvæmt tillögum sóttvarnarlæknis ásamt almannavarnadeild ríkislögreglustjóra að grípa til 

róttækra aðgerða sem höfðu í för með sér miklar hömlur og takmarkanir á daglegu lífi 

almennings. Takmarkanir voru settar á starfsemi sem talin var fela í sér aukna smithættu auk 

þess sem að íbúar landsins voru hvattir til að halda sig að mestu heima fyrir og nota 

andlitsgrímur á almannafæri (Embætti landlæknis, 2020).  

Niðurstöður rannsókna hafa sýnt að slíkar hömlur og takmarkanir hafi neikvæð áhrif á 

andlega líðan almennings og leiði til aukinna streitu-, kvíða- og þunglyndiseinkenna. Meiri 

vanlíðan getur síðan verið orsakavaldur aukinnar fíknihegðunar einstaklinga (Embætti 

landlæknis, 2020; Sun o.fl., 2020). 
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Niðurstöður rannsókna sem gerðar hafa verið á mögulegum áhrifum Covid-19 á 

fíknihegðun einstaklinga benda til þess að fíknihegðun aukist sökum aukinnar streitu sem 

myndast vegna hræðslu yfir möguleikanum á því að smitast af Covid-19. Streitan leiðir svo 

til aukinna kvíða- og þunglyndiseinkenna (Sun o.fl., 2020). Einnig er streita talin auka líkur á 

vímuefnaneyslu hjá viðkvæmum einstaklingum og bakslagi hjá einstaklingum í bata (Sinha, 

2001). Samkvæmt Taylor og félögum (2021) er vímuefnaneysla leið til þess að takast á við 

kvíða sem er tilkominn vegna Covid-19. 

Algengt er að einstaklingar sem glíma við fíknivanda þjáist einnig af andlegum 

veikindum samhliða vímuefnafíkninni. Um 37% einstaklinga sem misnota áfengi og 53% 

einstaklinga sem eru háðir vímuefnum glíma a.m.k. við eina geðröskun. Algengast er að 

einstaklingar sem glíma við fíknisjúkdóm þjáist samhliða fíkninni af kvíða og þunglyndi 

(Robinson o.fl., 2020). Það er því er mikilvægt að skoða hvaða áhrif heimsfaraldur eins og 

Covid-19 hefur á streitu-, kvíða- og þunglyndiseinkenni á meðal einstaklinga sem glíma við 

fíknivanda. 

Skilgreiningar 

Fíknisjúkdómur og geðheilbrigði 

Fíknisjúkdómur (e. substance use disorder, SUD) er algengur krónískur 

heilasjúkdómur, sem hefur miklar og margvíslegar heilsufars- og félagslegar afleiðingar í för 

með sér (Tyrfingsson o.fl., 2010). Einstaklingurinn leitar í vímuefni þrátt fyrir að það hafi 

skaðleg áhrif og getur slík neysla valdið varanlegum skemmdum á heila. Heilaskemmdir af 

þessu tagi geta svo aftur leitt til þess að einstaklingurinn sækir í hegðun sem hefur skaðleg 

áhrif (National Institute on Drug Abuse [NIDA], 2019). 

Einstaklingur er talinn glíma við fíknisjúkdóm þegar að neysla vímuefna er farin að 

hafa skaðleg áhrif á einstaklinginn sjálfan og/eða samfélagið sem hann býr í (Griffin, 1990). 

Sá sem glímir við fíknisjúkdóminn verður háður vímuefninu bæði á líkamlegan- og andlegan 

hátt. Það að einstaklingur verði líkamlega háður vímuefni veldur því að þegar 

einstaklingurinn hættir neyslu þess leiðir það til líkamlegra kvilla, einnig þekkt sem fráhvörf. 

Það að einstaklingurinn finni fyrir stöðugri þörf til að taka inn vímuefnið, þrátt fyrir 

líkamlegu einkennin, er partur af andlegum þætti (Griffin, 1990). 

Fíknisjúkdómar eru meðal arfgengustu geðröskunum sem til eru samkvæmt 

niðurstöðum úr gena-, fjölskyldu-, ættleiðinga- og tvíburarannsóknum. Einnig hafa verið 

gerðar rannsóknir á umhverfisáhrifum þegar kemur að tilurð, þróun og árangri í meðferð 

(Tyrfingsson o.fl., 2010). 
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Einstaklingar sem glíma við fíknivanda eru líklegri en aðrir til að greinast með annars 

konar sjúkdóma. Til að mynda er algengt að einstaklingar með fíknivanda greinist einnig með 

geðraskanir af ýmsum toga, allt frá geðrofssjúkdómum til kvíðaraskana og þunglyndis 

(Íslensk erfðagreining, 2016). 

Ýmsar ólíkar ástæður hafa verið gefnar fyrir því að fylgni milli fíknar og ólíkra 

geðraskana sé til staðar en ein af þeim ástæðum er talin stafa af því að einstaklingur sem 

glímir við geðraskanir noti áfengi sem róandi lyf. Með tímanum hættir áfengið að slá á 

kvíðann og fer þess í stað að valda auknum kvíða- og þunglyndiseinkennum (Íslensk 

erfðagreining, 2016). 

Þess má geta að í þessari rannsókn er DMS-5 skilgreiningin á Substance use disorder 

(SUD) þýtt sem fíknisjúkdómur, vímuefnafíkn og vímuefnaröskun. 

Streita 

Streita (e. stress) er viðbragð líkamans sem ætlað er til þess að hjálpa einstaklingum 

að komast úr erfiðum/hættulegum aðstæðum. Streita virkjar flótta- og forðunarviðbragð 

líkamans (e. fight-or-flight response) sem gerir okkur kleift að vera vakandi fyrir hættum í 

umhverfinu og takast á við ógn (Heilsuvera, 2016). Til þess að bregðast við þessari ógn 

verður breyting á líkamsstarfsemi einstaklingsins, öndun verður grynnri og hraðari, 

hjartsláttur eykst, sjón og athygli skerpist og það dregur úr starfsemi meltingarfæranna 

(Heilsuvera, 2016). Í slíkum aðstæðum getur streita verið gagnleg en langvarandi streita hefur 

hins vegar neikvæð áhrif á andlega og líkamlega heilsu þar sem hún getur m.a. valdið kvíða, 

depurð og svefnleysi (Heilsuvera, 2016). 

Kvíði 

Kvíði (e. anxiety) er náttúrulegt viðbragð líkamans við streitu sem getur myndast 

þegar við erum í nýjum og/eða streituvaldandi aðstæðum þar sem við upplifum óöryggi 

(Dean, 2016). Kvíði getur verið gagnlegur til þess að hjálpa okkur í vissum aðstæðum þar 

sem hann virkjar sjálfvirka taugakerfi líkamans (e. autonomic nervous system) sem síðan 

skiptist í sympatískt- og parasympatískt taugakerfi. Sympatíska taugakerfið sér um að virkja 

flótta og forðunarviðbragð líkamans sem ætlað er til þess að hjálpa okkur að bregðast hratt 

við og koma okkur út úr aðstæðum sem reynast okkur erfiðar og/eða hættulegar (Roland, 

2019). Langvarandi kvíði getur hins vegar haft skaðleg og hamlandi áhrif á daglegt líf og 

skert lífsgæði einstaklingsins. Ef kvíðinn er til staðar í lengri tíma eykur það m.a. líkur á 

hjartasjúkdómum, mígreni og svefnvandamálum (Pathways psychological services, e.d.). 
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Kvíði er algengur fylgikvilli á meðal einstaklinga sem glíma við fíknisjúkdóm (Vorspan o.fl., 

2015). 

Þunglyndi 

Þunglyndi (e. depression) er algengur sjúkdómur sem hefur neikvæð áhrif á andlega 

líðan einstaklingsins. Sjúkdómurinn hefur áhrif á tilfinningar okkar, hugsanir og hegðun. 

Einstaklingar sem þjást af þunglyndi skortir áhuga á hlutum eða athöfnum sem áður vöktu 

áhuga og ánægju (American Psychiatric Association, 2020), framtakssemi þeirra fer dvínandi 

og eiga þeir erfiðara með að koma sér í og sinna dagsdaglegum verkefnum sem og að rækta 

samband við fjölskyldu og vini (Embætti landlæknis, 2012). Þunglyndi getur því leitt til þess 

að lífshamingjan minnkar og depurð eykst. Í sumum tilfellum getur þunglyndið orðið 

alvarlegt og jafnvel lífshættulegt þar sem að aukin tíðni sjálfsvíga er algengari á meðal 

þessara einstaklinga (Embætti landlæknis, 2012). 

Um 15-25% einstaklinga glíma við þunglyndi einhvern tímann á ævinni og á Íslandi 

eru u.þ.b. 12-15 þúsund íbúar sem þjást af þunglyndi hverju sinni (Embætti landlæknis, 

2012). Vert er að hafa í huga að hægt er að meðhöndla þunglyndi en greining getur verið 

flókin. Algengt er að einstaklingar sem þjást af kvíða og áfengisfíkn glími einnig við 

þunglyndi samhliða því (Embætti landlæknis, 2012). Um 27% þeirra sem glíma við 

vímuefnaröskun finna fyrir þunglyndiseinkennum og um 41% einstaklinga sem þjást 

af  þunglyndisröskunum glíma einnig við vímuefnaröskun. Hlutfallið var enn hærra, eða um 

44% sem sýndu einkenni þunglyndis, þegar skoðuð voru þunglyndiseinkenni þeirra sem 

leituðu sér aðstoðar vegna vímuefnaneyslu (Beaufort o.fl., 2017).  

Almennt um vímuefnafíkn 

Tíðni vímuefnaröskunar á Íslandi  

Á Íslandi er vímuefnaröskun algengari meðal karla heldur en kvenna. Líkurnar á því 

að karlar muni glíma við vímuefnaröskun einhvern tímann á  lífsleiðinni eru um 22% en 

aðeins 10% líkur hjá konum. Í u.þ.b. 80% tilfella er um áfengisfíkn að ræða en áfengis- og 

tóbaksfíkn eru algengustu tegundir fíknar hérlendis (Íslensk erfðagreining, 2016). Talið er að 

um 15-20% einstaklinga á Íslandi glími við áfengisfíkn (SÁÁ, e.d.-a). 

Andleg veikindi samhliða vímuefnaröskun  
Einstaklingar sem glíma við fíknivanda standa oftar en ekki verr að vígi bæði andlega 

og líkamlega heldur en heilbrigðir einstaklingar, þeir eru líklegri til þess að þróa með sér 

kvíðaraskanir og upplifa einkenni þunglyndis (Íslensk erfðagreining, 2016). Auknar líkur eru 
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á því að þeir veikist alvarlega, glími við einhvers konar takmarkanir, gangi almennt verr í 

meðferð og eru þeir líklegri til að fá bakslag og hefja vímuefnanotkun á ný, heldur en þeir 

einstaklingar sem ekki glíma við andleg veikindi samhliða vímuefnafíkn (Beaufort o.fl., 

2017).  

Á meðal andlegra veikinda (e. mental disorders) eru kvíði og þunglyndi algengustu 

fylgikvillar einstaklinga sem kljást við vímuefnaröskun (Mohamed o.fl., 2020). Margar 

kenningar um fíknisjúkdóminn benda á að streita sé einn af megin áhrifavöldum þess að 

neysla aukist og bakslag komi í kjölfarið. Rannsóknir sem hafa verið framkvæmdar í 

tengslum við streitu og vímuefnafíkn staðfesta þær kenningar (Sinha, 2001). 

Streita og lyndisraskanir geta verið áhrifavaldar og/eða fylgikvillar fíknivanda en 

þessir þættir eiga oft tvíhliða samband. Neysla vímuefna getur skapað eða aukið 

fyrirliggjandi streitu-, kvíða- og þunglyndiseinkenni. Orsakir fyrir vímuefnaneyslu geta 

einnig stafað af völdum streitu-, kvíða- og þunglyndiseinkenna, þar sem einstaklingurinn 

notar vímugjafa til þess að líða betur eða forðast aðstæður. Vítahringur getur myndast sem 

erfitt getur verið að rjúfa þar sem fíknisjúkdómar og geðraskanir geta haft stigmagnandi áhrif 

á hvort annað (Anxiety and Depression Association of America, e.d.). 

Samkvæmt “The stress coping model of addiction” hefur notkun vímuefna tvenns 

konar tilgang. Annars vegar að draga úr neikvæðum tilfinningum og hins vegar til að auka 

þær jákvæðu. Á sama tíma styrkist vímuefnaneyslan sem áhrifaríkt en vanstillt bjargráð 

(Sinha, 2001). 

Ítrekuð notkun vímuefna getur breytt taugamótum í heilanum og haft áhrif á viðbrögð 

einstaklinga við streitu, einna helst með tilliti til fíknihegðunar og bakslags (Sinha, 2007). 

Niðurstöður rannsókna sýna fram á mikilvægi þess að kenna þurfi einstaklingum bjargráð til 

að takast á við streituna, til dæmis með atferlismeðferðum (Sinha, 2007). 

Einstaklingar sem glíma við fíknivanda eru að meðaltali með veikara ónæmiskerfi en 

heilbrigðir einstaklingar (Íslensk erfðagreining, 2016). Þeir eru einnig taldir vera útsettari 

fyrir smitsjúkdómum, þar sem að hæfni þeirra til að taka skynsamlegar ákvarðanir er oftar en 

ekki skert sökum annarlegs ástands sem er tilkomið vegna vímuefnaneyslu (Sun o.fl., 2020). 

Heimsfaraldurinn Covid-19 

Birtingarmynd og alvarleiki 

Veiran sem veldur Covid-19 sjúkdómnum nefnist SARS-CoV-2, en talið er að hún 

hafi smitast upphaflega frá dýrum í menn og hefur hún dregið rúmlega þrjár milljónir 

einstaklinga til dauða út um allan heim (Statista, 2021; Heilsuvera, 2020). Birtingarmynd 
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Covid-19 getur verið allt frá vægum einkennum sem svipa til hefðbundinna 

inflúensueinkenna upp í mun alvarlegri einkenni. Algengustu einkennin eru hiti, hósti, þreyta 

og mæði (Alimohamadi o.fl., 2020). Á milli 20-30% sjúklinga finna fyrir breytingu eða tapi á 

bragð- og lyktarskyni (Embætti landlæknis, 2021). Á meðal alvarlegri einkenna eru sýkingar í 

neðri öndunarfærum og lungnabólga sem í 42% tilfella leiðir til bráðs andnauðarheilkennis 

(e. acute respiratory distress syndrome, ARDS) (Gibson o.fl., 2020). ARDS veldur alvarlegri 

öndunarfærabilun sem getur leitt til lungnaskemmda og blóðtappamyndunar í lungum 

(Kristinn Sigvaldason o.fl., 2006). Erfitt er að meðhöndla ARDS og er dánartíðni sjúklinga 

sem þjást af ARDS sem fylgikvilla af Covid-19 mun hærri eða 66-94% samanborið við 

dánartíðni sjúklinga sem glíma við ARDS en eru ekki með Covid-19, þar sem dánartíðnin er 

um 35-40% (Gibson o.fl., 2020). Covid-19 leggst verst á eldri einstaklinga og þá sem eru 

veikir fyrir (Heilsuvera, 2020).  

Viðbrögð stjórnvalda til að hefta útbreiðslu veirunnar 

Covid-19 smitast auðveldlega í gegnum dropa- og snertismit en til þess að reyna að ná 

tökum á og hefta útbreiðslu faraldursins hérlendis gripu stjórnvöld til róttækra aðgerða 

(Heilsuvera, 2020). Viðbúnaður á Íslandi var samkvæmt viðbragðsáætlun sóttvarnalæknis og 

almannavarnadeildar ríkislögreglustjóra (Embætti landlæknis, 2020). Snemma í faraldrinum 

var ráðist í að fræða almenning um smitvarnir og mikil áhersla lögð á að vernda aldraða og 

aðra áhættuhópa. Grundvallaratriði var að greina smit snemma, einangra hina sýktu og setja 

þá sem ástæða þótti til í sóttkví til að forða því að þeir myndu smita aðra (Embætti 

landlæknis, 2020). 

Takmarkanir voru settar á þá starfsemi sem gæti falið í sér sérstaka smithættu, m.a. 

menningarviðburði, veitingastaði, spilasali, verslanir, athafnir trú- og lífsskoðunarfélaga, 

skólastarf, sundlaugar og heilsu- og líkamsræktarstöðvar (Embætti landlæknis, 2020). Íbúar 

landsins voru hvattir til að halda sig sem mest heima fyrir og sleppa óþarfa ferðalögum. 

(Embætti landlæknis, 2020).  

Niðurstöður rannsóknar sem lögð var fyrir íbúa í Kína, eftir upphaf Covid-19, sýndu 

fram á að þessar miklu takmarkanir og hömlur sem settar voru á samfélagið þar í landi leiddu 

til aukinna kvíða- og þunglyndiseinkenna á meðal einstaklinga (Sun o.fl., 2020). 

Áhrif Covid-19 á andlega líðan og drykkjumynstur almennings 

Samkvæmt frumniðurstöðum rannsóknarinnar „Líðan þjóðar á tímum Covid-19“ sem 

vísindamenn Háskóla Íslands, Landspítala, Embættis landlæknis og sóttvarnalæknis hrundu 

af stað voru þeir einstaklingar sem veiktust alvarlega af Covid-19 í aukinni áhættu á að fá 
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einkenni þunglyndis og áfallastreitu í kjölfar veikindanna en svipaðar vísbendingar eiga við 

um þá einstaklinga sem hafa verið í sóttkví eða eiga ættingja sem hafa greinst með Covid-19 

(Heilbrigðisvísindastofnun Háskóla Íslands, 2020).  

Niðurstöður rannsóknar sem gerð var í Ástralíu í apríl árið 2020 sýndi fram á að 

áfengisneysla á tímum Covid-19 hafði aukist um tæp 27% í almennu þýði og að aukin 

áfengisdrykkja orsakaði hærri tíðni streitu-, kvíða- og þunglyndiseinkenna (Stanton o.fl., 

2020).  

Í niðurstöðum rannsóknar Taylors og félaga (2021) sem könnuðu vímuefnanotkun 

meðal íbúa í Bandaríkjunum og Kanada á tímum Covid-19 kom fram að vímuefnanotkun 

þeirra hefði aukist í kjölfar faraldursins. Bæði hafði neysla þeirra sem áður höfðu neytt 

vímuefna aukist en einnig höfðu einstaklingar sem höfðu ekki áður neytt vímuefna hafið 

neyslu. Kannanir sem gerðar voru í Bandaríkjunum og Kanada benda til aukinnar neyslu 

áfengis (10–18%), kannabis (6-8%) og annarra vímuefna (3%) (Ipsos, 2020-a, Ipsos, 2020-b, 

Ipsos, 2020-c, Morning Consult, 2020, Nanos Research, 2020, Rotermann, 2020). 

Breytt neyslumynstur á tímum Covid-19 

Aukning vímuefnanotkunar á tímum Covid-19 er talin stafa af völdum þess að 

einstaklingar upplifi aukinn kvíða og vanlíðan og sem bjargráð við þessum kvillum sækjast 

einstaklingar í vímuefni (Rehm o.fl., 2020; Rodriguez o.fl., 2020). 

Neyslumynstur íslensku þjóðarinnar breyttist í takt við hömlur og takmarkanir sem 

settar voru á landsmenn á tímum Covid-19. Leitað var til Sigrúnar Óskar Sigurðardóttur, 

aðstoðarforstjóra ÁTVR, varðandi sölutölur ÁTVR á Covid tímum. Samkvæmt þeim 

upplýsingum sem fengust hafði áfengissala ÁTVR aukist um 18,3% á milli ára, frá 2019-

2020. Þess má geta að aukin sala var á öllum tegundum áfengis frá 2019-2020 en mesta 

aukningin var á sölu á léttvíni (≤22% alkóhól), eða um 26,5% á milli ára. Sala á sterku áfengi 

(>22% alkóhól) jókst um 21,4% á milli áranna 2019-2020 og sala á bjór jókst um 16,3% 

(Sigrún Ósk Sigurðardóttir, munnleg heimild, 3. mars 2021). 

 

Sigrún hafði eftirfarandi hugmyndir um mögulegar ástæður breytts neyslumynsturs 

landsmanna: 

Veitingastaðir voru mestmegnis lokaðir sem leiddi af sér minni sölu áfengis á 

veitingastöðum, ekki var mælt með ferðalögum erlendis og því var minni áfengissala í 

fríhöfninni. Á sama tíma voru einstaklingar hvattir til að halda sig að mestu heima 

fyrir sem leiddi til aukinnar drykkju inni á heimilum fólks og þar með jókst sala 
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áfengis í verslunum ÁTVR (Sigrún Ósk Sigurðardóttir, munnleg heimild, 3. mars 

2021). 

Áhrif Covid-19 á einstaklinga sem glíma við vímuefnaröskun  

Sjúkrahúsinnlagnir og dánartíðni Covid-19 sjúklinga sem einnig glíma við fíknivanda 

voru hærri en í almennu þýði. Lungu-, hjarta- og æðakerfi í einstaklingum með fíknisjúkdóm 

er oftar en ekki veikara fyrir og getur það skýrt aukið næmi fyrir Covid-19 og alvarlegum 

afleiðingum og fylgikvillum þess að sýkjast af veirunni (NIDA, 2020). Annar áhrifaþáttur er 

jaðarsetning einstaklinga með fíknisjúkdóm sem gerir aðgang að heilbrigðisþjónustu erfiðari 

en ella. Einnig getur hegðun undir áhrifum vímuefna gert það að verkum að fólk á erfiðara 

með að gæta sín og fylgja almennum sóttvörnum og samkomureglum (NIDA, 2020).  

Niðurstöður rannsóknar sem National Institutes of Health (NIDA) framkvæmdi benda 

til þess að einstaklingar með fíknisjúkdóm séu í meiri áhættu en aðrir á að smitast af Covid-

19 og að glíma við alvarlega fylgikvilla í kjölfarið. Þessar niðurstöður gefa til kynna að 

heilbrigðisstarfsfólk ætti að fylgjast náið með þeim skjólstæðingum sem glíma við fíknivanda 

og þróa aðgerðaráætlun sem hjálpar til við að verja þá gegn smiti og alvarlegum afleiðingum 

af Covid-19 (NIDA, 2020).  

Aðrar rannsóknir hafa sýnt fram á að Covid-19 sé ekki beint valdur að því að 

fíknihegðun einstaklinga aukist, heldur sé það aukin streita sem myndast yfir möguleikanum 

á því að smitast af Covid-19 sem veldur auknum kvíða og þunglyndi sem leiðir síðan til 

aukinnar fíknihegðunar. Á tímum Covid-19 eru einstaklingar í bata líklegri til að fá bakslag 

og byrja aftur að neyta vímuefna (Sun o.fl., 2020). Því er nauðsynlegt að huga sérstaklega að 

andlegri líðan einstaklinga sem glíma við fíknivanda á tímum Covid-19.   

Tvö megin viðbrögð þátttakenda í rannsókn Taylors og félaga við Covid-19 voru 

annars vegar skeytingarleysi í garð Covid-19 og hins vegar kvíði og vanlíðan (Taylor o.fl., 

2020-a, Taylor o.fl., 2020-b, Taylor o.fl., 2020-c). Samkvæmt skilgreiningu Taylors og félaga 

er vímuefnaneysla leið til þess að takast á við kvíða vegna Covid-19. Kvíðinn sem 

þátttakendur greindu frá var tengdur heilsu, efnahagsmálum, ótta við ferðamenn, áfallastreitu 

og áráttu- og þráhyggjuhegðun. Þessi viðbrögð móta einskonar net tengdra hnúta sem spila 

saman. Skeytingarleysi í garð Covid-19 var skilgreint sem sú trú að þátttakandi gæti 

ómögulega fengið Covid-19 vegna góðrar líkamlegrar heilsu, að ógn við Covid-19 sé stórlega 

ýkt og virðingarleysi við fjarlægðartakmarkanir (Taylor o.fl., 2021). 

Í apríl 2020 lágu niðurstöður fyrir úr rannsókn sem Canadian Center on Substance 

Use and Addiction létu framkvæma á neyslu áfengis og kannabis í þeim tilgangi að meta 
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neyslu á meðan Covid-19 gengur yfir ásamt því að skoða hvata neysluhegðunar. Meirihluti 

kanadísku þjóðarinnar, eða 94%, sögðust dvelja meira heima vegna Covid-19 en áður og 59% 

af þeim höfðu varið tíma sínum meira og minna heima við í 15 daga eða lengur (Canadian 

Centre on Substance Use and Addiction [CCSA], 2020). 

Sjö af tíu þeirra sem sögðust dvelja meira heima við sögðu að neysla þeirra væri 

óbreytt á tímum Covid-19 og um tveir af tíu sögðu að neyslumagn þeirra hefði aukist (CCSA, 

2020). Þeir sem tilgreindu aukna neyslu töldu ástæðurnar vera leiða, rútínuleysi, streitu eða 

einmanaleika. Konur greindu oftar frá streitu en karlar og karlar greindu oftar frá leiða en 

konur (CCSA, 2020).  

Af þeim sem greindu frá minna magni eða fátíðari áfengisnotkun töldu 61% það vera 

vegna færri félagslegra tækifæra, 36% af heilsufarsástæðum (þar sem fólk vildi vera sem 

heilsuhraustast ef það skyldi smitast af Covid-19), 12% sögðu enga sérstaka ástæðu fyrir því, 

11% sögðust eiga lítið áfengi, 8% sögðust of uppteknir og örfáir einstaklingar sögðu að 

ástæðan væri sú að þeir sinntu umönnun annarra. (CCSA, 2020).  

Hvernig á að takast á við fíknisjúkdóm 

Meðferð við fíknisjúkdómum 

Nauðsynlegt er að einstaklingar með fíknisjúkdóm leiti sér viðeigandi aðstoðar, en 

niðurstöður rannsóknar Belete og félaga (2019) benda hins vegar til þess að einungis séu rétt 

tæplega 31% einstaklinga sem glíma við fíknisjúkdóm sem leita sér viðeigandi aðstoðar hjá 

fagaðilum. 

Niðurstöður rannsóknar Nebhinani og félaga (2012) gefa til kynna að aðalástæðurnar 

fyrir því að einstaklingar með fíknisjúkdóm leiti sér ekki aðstoðar stafi af hræðslu við að 

bregðast og valda öðrum vonbrigðum og að þeir eigi erfitt með að viðurkenna fyrir sér og 

öðrum að þeir eigi við vandamál að stríða og meta sem svo að þeim hafi mistekist í lífinu 

(Nebhinani o.fl., 2012).  

Samtök áhugafólks um áfengis- og vímuefnavanda (SÁÁ) 

Á Íslandi geta einstaklingar sem glíma við fíknivanda leitað sér aðstoðar hjá 

Samtökum áhugafólks um áfengis- og vímuefnavanda (SÁÁ) (SÁÁ, e.d.-b). Samtökin voru 

stofnuð árið 1977 og hafa rekið heilbrigðisþjónustu fyrir einstaklinga sem þjást af 

fíknisjúkdómum allar götur síðan. Í dag rekur SÁÁ sjúkrahúsið Vog, meðferðarheimilið Vík 

og göngudeildir bæði í Reykjavík og á Akureyri (SÁÁ, 2020). Þar er boðið upp á fjölbreytt, 

einstaklingsmiðuð meðferðarúrræði til að takast á við vandann og fer meðferðarnálgunin eftir 
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einstaklingnum sjálfum, aldri hans og alvarleika vandans. Allar nálganirnar eiga það þó 

sameiginlegt að leggja áherslu á að fíknisjúkdómur sé margþátta sjúkdómur sem hægt er að 

meðhöndla en ekki lækna (SÁÁ, 2020). 

Af öllum núlifandi Íslendingum 15 ára og eldri höfðu 10,6% karla og 4,6% kvenna 

lagst inn á sjúkrahúsið Vog í árslok 2015 (Þórarinn Tyrfingsson, 2017). Alls hafa 26.376 

einstaklingar leitað sér aðstoðar á vegum SÁÁ sökum vímuefnafíknar á árunum 1977- 2019, 

þar af voru um 70% karlar og 30% konur (SÁÁ, e.d.-c). 

Á sjúkrahúsinu Vogi eru rúm fyrir um 60 sjúklinga. Innlagnir eru rúmlega 2.100 á 

hverju ári, eða um 6-7 á dag, alla daga ársins. Meðalaldur þeirra sem leggjast inn eru 38 ár. 

Árlega koma um 500-600 einstaklingar frá öllum landshlutum í fyrsta sinn í meðferð (SÁÁ, 

2020). Á ári hverju fara um 600 einstaklingar í framhaldinu af dvölinni á Vogi í 4 vikna 

endurhæfingu á meðferðarheimilinu Vík (SÁÁ, 2020). Á Vík er boðið upp á sérhæfð 

meðferðarúrræði og þegar þangað er komið er afeitrun lokið og lágmarks jafnvægi náð. Þá 

gefst tími til að veita fræðslu, kenna leiðir til að fást við fíkn, bæta félagsleg samskipti, 

úrvinnslugetu og stuðla að breytingum (SÁÁ, 2020). Líkt og aðrar stofnanir landsins hefur 

SÁÁ þurft að aðlaga starfsemi sína að breyttum aðstæðum í kjölfar Covid-19 (SÁÁ, 2021). 

Mikilvægi og markmið rannsóknar 

Mikilvægi rannsóknar  

 Mikilvægi þessarar rannsóknar er að varpa ljósi á andlega líðan einstaklinga sem 

glíma við fíknivanda á tímum Covid-19. Afar mikilvægt er að huga vel að þessum viðkvæma 

skjólstæðingahópi á fordæmalausum tímum sem þessum. Upplýsingar úr þessari rannsókn 

geta gefið vísbendingu um almenn áhrif af samfélagslegu neyðarástandi á stöðu einstaklinga 

með fíknisjúkdóm. Einnig gæti þessi rannsókn komið að gagni við hönnun á fyrirbyggjandi 

aðgerðum ef sambærilegar aðstæður skyldu skapast í framtíðinni. Við vonum að með því að 

kanna hvaða áhrif heimsfaraldur eins og Covid-19 hefur haft á líðan skjólstæðinga SÁÁ fram 

að þessu getum við veitt betri innsýn og undirstrikað að einhverju leyti mikilvægi þess að 

gæta að jaðarhópum í samfélaginu. 

Megin markmið þessarar rannsóknar er að skoða hvort mælingar á streitu-, kvíða- og 

þunglyndiseinkennum skjólstæðinga SÁÁ í inniliggjandi meðferð á Vík á tímum Covid-19 

séu frábrugðnar mælingum skjólstæðinganna sem voru í inniliggjandi meðferð á Vík á 

árunum á undan, áður en Covid-19 faraldurinn hófst. Munurinn var bæði skoðaður í heild 

sinni og svo þegar búið var að stjórna fyrir kyni, aldri, hjúskaparstöðu og atvinnu til að sjá 

hvort munur væri á milli hópa. Einnig var samsetning hópanna sem komu í meðferð á Vík 
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fyrir og eftir Covid-19 borin saman til að komast að því hvort hún hefði að einhverju leyti 

breyst með tilkomu faraldursins ásamt fjölda vímuefnagreininga. 

Í þessari rannsókn var unnið með raungögn frá SÁÁ. Þátttakendur voru 1.404 

einstaklingar á aldrinum 18-80 ára sem glíma við vímuefnafíkn og leituðu sér meðferðar á 

vegum SÁÁ á árunum 2018 - 2021.  

 

Tilgátur 

Tilgátur rannsakenda eru eftirfarandi:  

1. Streitu-, kvíða- og þunglyndiseinkenni hafa aukist á tímum Covid-19. 

2. Munur er á streitu-, kvíða- og þunglyndiseinkennum eftir kyni, aldri, hjúskaparstöðu og 

atvinnu. 

3. Samsetning hópanna sem komu í meðferð eftir að Covid-19 hófst er að einhverju leyti 

frábrugðin samsetningu hópanna frá Covid-19 lausu árunum á undan. 

Rannsóknarspurningar  

Rannsóknin er unnin út frá tveimur megin rannsóknarspurningum: 

1. Er munur á streitu-, kvíða- og þunglyndiseinkennum á meðal einstaklinga sem glíma við 

fíknivanda og fóru í framhaldsmeðferð á Vík fyrir Covid-19 og svo eftir að Covid-19 hófst? 

2. Er munur á andlegri líðan einstaklinga sem glíma við fíknivanda í framhaldsmeðferð á Vík 

með tilliti til kyns, aldurs, hjúskaparstöðu og atvinnu? 
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Aðferð 

Þátttakendur 
Þátttakendur voru skjólstæðingar SÁÁ á árunum 2018-2021, sem höfðu innritast á 

sjúkrahúsið Vog og farið í framhaldsmeðferð á Vík þar sem DASS-21 kvarðinn var lagður 

fyrir við upphaf og lok meðferðar. Sumir einstaklingar fóru oftar en einu sinni í meðferð á 

Vík innan þessa tímabils og því eru til fleiri en ein upphafs- og lokamæling frá sama 

einstaklingnum. Ákveðið var að nota einungis mælingar frá upphafi og enda fyrstu innlagnar 

einstaklinga til auðvelda samanburð. 

Úrtakið samanstóð af 890 körlum (63,4%) og 429 konum (30,6%), samtals 1.404 

þátttakendum. Meðalaldur var 38,09 ár (spönn 15-80 ára). Eingöngu var unnið með gögn 

þeirra þátttakenda sem höfðu ná 18 ára aldri og voru því 33 þátttakendur fjarlægðir úr 

gagnasafninu vegna ungs aldurs. Meðalaldur karla var 38 ár (miðgildi 36 ár, spönn 15-80 ára) 

og meðalaldur kvenna var 39 ár (miðgildi 37 ár, spönn 16-76 ár), staðalfrávik aldurs var 14 ár 

hjá báðum kynjum. Aldri þátttakenda var skipt niður eftir kynslóðum í greiningarvinnunni. 

Kynslóð 4 samanstóð af 316 einstaklingum á aldrinum 18-27 ára, eða 24,6% af heildar 

úrtakinu. Kynslóð 3 samanstóð af 518 einstaklingum á aldrinum 28-43 ára, eða 40,3% af 

heildar úrtakinu. Kynslóð 2 samanstóð af 359 einstaklingum á aldrinum 44-60 ára, eða 27,9% 

af heildar úrtakinu. Kynslóð 1 samanstóð af 93 einstaklingum sem voru 61 árs og eldri eða 

7,2% af heildar úrtakinu. Gögnin innihéldu 118 einstaklinga þar sem aldur var ekki skráður 

og voru þau gildi skráð sem missing gildi. 

Auk aldurs og kyns voru bakgrunnsbreyturnar hjúskaparstaða, atvinna og fjöldi 

vímuefnagreininga skoðaðar.  

Hjúskaparstöðu þátttakenda má sjá í töflu 1, en algengast var að einstaklingar væru 

ógiftir, eða 59,2% af heildar úrtakinu. 13,6% einstaklinga voru í hjónabandi, 12,6% 

einstaklinga voru í staðfestri sambúð,  13,1% voru fráskildir og um 1,5% ekkjur/ekklar. 
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Tafla 1: Hjúskaparstaða þátttakenda. 

Hjúskaparstaða  N Hlutfall af heild 

Sambúð 176 13,6% 

Ekkill/ekkja 19 1,5% 

Gift 164 12,6% 

Ógift 769 59,2% 

Fráskilin 170 13,1% 

Samtals  1.298 100% 

 

Hjúskaparstaða þátttakenda var borin saman við hjúskaparstöðu á Íslandi á árinu 

2020, þar sem 39,4% voru í hjónabandi, 29,5% voru skráðir ógiftir/einhleypir, 10,4% voru í 

skráðri sambúð, 6,7% voru lögskilin og 3,9% ekklar/ekkjur (Hagstofa Íslands, 2020). Meðal 

þátttakenda var rúmlega helmingur, eða 59,2%, ógiftir/einhleypir sem er töluvert hærra 

hlutfall en í almennu þýði. Hlutfall fráskildra var 13,1% og þeirra sem voru í sambúð 13,6%, 

sem er einnig hærra en í almennu þýði. Hlutfall einstaklinga í hjónabandi og ekkla/ekkja var 

hins vegar lægra en í almennu þýði. Hjúskaparstaða 106 þátttakenda var óskráð í 

gagnasafninu. 

Tafla 2: Atvinnustaða þátttakenda. 

Atvinnustaða  N Hlutfall af heild 

Föst atvinna 455 34,6% 

Öryrkjar 237 18% 

Atvinnulaus 385 29,3% 

Óviss  156 11,9% 

Ellilífeyrisþegi 35 2,7% 

Nemi 47 3,6% 

Samtals 1.315 100% 

   

Atvinnustaða þátttakenda er sýnd í töflu 2, þar kemur m.a. fram að 29,3% voru 

atvinnulausir, um 12% óvissir með atvinnustöðu sína og 34,6% í fastri vinnu. Á árunum 

2017-2019 mælist atvinnuleysi á Íslandi á bilinu 2,2-3,6% (Vinnumálastofnun, 2019) svo 

ljóst er að mun hærra hlutfall þátttakenda er án atvinnu og færri með fasta atvinnu en í 

almennu þýði á Íslandi. 
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Tafla 3: Fjöldi vímuefnagreininga þátttakenda. 

Fjöldi vímuefnagreininga      N Hlutfall af heild 

0 1 0,1% 

1 524 39,7% 

2 358 27,1% 

3 268 20,3% 

4 109 8,3% 

5 48 3,6% 

6 9 0,7% 

7 2 0,2% 

Samtals 1.319 100% 

 

Fjölda vímuefnagreininga má sjá í töflu 3. Að meðaltali höfðu þátttakendur 2,11 

vímuefnagreiningar (sf=1,18). Flestir voru með eina greiningu, eða 39,7%. Aðeins einn 

einstaklingur var ekki skráður með neina vímuefnagreiningu og tveir með sjö 

vímuefnagreiningar. 

Einnig var unnið með svör 257 einstaklinga sem svöruðu nafnlausri könnun sem sneri 

að líðan skjólstæðinga á tímum Covid-19, sem SÁÁ lagði fyrir á árinu 2020. Þátttakendur 

könnunarinnar skiptust niður í 153 karla (59,5%) og 102 konur (39,7%). Aldur þátttakenda 

var flokkaður í fimm flokka, yngri en 20 ára (1,9%), 20-29 ára (25,7%), 30-39 ára (28%), 40-

49 ára (13,2%), 50-59 ára (18,3%) og 61 árs og eldri (12,8%).  
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Framkvæmd 
Úrtak rannsóknarinnar voru skjólstæðingar SÁÁ sem innrituðust á sjúkrahúsið Vog 

og fóru í beinu framhaldi í meðferð á Vík. Upphaf mælinga SÁÁ á kvíða-, streitu-, og 

þunglyndi með DASS-21 (Depression, Anxiety and Stress Scale) sjálfsmatskvarðanum var í 

október 2018 og ná gögnin sem unnið var með í þessari rannsókn því frá þeim tíma og fram 

til apríl 2021, þegar gögnin voru afhent. Fyrir hluta af tölfræðigreiningunni var gögnunum 

skipt upp í tvö tímabil, fyrir- og eftir Covid-19, en miðað var við mars 2020 sem 

upphafspunkt Covid-19, þegar fyrsta samkomubannið var sett á Íslandi (Almannavarnadeild 

ríkislögreglustjóra, 2020).  

Þær bakgrunnsbreytur sem unnið var með voru kyn, aldur, hjúskaparstaða, atvinna og 

fjöldi vímuefnagreininga. Upplýsingar um bakgrunn skjólstæðinganna koma úr 

sjúkraskýrslum þeirra sem fengust frá sjúkrahúsinu Vogi, áður en þeir fóru í framhaldinu af 

meðferð á Vogi í framhaldsmeðferð á Vík. Að baki vímuefnagreininganna liggur 

greiningarskilmerki DSM-V (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th) 

flokkunar- og greiningarhandbók bandarísku geðlæknasamtakanna American Psychiatric 

Association (2013). Fjöldi vímuefnagreininga fer eftir því hversu margar tegundir af 

vímuefnum skjólstæðingurinn hafði neytt sem uppfylltu greiningarskilmerki vímuefnafíknar. 

Til einföldunar var ákveðið að skipta greiningunum ekki eftir vímuefnunum sjálfum heldur 

fjölda þeirra fyrir hvern einstakling. Aldur einstaklinga var flokkaður eftir aldursskeiðum sem 

ákveðið var að skipta í fjórar kynslóðir með það í huga að einstaklingar á ákveðnu aldursbili 

væru að fást við svipaða hluti í lífinu og áhrif vímuefnaneyslu á tímum Covid-19 

heimsfaraldursins gætu endurspeglast í þeim ólíku hlutverkum sem fylgja hverju aldursskeiði 

fyrir sig.  

Öll gögn voru skráð í Excel gagnagrunn og einstaklingar flokkaðir eftir 

kennimerkjum. Ákveðið var að takmarka rannsóknina við spurningar sem sneru að kvíða, 

streitu og þunglyndi en ekki var unnið með auka spurninguna sem SÁÁ bætti við DASS-21 

kvarðann sem sneri að sjálfsvígshugsunum.  

Eftir upphaf Covid-19 lagði SÁÁ nafnlausa könnun fyrir inniliggjandi skjólstæðinga á 

Vík í maí, júní og nóvember 2020. Tilgangurinn með þessari könnun var að hjálpa starfsfólki 

SÁÁ að skilja áhrif Covid-19 á bata skjólstæðinga svo hægt væri að mæta þörfum þeirra 

betur. Öll gögn úr Covid-19 rannsókninni voru fengin á Excel formi en í þessari rannsókn var 
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ákveðið að vinna aðeins með þær spurningar sem sneru beint að áhrifum Covid-19 á líðan 

einstaklinga, nánar tiltekið undirkvarða spurningu 16. 

Mælitæki 
Unnið var með svör úr DASS-21 (Depression, Anxiety and Stress Scale) 

sjálfsmatskvarðanum sem er sérhæft mælitæki til að skoða áfallastreitu. DASS-21 inniheldur 

21 spurningu sem mæla streitu-, kvíða- og þunglyndiseinkenni í vikunni á undan, á 4 punkta 

Likert stiku. Minnst er hægt að fá 0 stig á hverjum undirkvarða og mest 42 stig, eða samtals 

126 stig. Spurningarnar í heild sinni má sjá í viðauka 1. 

Einnig er unnið með nafnlausa Covid-19 könnun sem SÁÁ lagði fyrir skjólstæðinga 

sína í maí, júní og nóvember 2020. Covid könnunin samanstendur af spurningum sem snúa 

sérstaklega að áhrifum Covid-19 og eiga að mæla streitu-, kvíða- og þunglyndiseinkenni 

ásamt líkur á því að fá áfallastreituröskun. Mælingar á streitu í Covid könnuninni byggja á 

spurningum úr PSS4 (Percieved Stress Scale), mælingar á kvíða byggja á GAD7 spurningum 

(General Anxiety Disorder 7),  mælingar á þunglyndi byggja á spurningum úr PHQ9 (Patient 

Health Questionnaire) og áfallastreitu skimunarlistinn byggir á Primary Care PTSD Screen 

for DSM-5. Alls eru þetta 18 spurningar, sumar með nokkrum undirflokkum og fjölvals 

svarmöguleikum. Spurningarnar miða allar við líðan/upplifun sl. tvær vikur.  Unnið var með 

undirkvarða spurningu 16 en hún var hluti af spurningum til að skoða áhrif Covid-19 

faraldursins á einstaklinga og tilheyrir ekki sérstökum mælikvarða. Spurningarnar í heild 

sinni má sjá í viðauka 2. 

 

Greining gagna 
Notuð var bæði lýsandi tölfræði og ályktunartölfræði við úrvinnslu gagnanna. Hlutföll 

og tíðnitöflur voru notaðar við lýsingu á þátttakendum og úrvinnslu á Covid-19 könnun. 

Meðaltöl heildarskora milli hópa á DASS-21 skalanum, þar sem stjórnað var fyrir kyni, aldri, 

atvinnu og hjúskaparstöðu voru borin saman, ásamt meðal heildarskori við upphaf og lok 

meðferðar fyrir og eftir Covid-19. 

Áhrif kyns, aldurs, atvinnu og hjúskaparstöðu einstaklinga á heildarskori þeirra á 

DASS-21 skalanum við innlögn og útskrift voru könnuð með ANOVA dreifigreiningu og 

miðað við 95% öryggismörk. Til að bera saman meðalaldur, kyn, hjúskaparstöðu, atvinnu og 

fjölda vímuefnagreininga fyrir tímabilin tvö var notuð krosstöflugreining þar sem miðað var 

við 95% öryggismörk.  
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ANOVA dreifigreining með 95% öryggismörkum var gerð til að skoða heildarskor í 

upphafi og við lok meðferðar og undirkvarðana streitu-, kvíða- og þunglyndi og hvernig þeir 

þættir höfðu áhrif á heildarskorin. Skoðað var eftir tímabilum, en tímabilið fyrir Covid-19 var 

kóðað sem 0 og tímabilið eftir að Covid-19 hófst var kóðað sem 1. Blönduð millihópa- og 

innanhópa dreifigreining, þar sem miðað var við 95% öryggismörk, var gerð til að skoða 

hvort munur hafi verið á milli DASS-21 mælinga á heildarskorum einstaklinga í meðferð á 

Vík fyrir og eftir að Covid-19 hófst. 

Til að sjá hvaða hópar lækkuðu mest á DASS-21 skalanum frá mælingunni sem gerð 

var við upphaf meðferðar til mælingar sem gerð var við lok meðferðar var gerð samantekt á 

niðurstöðum fyrir allar þær breytur sem stjórnað var fyrir (kyn, aldur, hjúskaparstaða og 

atvinna) og breytan „heildarskor 2“ dregin frá breytunni „heildarskor 1“. Einnig var 

heildarskor í upphafi og við lok meðferðar fyrir Covid-19 borið saman við heildarskor í 

upphafi og við lok meðferðar eftir Covid-19, óháð hópum. 

Við skráningu og úrvinnslu gagna var töflureiknirinn Excel og tölfræðiforritið IBM 

SPSS Statistics 24 (SPSS) notað. Leyfi fyrir rannsókninni fékkst frá Vísindasiðanefnd (VSN-

21-076), sjá viðauka 3, og Valgerði Rúnarsdóttur, framkvæmdastjóra lækninga á 

sjúkrahúsinu Vogi, sjá viðauka 4.  
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Niðurstöður  

Til að skoða mun á andlegri líðan skjólstæðinga SÁÁ á meðferðarheimilinu Vík voru 

spurningalistar lagðir fyrir bæði í upphafi og við lok meðferðar þar sem notast var við DASS-

21 mælikvarðann til að mæla streitu, kvíða og þunglyndi. Til að kanna hvort munur hafi verið 

á kvíða, streitu og þunglyndiseinkennum í byrjun og við lok meðferðar voru tekin saman 

meðaltöl heildarskors á hvorum mælingunum fyrir sig þar sem stjórnað var fyrir aldri, kyni, 

hjúskaparstöðu og atvinnu. Hærra skor á DASS-21 skalanum táknar aukin kvíða-, streitu- og 

þunglyndiseinkenni. 

Í fyrstu mælingu, við upphaf meðferðar á Vík, fór meðaltal heildarskors á DASS-21 

skalanum lækkandi með hækkandi aldri, en meðaltal heildarskors yngstu kynslóðarinnar (18-

27 ára) var 15,6 stigum hærra en hjá elstu kynslóðinni (61 árs og eldri). Kynjamunur var á 

heildarskori, en heildarskor kvenna var að meðaltali 7,5 stigum hærra en hjá körlum. Ef litið 

var til hjúskaparstöðu voru ekklar/ekkjur með lægsta heildarskorið að meðaltali, eða 34,8 

stig, en þeir sem voru ógiftir voru með hæsta heildarskorið að meðaltali, eða 44,6 stig. Ef 

horft var til atvinnu voru ellilífeyrisþegar með lægsta heildarskorið á DASS-21 skalanum að 

meðaltali en þar á eftir komu einstaklingar sem höfðu fasta vinnu, nemar, þeir sem voru 

óvissir með atvinnu og svo þeir sem voru atvinnulausir. Öryrkjar voru að lokum að meðaltali 

með hæsta heildarskorið á DASS-21 skalanum við upphaf meðferðar (sjá töflu 4).  

Seinni DASS-21 mælingin, við lok meðferðar á Vík, var skoðuð og meðaltal 

heildarskors á henni borin saman við meðaltal heildarskors á fyrstu DASS-21 mælingu til að 

sjá hvort munur væri á líðan skjólstæðinga í upphafi og svo við lok meðferðar, en aftur var 

stjórnað fyrir aldri, kyni, hjúskaparstöðu og atvinnu. Niðurstöður leiddu í ljós að heildarskor 

lækkar með hækkandi aldri en meðaltal yngstu kynslóðarinnar (18-27 ára) var 13,9 stigum 

hærra en elstu kynslóðarinnar (61 árs og eldri). Konur voru með hærra heildarskor en karlar 

en þær skoruðu að meðaltali 3,9 stigi hærra á DASS-21 skalanum. Ekklar/ekkjur og giftir 

skoruðu að meðaltali lægst með mjög svipað meðaltal, eða í kringum 14 stig. Hæst skoruðu 

ógiftir með 23,2 stig. Ef horft var til atvinnu voru ellilífeyrisþegar áfram með lægsta 

heildarskorið á DASS-21 skalanum að meðaltali en þar á eftir komu einstaklingar sem höfðu 

fasta vinnu, þeir sem voru óvissir með atvinnu, nemar og svo öryrkjar. Að lokum voru þeir 

sem voru atvinnulausir með hæsta heildarskorið að meðaltali á DASS-21 skalanum, við lok 

meðferðar. Meðaltal heildarskors í upphafi og við lok meðferðar má sjá í töflu 4. 
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Tafla 4: Meðaltal heildarskors á DASS-21 skalanum við upphaf og lok meðferðar. 

      

Upphaf 

meðferðar 

  Lok 

meðferðar  

Munur á heildarskori 

milli tímabila 

Aldur n Meðaltal  n Meðaltal      

 18-27 ára 308 47,4 229 26,3 -21,0 

 28-43 ára 500 43,6 385 20,7 -22,8 

 44-60 ára  330 40,9 267 17,3 -23,6 

 61 árs og eldri  81 31,9 71 12,4 -19,5 

Kyn           

 Karl  40,6 652 19,5 -21,1 

 Kona  48,1 324 23,4 -24,7 

Hjúskaparstaða           

 Sambúð 170 43,7 127 19,0 -24,7 

 Ekkill/Ekkja 17 34,8 16 14,4 -20,5 

 Gift/ur 153 38,2 128 14,9 -23,4 

 Ógift/ur 730 44,6 561 23,2 -21,5 

 Fráskinin/nn 160 42,1 127 19,0 -23,2 

Atvinna           

 Föst 431 38,6 246 14,5 -24,0 

 Öryrki 226 49,2 139 24,2 -25,0 

 Engin 371 45,5 247 23,2 -22,3 

 Óviss 143 44,0 70 15,2 -28,8 

 Ellilífeyrisþegi 30 31,1 22 11,6 -19,5 

 Nemi 46 42,5 13 20,6 -21,9 

 

Áhrif kyns, aldurs, atvinnu og hjúskaparstöðu einstaklinga á heildarskori þeirra á 

DASS-21 skalanum við innlögn voru könnuð með ANOVA dreifigreiningu (sjá töflu 5). 

Heildarlíkanið fyrir kyn reyndist marktækt, F(1, 1249) = 21,234, p < 0,001, og því marktækur 

munur á heildarskori einstaklinga á DASS-21 kvarða eftir því hvort þeir voru karlar eða 

konur. Með vitneskju um kyn má skýra 1,7% af breytileikanum í heildarskori á DASS-21. 

Áhrifin eru með þeim hætti að ef einstaklingurinn er kona hækkar heildarskor á DASS-21 

skalanum að meðaltali um 7,5 stig.  

Heildarlíkanið fyrir aldur reyndist marktækt, F(3, 1215) = 7,862, p < 0,001, og því 

marktækur munur á heildarskori einstaklinga á DASS-21 skalanum eftir því hvaða aldurshópi 

þeir tilheyra. Með vitneskju um aldur má skýra 1,9% af breytileikanum í heildarskori á 

DASS-21. Hægt er að segja með 95% vissu að ekki sé marktækur munur á aldurshópunum 

18-27 ára og 28-43 ára, hins vegar reyndist marktækur munur á þeim sem voru 18-27 ára og 

44-60 ára, einnig var munur á þeim sem voru 18-27 ára og þeim sem voru 61 árs og eldri. 

Ekki reyndist marktækur munur á þeirra sem voru 28-43 ára og þeim sem voru 44-60 ára en 
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marktækur munur reyndist á milli aldurshópanna 28-43 ára  og 61 árs og eldri miðað við 95% 

öryggismörk. Einnig reyndist marktækur munur á milli þeirra sem voru á aldrinum 44-60 ára 

og þeirra sem voru 61 árs og eldri.  Áhrifin eru með þeim hætti að heildarskor á DASS-21 

skalanum lækkar að meðaltali eftir því sem aldur þátttakenda hækkar. 

Heildarlíkanið fyrir atvinnu reyndist marktækt, F(5, 1241) = 6,416, p < 0,001, og því 

marktækur munur á heildarskori einstaklinga á DASS-21 skalanum eftir atvinnu þeirra. Með 

vitneskju um atvinnu má skýra 2,5% af breytileikanum í heildarskori á DASS-21 í upphafi 

meðferðar. Hægt er að segja með 95% vissu að marktækur munur sé á milli öryrkja og þeirra 

sem höfðu fasta vinnu, einnig var marktækur munur á þeim sem höfðu fasta vinnu og þeirra 

sem voru atvinnulausir, og öryrkja og ellilífeyrisþega en ekki reyndist marktækur munur á 

milli neinna annarra þátta í dreifigreiningunni. 

Heildarlíkanið fyrir hjúskaparstöðu reyndist ómarktækt, F(4, 1225) = 2,233, p = 0,063, 

og því ekki marktækur munur miðað við 95% öryggismörk á heildarskori einstaklinga eftir 

því hver hjúskaparstaða þeirra er. Með vitneskju um hjúskaparstöðu má skýra 0,7% af 

breytileikanum í heildarskori á DASS-21 í upphafi meðferðar.  

Tafla 5: Niðurstöður ANOVA dreifigreiningar  fyrir heildarskor á DASS-21 í upphafi meðferðar eftir 

hópum 

  df   F   p 

Kyn 1.249  21.234  0,001 

Aldur 1.215  7.862  0,001 

Atvinna 1.241  6.416  0,001 

Hjúskaparstaða 1.225  2.233  0,063 

  

Til að bera saman heildarskor einstaklinga við lok meðferðar við heildarskor þeirra í 

upphafi meðferðar var gerð dreifigreining á á heildarskori á DASS-21 í lok meðferðar (sjá 

töflu 6). Með þessum samanburði er hægt að sjá hvort líðan skjólstæðinga SÁÁ á Vík 

breyttist þegar horft er til streitu-, kvíða- og þunglyndiseinkenna. 

Áhrif kyns, aldurs, atvinnu og hjúskaparstöðu einstaklinga á heildarskori þeirra á 

DASS-21 skalanum við lok meðferðar voru könnuð með ANOVA dreifigreiningu. 

Heildarlíkanið fyrir kyn reyndist marktækt, F(1, 974) = 8,545, p = 0,004, og því marktækur 

munur á seinna heildarskori einstaklinga á DASS-21 kvarða eftir því hvort þeir voru karlar 

eða konur. Með vitneskju um kyn má skýra 0,9% af breytileikanum í á heildarskori á DASS-

21 í lok meðferðar. Áhrifin eru með þeim hætti að ef einstaklingurinn er kona eykst 

heildarskor á DASS-21 að meðaltali um 3,9 stig. 
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Heildarlíkanið fyrir aldur reyndist marktækt, F(3, 948) = 13,921, p < 0,001, og því 

marktækur munur á seinna heildarskori einstaklinga á DASS-21 kvarða eftir því hvaða 

kynslóð þeir tilheyra. Með vitneskju um aldur má skýra 4,2% af breytileikanum í heildarskori 

á DASS-21 í lok meðferðar. Hægt er að segja með 95% vissu að marktækur munur sé á Þeim 

sem eru 61 árs og eldri og þeim sem voru 44-60 ára, 28-43 ára og 18-27 ára.. Ekki reyndist 

marktækur munur á þeim sem voru 28-43 ára og þeim sem voru 44-60 ára, en hins vegar 

reyndist marktækur munur á þeim sem voru 28-43 ára og þeim sem voru 18-27 ára. Ekki var 

marktækur munur á þeim sem voru 44-60 ára og þeim sem voru 61 árs og eldri. miðað við 

95% öryggismörk. Áhrifin eru með þeim hætti að heildarskor á DASS-21 skalanum lækkar 

að meðaltali eftir því sem aldur skjólstæðinga hækkar. 

Heildarlíkanið fyrir atvinnu reyndist marktækt, F(5, 968) = 10,044, p < 0,001, og því 

marktækur munur á seinna heildarskori einstaklinga á DASS-21 kvarða eftir atvinnu þeirra. 

Með vitneskju um atvinnu má skýra 4,9% af breytileikanum í á heildarskori á DASS-21 í lok 

meðferðar. Hægt er að segja með 95% vissu að marktækur munur sé á milli þeirra með fasta 

vinnu og öryrkja, einnig var marktækur munur á þeim sem höfðu fasta vinnu og þeirra sem 

voru atvinnulausir, en ekki reyndist marktækur munur á milli neinna annarra þátta í 

dreifigreiningunni. Heildarlíkanið fyrir hjúskaparstöðu reyndist marktækt, F(4, 954) = 5,991, p 

< 0,001, og því marktækur munur miðað við 95% öryggismörk á seinna heildarskori 

einstaklinga á DASS-21 kvarða eftir hjúskaparstöðu þeirra. Með vitneskju um hjúskaparstöðu 

má skýra 2,5% af breytileikanum í á heildarskori á DASS-21 í lok meðferðar. Marktækur 

munur reyndist á milli giftra einstaklinga og ógiftra en ekki var marktækur munur á milli 

annarra hópa í greiningunni. 

Tafla 6: Niðurstöður ANOVA dreifigreiningar fyrir heildarskor á DASS-21 í lok meðferðar eftir hópum. 

  df   F   p 

Kyn 974  8.545  0,004 

Aldur 948  13.921  0,001 

Atvinna 968  10.044  0,001 

Hjúskaparstaða 954  5.991  0,001 

      

   

Þegar niðurstöður þessara tveggja dreifigreininga á heildarskori á DASS-21, í upphafi 

meðferðar, og við lok meðferðar, eru bornar saman má sjá að líðan þeirra sem fara í meðferð 

á Vík batnar til muna þegar horft er til streitu-, kvíða- og þunglyndiseinkenna.  

Til að sjá hvort Covid-19 faraldurinn hefði áhrif á líðan skjólstæðinga SÁÁ þegar 

horft er til streitu-, kvíða- og þunglyndiseinkenna var mælingum skipt niður í tvö tímabil þar 
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sem miðað var við enda febrúar mánaðar árið 2020 sem kaflaskil. Til þess að bera saman 

þessi tímabil voru niðurstöður 873 greininga sem tilheyrðu tímabilinu fyrir Covid-19 bornar 

saman við 531 greiningu sem tilheyrðu tímabilinu eftir Covid-19.  

Tafla 7: Niðurstöður krosstöflugreiningar á fjölda innan hópa. 

  Fjöldi innan hópa 

fyrir upphaf 

Covid-19(%) 

Fjöldi innan hópa 

eftir upphaf 

Covid-19(%) Aldur   

 18-27 ára 26,7% 20,4% 

 28-43 ára 41% 38,9% 

 44-60 ára 26,6% 30,4% 

 61 árs og eldri  5,7% 10,3% 

Kyn       

 Karl 66,8% 68,8% 

 Kona 33,2% 31,2% 

Hjúskaparstaða       

 Sambúð 12,5% 15,6% 

 Ekkill/Ekkja 1,1% 2,3% 

 Gift/ur 11,4% 14,9% 

 Ógift/ur 62% 53,8% 

 Fráskilin/nn 13% 13,3% 

Atvinna       

 Föst 32,6% 38,5% 

 Öryrki 19,5% 15,1% 

 Engin 29,4% 29,1% 

 Óviss 12,4% 10,8% 

 Ellilífeyrisþegi 2,3% 3,4% 

 Nemi 3,8% 3,2% 

 

Krosstöflugreining var gerð til þess að bera saman meðalaldur, kyn, hjúskaparstöðu, 

atvinnu og fjölda vímuefnagreininga fyrir tímabilin tvö (sjá töflu 7). Niðurstöður leiddu í ljós 

að fyrir Covid-19 faraldurinn voru 26,7% skjólstæðinga á aldrinum 18-27 ára, 41% 28-43 ára, 

26,6% 44-60 ára og 5,7% 61 árs og eldri . Eftir upptök Covid-19 voru 20,4% skjólstæðinga 

18-27 ára, 38,9%  28-43 ára , 30,4% 44-60 ára og 10,3% 61 árs og eldri .Fyrir Covid-19 voru 

karlar 66,8% og konur 33,2% en eftir að Covid-19 hófst voru karlar 68,8% og konur 31,2%. 

Fyrir Covid-19 voru 12,5% skjólstæðinga í sambúð, 1,1% ekkja/ekkill, 11,4% giftir, 

62% ógiftir og 13% fráskildir. Eftir upptök Covid-19 á voru 15,6% í sambúð, 2,3% 

ekkjur/ekklar, 14,9% giftir, 53,8% ógiftir og 13,3% fráskildir.  

Fyrir Covid-19 voru 32,6% skjólstæðinga í fastri vinnu, 19,5% öryrkjar, 29,4% 

atvinnulausir, 12,4% óvissir, 2,3% ellilífeyrisþegar og 3,8% nemar. Eftir upptök Covid-19 



 

26 

 

voru 38,5% skjólstæðinga í fastri vinnu, 15,1% öryrkjar, 29,1% atvinnulausir, 10,8% óvissir, 

3,4% ellilífeyrisþegar og 3,2% nemar. 

Fjöldi vímuefnagreininga fyrir og eftir Covid-19 var almennt svipuð en helsti 

munurinn var á þeim sem höfðu eina vímuefnagreiningu og svo þrjár. 35,4% höfðu eina 

vímuefnagreiningu fyrir Covid-19 en 48,2% eftir Covid-19 og 23,6% höfðu þrjár 

vímuefnagreiningar fyrir Covid-19 en 13,9% eftir. 

Tafla 8: Niðurstöður dreifigreiningar undirflokka DASS-21. 

Fyrir Covid-19 M sf 

 Heildarskor allra undirkvarða   

         Við upphaf meðferðar 44,4 27,4 

         Við lok meðferðar 23,1 21,1 

  Heildarskor undirkvarðans kvíða     

         Við upphaf meðferðar 11,5 9,7 

         Við lok meðferðar 5,4 7,1 

  Heildarskor undirkvarðans streitu     

         Við upphaf meðferðar 17 10,2 

         Við lok meðferðar 9,7 8,4 

  Heildarskor undirkvarðans þunglyndi   

         Við upphaf meðferðar 15,9 10,9 

         Við lok meðferðar 7,9 8,2 

Eftir Covid-19 M sf 

 Heildarskor allra undirkvarða     

         Við upphaf meðferðar 40,5 27,4 

         Við lok meðferðar 15,9 16,1 

  Heildarskor undirkvarðans kvíða     

         Við upphaf meðferðar 10,8 9,1 

         Við lok meðferðar 3,6 4,9 

  Heildarskor undirkvarðans streitu     

         Við upphaf meðferðar 15,8 10,8 

         Við lok meðferðar 7 6,8 

  Heildarskor undirkvarðans þunglyndi   

         Við upphaf meðferðar 13,9 10,4 

         Við lok meðferðar 5,3 6,8 

 

Dreifigreining var gerð til að skoða heildarskor í upphafi og við lok meðferðar og á 

undirkvörðunum streitu, kvíða og þunglyndi til að skoða hvernig áhrif þeir hefðu á 

heildarskorin fyrir og eftir að Covid-19 hófst (sjá töflu 8). Fyrir Covid-19 var meðal 

heildarskor einstaklinga á DASS-21 skalanum við upphaf meðferðar 44,40 stig (sf = 27,4), 

innan heildarskorsins var kvíði að meðaltali 11,52 stig (sf = 9,7), streita var að meðaltali 17 

stig (sf = 10,2) og þunglyndi var að meðaltali 15,9 stig (sf = 10,9). 
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Eftir að Covid-19 faraldurinn hófst á Íslandi var meðal heildarskor einstaklinga á 

DASS-21 skalanum við upphaf meðferðar 40,5 stig að meðaltali (sf = 27,4), innan 

heildarskorsins var kvíði að meðaltali 10,8 stig (sf = 9,1), streita var að meðaltali 15,8 stig (sf 

= 10,8) og þunglyndi var að meðaltali 13,9 stig (sf = 10,4). Við lok meðferðar, fyrir Covid-19 

var heildarskor á DASS-21 skalanum 23,1 stig að meðaltali (sf = 21,1), innan heildarskorsins 

var kvíði að meðaltali 5,4 stig (sf = 7,1), streita var að meðaltali 9,7 stig (sf = 8,4) og 

þunglyndi var að meðaltali 7,9 stig (sf = 8,2). 

Við lok meðferðar, eftir að Covid-19 hófst, var heildarskor á DASS-21 skalanum 15,9 

stig að meðaltali (sf =16,1), innan heildarskorsins var kvíði að meðaltali 3,6 stig (sf = 4,9), 

streita var að meðaltali 7 stig (sf = 6,8) og þunglyndi var 5,3 stig (sf = 6,8). 

Þrátt fyrir að um mjög litlar áhrifastærðir sé að ræða (>0,5%) greindi dreifigreiningin 

frá marktækum muni, fyrir og eftir að Covid-19 hófst, á heildarskori í upphafi meðferðar, F(1, 

1307) = 6,082, p = 0,14, þar sem tíminn fyrir Covid-19 og eftir að Covid-19 hófst skýrir 0,5% 

af dreifingu breytunnar „heildarskor 1“. Marktækur munur var á streitu fyrir Covid-19 og 

eftir að Covid-19 hófst, F(1, 1308) = 4,224, p = 0,04, þar sem tíminn fyrir og svo eftir Covid-19 

skýrir 0,3% af dreifingu breytunnar „streita“. Einnig reyndist marktækur munur á þunglyndi 

fyrir og eftir að Covid-19 hófst, F(1, 1309) = 9,982, p = 0,002, þar sem tíminn fyrir og svo eftir 

Covid-19 skýrir 0,8% af dreifingu breytunnar „þunglyndi“. Ekki reyndist tölfræðilega 

marktækur munur á kvíða fyrir og eftir að Covid-19 hófst, F(1, 1308) = 1,567, p > 0,05, þar sem 

tíminn fyrir og svo eftir Covid-19 skýrir aðeins 0,1% af dreifingu breytunnar „kvíði“. 

Áhrifastærðir í seinni dreifigreiningunni, á heildarskori við lok meðferðar fyrir og 

eftir Covid-19, voru örlítið stærri (>3%) en fyrir dreifigreininguna á heildarskori við upphaf 

meðferðar. Tölfræðilega marktækur munur reyndist á heildarskori við lok meðferðar fyrir 

Covid-19 og eftir að Covid-19 hófst, F(1, 996) = 29,796, p < 0,001, þar sem tíminn fyrir Covid-

19 og eftir Covid-19 skýrir 2,9% af dreifingu breytunnar „heildarskor 2“. Marktækur munur 

var á mælingum á streitu við lok meðferðar, fyrir og eftir að Covid-19 hófst, F(1, 998) = 27,104, 

p < 0,001, þar sem tíminn fyrir Covid-19 og eftir Covid-19 skýrir 2,6% af dreifingu 

breytunnar „streita“. Einnig reyndist marktækur munur á mælingum á þunglyndi við lok 

meðferðar, fyrir og eftir að Covid-19 hófst, F(1, 999) = 23,739, p < 0,001, þar sem tíminn fyrir 

Covid-19 og eftir Covid-19 skýrir 2,3% af dreifingu breytunnar „þunglyndi“. Ólíkt mælingu á 

kvíða við upphaf meðferðar, reyndist marktækur munur á mælingum á kvíða við lok 

meðferðar, fyrir og eftir að Covid-19 hófst, F(1, 1308) = 1,567, p > 0,05, þar sem tíminn fyrir 

Covid-19 og eftir Covid-19 skýrir 1,8% af dreifingu breytunnar „kvíði“. Sjá töflu 9. 
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Tafla 9: Niðurstöður deifigreiningar um áhrifastærð undirflokka DASS-21 

Fyrir upphaf Covid-19   

Summa 

fervika df F p 

 Meðaltal heildarskors Milli hópa 4.569,9 1 6,082 0,014 

  Innan hópa 982.013,8 1.307   

  Heildarmunur 986.583,6 1.308   

  Kvíði Milli hópa 140,71 1 1,567 0,211 

  Innan hópa 117.478,3 1.308   

  Heildarmunur 117.619 1.309   

  Streita Milli hópa 459,9 1 4,224 0,04 

  Innan hópa 142.416,2 1.307   

  Heildarmunur 142.876,2 1.308   

  Þunglyndi Milli hópa 1.145,3 1 9,982 0,002 

  Innan hópa 150.192,3 1.307   

  Heildarmunur 151.337,6 1.308   

Eftir upphaf Covid-19 Milli hópa 11.373 1 18,151 0,001 

 Meðaltal heildarskors Innan hópa 380.192,5 998   

  Heildarmunur 391.566,4 999   

  Milli hópa 757,9 1 27,104 0,001 

  Kvíði Innan hópa 41.672,2 998     

  Heildarmunur 42.430,1 999   

  Milli hópa 1.685,5 1 23,739 0,001 

  Streita Innan hópa 62.061,8 998     

  Heildarmunur 63.747,3 999   

  Milli hópa 1.433,1 1 29,795 0,001 

  Þunglyndi Innan hópa 60.309,5 998     

  Heildarmunur 61.742,6 999   

       

Blönduð millihópa- og innanhópa dreifigreining var gerð til að skoða hvort munur sé 

á milli DASS-21 mælinga á heildarskorum einstaklinga í meðferð á Vík fyrir og eftir að 

Covid-19 hófst (sjá töflu 10). Stjórnað var fyrir aldri, kyni, hjúskaparstöðu og atvinnu. Notast 

var við 635 mælingar sem teknar voru fyrir Covid-19 og 338 mælingar sem teknar voru eftir 

að Covid-19 hófst. Tölfræðilega marktækur munur reyndist á heildarskorum fyrir Covid-19 

og eftir Covid-19, F(1, 971) = 820,157, p < 0,001; Wilks´ Lambda = 0,542; partial eta squared = 

0,458, með þeim hætti að heildarskor bæði í upphafi og lok meðferðar er lægra eftir að 

Covid-19 faraldurinn hófst. 

Einnig var skoðað hvort breytingin á heildarskorinu væri ólík fyrir hópinn sem kom í 

meðferð fyrir Covid-19 faraldurinn og svo hópinn sem kom í meðferð eftir að Covid-19 

hófst. Það reyndist marktækt meiri lækkun á heildarskori í upphafi og við lok meðferðar eftir 
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að Covid-19 faraldurinn hófst heldur en lækkunin áður en Covid-19 hófst, F(1, 971) = 7,099, p 

= 0,008; Wilks´ Lambda = 0,993; partial eta squared = 0,007. Á þessum niðurstöðum má sjá 

að einstaklingar sem komu í meðferð eftir að Covid-19 faraldurinn hófst á Íslandi voru að 

skora lægra á DASS-21 skalanum í upphafi meðferðar, þar sem lægra skor þýðir minni 

streitu-, kvíða- og þunglyndiseinkenni. Einnig voru þeir einstaklingar sem komu í meðferð 

eftir að Covid-19 hófst betur settir við lok meðferðar þar sem heildarskor þeirra við lok 

meðferðar var lægra en heildarskor við lok meðferðar hjá þeim sem komu í meðferð áður en 

Covid-19 hófst. Mauchly´s Test of Sphericity leiddi það í ljós að forsendan um samræmdar 

dreifitölur hafi verið uppfyllt. 

Út frá þessum niðurstöðum er hægt að álykta að það séu tölfræðilega marktæk áhrif af 

Covid-19 faraldrinum í heildina og breyting hafi orðið á líðan skjólstæðinga SÁÁ á tímum 

Covid-19 faraldursins. 

Tafla 10: Niðurstöður blandaðrar millihópa- og innanhópa dreifigreiningar. 

  Tímabil n M sf 

Heildarskor við 

upphaf meðferðar Fyrir Covid-19 635 45 27,6 

 Eftir Covid-19 338 42,2 27 

  Samtals 973 44,1 27,4 

Heildarskor við 

lok meðferðar Fyrir Covid-19 635 23,2 21,2 

 Eftir Covid-19 338 15,9 16,1 

 Samtals 973 20,7 19,9 

 

Til að sjá hvaða hópar lækka mest á DASS-21 skalanum frá upphafi meðferðar til 

loka meðferðar var gerð samantekt á niðurstöðum fyrir allar þær breytur sem stjórnað var 

fyrir (kyn, aldur, hjúskaparstaða og atvinna). Einnig var heildarskor í upphafi og við lok 

meðferðar fyrir Covid-19 borið saman við heildarskor í upphafi og við lok meðferðar eftir 

Covid-19, óháð hópum. Þegar niðurstöður eftir kyni voru bornar saman kom í ljós að konur 

skora að meðaltali hærra en karlar á DASS-21 skalanum við komu í meðferð en lækka einnig 

meira að meðaltali en karlar á DASS-21 skalanum í seinni mælingu, við lok meðferðar. Þegar 

niðurstöður eftir kynslóðum voru bornar saman kom í ljós að kynslóð 4, sem inniheldur 

yngstu skjólstæðingana (18-27 ára), skorar hæst við komu í meðferð og lækkar næst minnst, á 

eftir kynslóð 1 (61 árs og eldri) á DASS-21 skalanum. Kynslóð 1 skorar lægst við komu í 

meðferð og lækkar líka minnst við lok meðferðar. Sú kynslóð sem lækkar mest á DASS-21 

skalanum frá mælingu við upphaf meðferðar til mælingar við lok meðferðar er kynslóð 2 (44-

60 ára). Þegar niðurstöður voru bornar saman eftir hjúskaparstöðu, kom í ljós að þeir sem eru 
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ógiftir skora hæst á DASS-21 skalanum við upphaf meðferðar á Vík en lækka næst minnst á 

DASS-21 skalanum við lok meðferðar. Ekklar og ekkjur skora lægst á DASS-21 skalanum 

við upphaf meðferðar á Vík en lækka líka minnst á DASS-21 skalanum við lok meðferðar. 

Þeir sem voru í sambúð skoruðu næst hæst á DASS-21 skalanum við komu í meðferð en 

lækkuðu mest á DASS-21 skalanum við lok meðferðar. Þegar niðurstöður eftir atvinnu voru 

bornar saman kom í ljós að öryrkjar skora hæst á DASS-21 skalanum við upphaf meðferðar á 

Vík en lækka líka mest á DASS-21 skalanum við lok meðferðar. Ellilífeyrisþegar skora lægst 

á DASS-21 skalanum við upphaf meðferðar á Vík en lækka líka minnst á DASS-21 skalanum 

við lok meðferðar. 

Heildarskor þeirra sem fóru í meðferð á Vík áður en Covid-19 hófst var að meðaltali 

44,4 stig við upphaf meðferðar og 23,1 stig við lok meðferðar. Meðal lækkun á DASS-21 

skalanum var 21,3 stig frá upphafi meðferðar til loka hennar, áður en Covid-19 hófst. 

Heildarskor þeirra sem fóru í meðferð á Vík eftir að Covid-19 hófst var að meðaltali 40,5 stig 

við upphaf meðferðar og 15,9 stig við lok meðferðar. Meðal lækkun á DASS-21 skalanum 

var 24,6 stig frá upphafi meðferðar til loka hennar, eftir að Covid-19 hófst. 

Spurning 16 úr Covid-19 könnun SÁÁ ásamt 14 undirkvörðum hennar sem allir sneru 

að þeim áhrifum sem Covid-19 faraldurinn hafði haft á svarendur könnunarinnar. Þegar spurt 

var út í fjárhagserfiðleika í kjölfar Covid-19 faraldursins svöruðu um helmingur þátttakenda 

neitandi og helmingur játandi. Flestir þeirra sem svöruðu játandi höfðu upplifað frekar litla 

fjárhagserfiðleika í kjölfar faraldursins en aðeins 8,6% sögðust hafa upplifað mikla 

fjárhagserfiðleika.  

Þegar spurt var út í tekjumissi vegna vinnu eða reksturs fyrirtækis svöruðu tæplega 

70% neitandi. 72% hópsins höfðu ekki upplifað áhyggjur af því að missa vinnuna og 50% 

höfðu ekki upplifað áhyggjur af framtíðar fjárhag sínum. Þeir sem höfðu miklar og frekar 

miklar áhyggjur af framtíðar fjárhag sínum voru samtals 30,3%.  

Þegar spurt var hvort einstaklingarnir höfðu upplifað erfiðleika við að nálgast 

uppáskrifuð lyfseðilsskyld lyf svöruðu 80% því neitandi og það voru aðeins 1,2% sem höfðu 

upplifað mikla erfiðleika. Sambærilegar niðurstöður fengust þegar spurt var út í upplifun á 

erfiðleikum við að nálgast matvörur. 

Þegar spurt var út í upplifun á áhyggjum af einangrun og vanlíðan eldri 

fjölskyldumeðlims eða vinar svöruðu 41,2% neitandi, í kringum 20% frekar lítið og 20% 

frekar mikið. 16% sögðust hafa miklar áhyggjur. Um 80% þátttakanda svöruðu neitandi þeirri 

spurningu sem sneri að upplifun á skerðingu á nauðsynlegri þjónustu eins og heimahjúkrun. 
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Þegar spurt var hvort viðkomandi upplifði meiri fíkn á Covid tímum svöruðu 60,7% játandi, 

þar sem tæp 30% upplifðu mjög mikla aukningu og rúmlega 20% frekar mikla. 30,7% höfðu 

ekki upplifað meiri fíkn í kjölfar faraldursins.  

Tæplega helmingur þátttakenda hafði ekki upplifað truflun á bata í kjölfar 

faraldursins, t.a.m. vegna röskunar á AA fundum, sjálfshjálparhópum og tengslum við bata 

félaga. Hinn helmingur þátttakenda hafði upplifað truflun á bata, þar sem 19,1% upplifði 

mikla truflun, 14,8% frekar mikla og 12,1% frekar litla. 

Spurningunni sem sneri að því hvort dregið hafði úr neyslu áfengis og/eða annarra 

vímuefna svöruðu flestir neitandi, eða 77,4%. Um 65,3% þátttakanda töldu að neysla áfengis 

og/eða annarra vímuefna hefði aukist, þar af voru 34,2% sem töldu neysluna hafa aukist mjög 

mikið. 28% töldu neysluna ekki hafa aukist í kjölfar faraldursins. 

Þegar spurt var um hvort að neysla hafi hafist á ný eftir batatímabil svaraði rúmlega 

þriðjungur því játandi, 54,9% sögðu svo ekki vera en 8,2% vildu ekki svara. 

68,9% þátttakenda upplifðu meiri einmanaleika í kjölfar Covid-19 faraldursins, þar sem 

28,8% upplifðu mjög mikinn einmanaleika. Aðeins 26,1% upplifðu ekki aukinn einmanaleika 

í kjölfar faraldsins. 

Umræða 

Markmið þessarar rannsóknar er að kanna áhrif heimsfaraldursins Covid-19 á líðan 

skjólstæðinga SÁÁ sem leituðu sér aðstoðar vegna fíknisjúkdóms og fóru í framhaldsmeðferð 

á Vík og athuga hvort munur sé á líðan þessara einstaklinga eftir kyni, aldri, hjúskaparstöðu 

og/eða atvinnustöðu. Spurningarnar sem settar voru fram í upphafi eru: „Er munur á streitu-, 

kvíða- og þunglyndiseinkennum á meðal einstaklinga sem glíma við fíknivanda í meðferð á 

Vík, fyrir Covid-19 og svo eftir að Covid-19 hófst?“ og „Er munur á andlegri líðan 

einstaklinga sem glíma við fíknivanda, í meðferð á Vík, með tilliti til kyns, aldurs, 

hjúskaparstöðu og atvinnustöðu?”. 

Byrjað var á því að fjalla um almennar skilgreiningar á fíknisjúkdómum og 

geðheilbrigði, streitu, kvíða og þunglyndi, tíðni vímuefnafíknar á Íslandi og andleg veikindi 

samhliða vímuefnaröskun. Þar á eftir var fjallað um birtingarmynd Covid-19 faraldursins og 

alvarleika, ásamt viðbrögðum stjórnvalda á Íslandi. Í beinu framhaldi var fjallað um áhrif 

Covid-19 á andlega líðan og breytt neyslumynstur einstaklinga, þá sérstaklega þá einstaklinga 
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sem glíma við vímuefnaröskun. Meðferðarúrræði og samtök SÁÁ voru kynnt ásamt 

mikilvægi rannsóknarinnar.  

Rannsóknin er tvímælalaust lituð af heimsfaraldrinum Covid-19, sem geisað hefur á 

heimsvísu síðan á fyrrihluta ársins 2020. Veiran leggst verst á aldraða og aðra áhættuhópa, 

þar á meðal einstaklinga sem glíma við fíknivanda. Til að hefta útbreiðslu faraldursins á 

Íslandi voru takmarkanir settar á starfsemi sem taldar voru fela í sér aukna smithættu auk þess 

sem að íbúar landsins voru hvattir til að halda sig að mestu heima fyrir og nota andlitsgrímur 

á almannafæri (Embætti landlæknis, 2020). 

Einstaklingar sem glíma við fíknivanda eru almennt með veikara ónæmiskerfi en 

heilbrigðir einstaklingar (Íslensk erfðagreining, 2016). Þeir eru einnig taldir vera útsettari 

fyrir smitsjúkdómum, þar sem að hæfni þeirra til að taka skynsamlegar ákvarðanir er oftar en 

ekki skert sökum annarlegs ástands sem er tilkomið vegna vímuefnaneyslu (Sun o.fl., 2020). 

Hegðun undir áhrifum vímuefna getur gert það að verkum að fólk á erfiðara með að gæta sín 

og fylgja almennum sóttvörnum og samkomureglum (NIDA, 2020). 

Niðurstöður rannsókna sem gerðar hafa verið á mögulegum áhrifum Covid-19 á 

fíknihegðun einstaklinga benda til þess að fíknihegðun gæti aukist vegna aukinnar streitu sem 

myndast vegna hræðslu yfir möguleikanum á því að smitast af Covid-19. Streitan leiðir svo 

til aukinna kvíða- og þunglyndiseinkenna (Sun o.fl., 2020).  

Talið er að hluti af þeim einstaklingum sem glíma við ólíkar geðraskanir noti áfengi 

sem róandi lyf sem með tímanum hættir að slá á kvíðann og fer þess í stað yfir í að vera 

orsakavaldur kvíða- og þunglyndiseinkenna viðkomandi (Íslensk erfðagreining, 2016). Þegar 

stjórnað var fyrir fjölda vímuefnagreininga fyrir og eftir Covid-19 kom í ljós að töluverð 

aukning var á einstaklingum með eina vímuefnagreiningu eftir að Covid tímabilið hófst. 

Samkvæmt Taylor og félögum (2021) er vímuefnaneysla leið til þess að takast á við kvíða 

sem er tilkominn vegna Covid-19 og sýndi rannsókn þeirra fram á að bæði hafði neysla þeirra 

sem áður höfðu neytt vímuefna aukist en einnig höfðu einstaklingar sem höfðu ekki áður 

neytt vímuefna hafið neyslu. Þessi aukning gæti því verið tilkomin vegna aukinnar neyslu 

einstaklinga sem ekki hafa farið í meðferð við vímuefnavanda áður og svo einstaklinga sem 

hófu neyslu vegna aukins kvíða og þunglyndis í kjölfar faraldursins, sem þeir gera tilraun til 

að deyfa með neyslu áfengis eða annarra vímuefna. 

Niðurstöður rannsóknar sem gerð var í Ástralíu árið 2020 sýndi fram á aukna 

áfengisneyslu á tímum Covid-19 um tæp 27% í almennu þýði og að aukinni áfengisdrykkju 

fylgdi hærri tíðni streitu-, kvíða- og þunglyndiseinkenna (Stanton o.fl., 2020). Aukning á sölu 
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áfengis ÁTVR var með svipuðu sniði, en sala jókst um 18,3% árið 2020 miðað við árið á 

undan (Sigrún Ósk Sigurðardóttir, munnleg heimild, 3. mars 2021). 

Niðurstöður rannsóknar Belete og félaga (2019) bentu til þess að einungis séu rétt 

tæplega 31% einstaklinga með fíknisjúkdóm sem leita sér viðeigandi aðstoðar hjá fagaðilum. 

Aðal ástæður þess voru taldar vera hræðsla við að bregðast og valda öðrum vonbrigðum og 

erfiðleikar með að viðurkenna fyrir sér og öðrum að þeir eigi við vandamál að stríða 

(Nebhinani o.fl., 2012). 

Aukning vímuefnanotkunar á tímum Covid-19 er talin stafa af því að einstaklingar 

upplifi aukinn kvíða og vanlíðan og sem bjargráð við þessum kvillum sækjast einstaklingar í 

vímuefni (Rehm o.fl., 2020; Rodriguez o.fl., 2020). Niðurstöður rannsóknarinnar „Líðan 

þjóðar á tímum Covid-19“ voru að þeir einstaklingar sem veiktust alvarlega af Covid-19 áttu í 

aukinni áhættu á einkennum þunglyndis og áfallastreitu í kjölfar veikindanna en svipaðar 

vísbendingar eiga við um þá sem hafa verið í sóttkví eða eiga ættingja sem hafa greinst með 

Covid-19 (Heilbrigðisvísindastofnun Háskóla Íslands, 2020).  

Streita hefur einnig slæm áhrif þar sem að hún er talin auka líkur á vímuefnaneyslu 

hjá viðkvæmum einstaklingum og bakslagi hjá einstaklingum í bata. Margar kenningar um 

fíknisjúkdóminn halda því fram að streita sé einn af megin áhrifavöldum þess að neysla 

aukist og bakslag komi í kjölfarið (Sinha, 2001). Það er því er mikilvægt að skoða hvaða áhrif 

heimsfaraldur eins og Covid-19 hefur á streitu-, kvíða- og þunglyndiseinkenni á meðal 

einstaklinga sem glíma við fíknivanda. 

National Institute on Drug Abuse (2017), skilgreinir bata frá vímuefnafíkn sem 

breytingarferli þar sem fólk er að vinna að betri heilsu og aukinni vellíðan, er við stjórnvölinn 

í sínu eigin lífi og leitast við að nýta alla sína lífsmöguleika án áfengis eða vímuefna. 

Samkvæmt rannsókn Sun og félaga (2020) voru einstaklingar í bata frá vímuefnaröskun 

líklegri til að verða fyrir bakslagi og byrja aftur að neyta vímuefna á tímum Covid-19 en 

niðurstöður úr Covid rannsókninni sem unnið var með í þessari rannsókn, leiddi í ljós að um 

þriðjungur skjólstæðinga á Vík hefði hafið neyslu á ný eftir batatímabil, eftir að Covid-19 

hófst. Einnig upplifði um helmingur skjólstæðinga truflun á bataferli sínu vegna röskunar á 

AA fundum, stuðnings- og sjálfshjálparhópum og tengslum við bata félaga. 

Hluti af niðurstöðum okkar samræmist ofangreindum rannsóknum þar sem rúmlega 

helmingur (61%) skjólstæðinga á Vík upplifði meiri fíkn í kjölfar faraldsins, þar af 30% mjög 

mikla. Jafnframt taldi mikill meirihluti skjólstæðinga (um 70%) sig ekki hafa dregið úr neyslu 

eftir upphaf faraldursins og svipað prósentuhlutfall taldi neysluna heldur hafa aukist. 
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Afleiðingar faraldursins eru þó víðtækar, og má þar nefna meiri félagslega einangrun 

og einmanaleika en hvort tveggja getur haft langvarandi áhrif á andlega líðan einstaklinga. 

Þrátt fyrir að erfitt geti verið að meta bein áhrif Covid-19 á einstaklinga með fíknivanda eru 

vísbendingar að finna í nafnlausu Covid-19 könnuninni sem lögð var fyrir skjólstæðinga SÁÁ 

á árinu 2020 og unnið var með í þessari rannsókn. 

Þar kemur t.a.m. fram að flestir sem svöruðu þeirri könnun hefðu ekki upplifað mikla 

fjárhagserfiðleika og þeir sem höfðu upplifað fjárhagserfiðleika meta þá erfiðleika frekar litla. 

Þriðjungur hópsins hafði miklar eða frekar miklar áhyggjur af framtíðar fjárhag sínum en 

mikill meirihluti hafði ekki upplifað tekjumissi eða áhyggjur af því að missa vinnuna. Þegar 

kom að því að nálgast nauðsynjavörur eins og lyf og matvöru hafði langstærsti hluti hópsins 

ekki upplifað erfiðleika í kringum það, einnig upplifði stærsti hópurinn ekki skerðingu á 

nauðsynlegri þjónustu eins og heimahjúkrun. 

Einnig sýndu niðurstöður Covid-19 könnunarinnar að tæp 70% skjólstæðinga SÁÁ 

upplifðu meiri einmanaleika í kjölfar Covid-19 faraldursins, þar sem tæpur þriðjungur 

upplifði mjög mikinn einmanaleika. Fyrir þá einstaklinga sem upplifa einmanaleika gæti 

hjálpað að komast inn í meðferð þar sem þeir eru innan um annað fólk og eiga í samskiptum 

við það ásamt því að sinna kerfisbundinni dagskrá yfir daginn sem hluta af meðferðinni. 

Einnig höfðu margir áhyggjur af einangrun og vanlíðan eldri fjölskyldumeðlims eða vinar en 

meira en helmingur greindi frá áhyggjum og rúmlega þriðjungur sagði þær vera frekar miklar 

eða mjög miklar. 

Samkvæmt rannsókn sem Canadian Center of Substance Use and Addiction lét 

framkvæma, og sneri að neyslu áfengis og kannabis, töldu sjö af hverjum tíu þeirra sem 

sögðust dvelja meira heima að neysla þeirra væri óbreytt á tímum Covid-19 en um tveir af 

hverjum tíu sögðu að neyslumagn þeirra hafði aukist. Þeir sem tilgreindu aukna neyslu töldu 

ástæðurnar vera leiða, rútínuleysi, streitu eða einmanaleika. Konur greindu oftar frá streitu en 

karlar og karlar greindu oftar frá leiða en konur (CCSA, 2020).  

Fyrri rannsóknarspurningin sneri að því hvort munur væri á streitu-, kvíða og 

þunglyndiseinkennum hjá einstaklingum sem glíma við fíknivanda og koma í meðferð á Vík, 

fyrir og svo eftir að Covid hófst. Hægt er að svara þeirri spurningu játandi, en megin 

niðurstöður rannsóknarinnar sýna að einstaklingar sem komu til meðferðar eftir að Covid-19 

hófst skoruðu almennt lægra á DASS-21 skalanum, að meðaltali, bæði við upphaf og við lok 

meðferðar, miðað við tímabilið áður en Covid-19 hófst. Jafnframt virðast þeir einstaklingar 

sem ljúka meðferð eftir að Covid-19 hófst vera enn betur staddir þegar kemur að streitu-, 
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kvíða- og þunglyndiseinkennum þar sem heildarskor þeirra var að meðaltali lægra en þeirra 

sem luku meðferð fyrir faraldurinn. 

Seinni rannsóknarspurningunni varðandi hvort munur sé á andlegri líðan einstaklinga 

sem glíma við fíknivanda í meðferð á Vík, með tilliti til kyns, aldurs, hjúskaparstöðu og 

atvinnustöðu, er einnig hægt að svara játandi, en munur reyndist vera á andlegri líðan 

einstaklinga með tilliti til þessara þátta. 

Hvað það er nákvæmlega sem veldur þessum niðurstöðum er ekki hægt að segja til 

um með fullri vissu, enda ástæðurnar vafalaust margþættar. Þó verður reynt að gera grein 

fyrir þeim þáttum sem teljast líklegir til að hafa áhrif á þennan mun. 

Þegar aldurssamsetning hópanna fyrir og eftir að Covid-19 faraldurinn hófst var borin 

saman, kom í ljós að fækkun var á þeim skjólstæðingum sem tilheyrðu tveimur yngri 

kynslóðunum en aukning var á þeim sem tilheyrðu tveimur eldri kynslóðunum. Einnig kom í 

ljós að þeir sem tilheyrðu eldri kynslóðunum skoruðu að meðaltali lægra á DASS-21 

skalanum þegar kom að kvíða, streitu og þunglyndi, bæði við upphaf og lok meðferðar, en 

þeir sem tilheyrðu yngri kynslóðunum. 

Ýmsar ástæður geta legið fyrir því að eldri einstaklingar upplifi minni streitu-, kvíða- 

og þunglyndiseinkenni heldur en þeir sem yngri eru, en samkvæmt rannsókn sem gerð var á 

andlegri heilsu einstaklinga á aldrinum 21-100 ára kom í ljós að þrátt fyrir að eldra fólk væri 

með meiri líkamlegar hömlur og hefði aukna vitræna skerðingu, sem er partur af náttúrulegri 

hnignun þegar fólk eldist, þá hafði það forskot á yngri einstaklingana þegar kom að 

geðheilsu. Einstaklingar á tvítugs- og þrítugsaldri greindu frá mestum einkennum þunglyndis, 

streitu og kvíða á meðan eldri einstaklingar virtust greina frá minnstum einkennum. 

Rannsakendur töldu þessar niðurstöður geta stafað af því að yngra fólk væri stöðugt að bera 

sig saman við aðra og fái þá tilfinningu að það nái ekki þeim árangri sem ætlast væri af þeim 

á meðan eldra fólk burstar af sér þessa litlu streituvalda lífsins, væru tilfinningalega stöðugri, 

sýndu samkennd, þekktu sjálft sig betur og tækju skynsamlegri félagslegar ákvarðanir 

(Thomas o.fl., 2016). 

Þegar munur á milli karla og kvenna á heildarskori DASS-21 kvarðans var skoðaður 

kom í ljós að konur skora almennt hærra á DASS-21 skalanum heldur en karlar, en lækka líka 

hlutfallslega meira frá upphafi til loka meðferðar. Áfengis og vímuefnaneysla virðist hafa 

neikvæðari áhrif á konur en karla, þær þróa fyrr með sér áfengisvanda frá því þær byrja að 

neyta áfengis og þar til þær eru komnar með fíknivanda og fá fyrr líkamlegar afleiðingar 

tengdar áfengisneyslu, við minna áfengismagn en karlmenn. Neysla virðist einnig hafa meiri 

áhrif á andlega líðan kvenna en karla, þær greina frá verri líðan eftir neyslu og er hún oft 
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tengd persónulegum vanda sem hefur verið tengt við þróun þunglyndis og kvíðaeinkenna hjá 

þeim (Nolen-Hoeksema og Hilt, 2006; Saatcioglu o.fl., 2006). Konur í vímuefnaneyslu verða 

oft fyrir ýmis konar ofbeldi og algengara er meðal kvenna en karla að þær hafi þróað með sér 

áfallastreituröskun (United Nations Office on Drugs and Crime [UNDOC], 2004). Þetta gæti 

verið hluti af skýringunni af hverju þær skora hærra á DASS-21 skalanum en karlar í upphafi 

meðferðar. 

Þegar stjórnað var fyrir hjúskaparstöðu kom í ljós að þeir sem eru í sambúð lækka 

mest á DASS-21 skalanum frá upphafi meðferðar til loka meðferðar en almennt skora 

ekklar/ekkjur lægst og lækka minnst á meðan ógiftir skoruðu hæst og lækkuðu næst minnst. 

Þetta er í samræmi við breyttan aldurshóp sem innritaðist á Vík eftir að Covid-19 hófst. 

Hærra hlutfall giftra og einstaklinga í sambúð sóttu meðferð eftir að Covid-19 hófst. Ástæða 

þessarar hækkunar gæti mögulega verið sú að vegna takmarkana og meiri heimaveru 

fjölskyldunnar sé erfiðara að leyna áfengis- og vímuefnanotkun. Einnig getur aukin 

heimavera og samvistir við fjölskyldu og maka verið streituvaldur ef samskiptavandi er til 

staðar, þar sem ágreiningur milli fjölskyldumeðlima getur stigmagnast þegar samskipti og 

samvera er í auknu magni. Þeir einstaklingar sem eiga börn gætu þurft að hjálpa til við nám 

ásamt því að sinna félagslegri örvun, halda rútínu og sinna heimilinu á sama tíma. Allt eru 

þetta þættir sem geta stuðlað að auknu álagi. Áhugavert er að velta fyrir sér þeim ólíku 

lífsstílum sem fylgja ólíkri hjúskaparstöðu og hvort og hvernig stuðningur heima, aðhald, 

ábyrgð og þeir ólíku þættir sem eru í húfi hjá fólki með vímuefnavanda stýrir neyslumynstri 

og hvatningu eða hindrunum til að leita sér aðstoðar og nýta sér meðferð. 

Þegar munur á heildarskori á DASS-21 var skoðaður eftir atvinnustöðu kom í ljós að 

öryrkjar ná mestum árangri í meðferð m.v. aðrar atvinnustöður þegar kemur að lækkun á 

streitu-, kvíða- og þunglyndiseinkennum, en ellilífeyrisþegar sýna vægustu einkennin í 

upphafi og við lok meðferðar. Helsti munurinn á atvinnustöðu hópsins sem leitaði sér 

aðstoðar fyrir Covid-19 og eftir að heimsfaraldurinn hófst var að fleiri sem leituðu sér 

meðferðar voru í fastri vinnu og færri á örorku. Möguleg ástæða fyrir fjölgun einstaklinga í 

fastri vinnu eftir upphaf Covid-19 er sú að hópasamsetningin er öðruvísi hvað varðar aldur, 

þar sem meðalaldurinn er hærri í þeirri greiningu, en hægt er að áætla að líklegra sé að 

einstaklingar sem eru á eldri lífsskeiðum séu í stöðugri vinnu heldur en þeir sem eru af yngstu 

kynslóðinni (18-27 ára). Þó hlutfall einstaklinga í fastri vinnu hafi aukist er þó hlutfall þeirra 

sem eru atvinnulausir ennþá mikið hærra en í almennu þýði (Vinnumálastofnun, 2019). 

Áhugaverður munur er á fjölda vímuefnagreininga fyrir og eftir að Covid-19 hófst. 

Nær helmingur skjólstæðinga á Vík var eingöngu með eina vímuefnagreiningu eftir að 
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faraldurinn hófst miðað við um þriðjung áður en hann hófst. Einnig voru mun færri 

skjólstæðingar með þrjár vímuefnagreiningar eftir að faraldurinn hófst miðað við áður. Það er 

því ljóst að ekki er um sama hóp að ræða sem sótti meðferð áður en Covid-19 hófst og eftir.  

Töluverð truflun varð á starfi SÁÁ á tímum Covid-19, dregið var úr innlögnum á Vog 

og göngudeildir færðu þjónustu sína í fjarþjónustu og engin staðþjónusta var í boði um tíma, 

hvorki meðferð, eftirfylgd né viðtöl. Aftur á móti þýðir lengri biðtími eftir innlögn að færri 

skjólstæðingar eru inniliggjandi á sama tíma sem þýðir að hver og einn fær meiri tíma og 

aðhlynningu sem gæti mögulega skýrt einhvern hluta af því að fólk virtist almennt í betra 

jafnvægi þegar það kom á Vík eftir að hafa verið á Vogi á tímum Covid-19. 

Eins og sýnt hefur verið fram á í þessari rannsókn er ljóst að heimsfaraldurinn Covid-

19 hefur haft miklar afleiðingar í för með sér og nánast hægt að fullyrða að hver og einn hafi 

fundið fyrir einhverjum breytingum, hvort sem þær eru jákvæðar eða neikvæðar. Þess er 

vænst að rannsókn þessi verði hvati til frekari rannsókna og nýtist í þeim tilgangi. Áhugavert 

væri að skoða þann hóp sem ekki kom til meðferðar á þessum tíma, þ.e. þeir sem eru yngri og 

með fleiri vímuefnagreiningar, og sjá hvort að frekari breytingar er að sjá eftir að lengri tími 

er liðinn frá upphafi faraldsins. 

Takmarkanir 

Ýmsar takmarkanir liggja fyrir í þessari rannsókn. Þar má nefna að rannsóknartímabilið er 

stutt, en fyrstu mælingar á DASS-21 skalanum á Vík voru teknar haustið 2018. Lengra 

samanburðartímabil gæti hafa gefið betri sýn á hópana, breytileikann og mynstur í 

niðurstöðum en allar þær afleiðingar sem Covid-19 faraldurinn mun koma til með að hafa eru 

ekki enn ljósar. Það væri því áhugavert að endurtaka þessar mælingar þegar lengri tími er 

liðinn frá upphafi faraldursins. 

 Einnig má nefna að vegna sóttvarnasjónarmiða í kjölfar faraldursins er hugsanlegt að 

vegna færri innlagna SÁÁ í meðferð hafi skapast aukinn tími og aðhlynning fyrir hvern og 

einn skjólstæðing í meðferðinni sjálfri. Það gæti verið áhrifa- og skýringarþáttur í því að 

einstaklingar sýndu færri streitu-, kvíða- og þunglyndiseinkenni að meðaltali við komu á Vík 

eftir að hafa verið á Vogi. 

Áður en komið er á Vík fara allir skjólstæðingar á sjúkrahúsið Vog í greiningu, 

undirbúning og afeitrun, ef þess er þörf. Þar eru ekki notaðir DASS-21 mælikvarðar og hefðu 
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þær mælingar hugsanlega sýnt aðrar niðurstöður þegar einstaklingar eru nýkomnir til 

meðferðar og gætu lýst ástandinu á annan hátt.  

Alls voru það 2.857 einstaklingar sem lögðust inn á Vog, 4.374 sinnum frá október 

2018 til ársloka 2020, 1.338 einstaklingar komu 1.682 sinnum árið 2020. SÁÁ gefur út að um 

2.100 innlagnir séu á ári hverju og því töluverður munur á innlagnafjölda á árinu 2020 og 

fyrri árum, einnig eru ekki allir sem leggjast inn á sjúkrahúsið Vog sem fara í 

framhaldsmeðferð á Vík. Þeir skjólstæðingar sem ekki fóru í áframhaldandi meðferð á Vík, 

og eru því ekki með í gagnasafninu, hafa hugsanlega aðra sögu að segja en þeir sem héldu 

áfram í inniliggjandi meðferð.  Einnig getur verið erfitt að alhæfa niðurstöðurnar yfir á þá 

sem eru í virkri áfengis- og/eða vímuefnaneyslu og leituðu sér ekki aðstoðar á tímum Covid-

19. 

 DASS-21 kvarðinn er sjálfsmatskvarði í formi spurningalista sem skjólstæðingar fylla 

sjálfir út og eru yfirfarnir af starfsfólki SÁÁ til að ganga úr skugga um að öllum spurningum 

hafi verið svarað. Niðurstöður úr sjálfsmatskvörðum eru þeim skilyrðum háðar að sá sem 

fyllir þá út skilji hugtökin sem verið er að spyrja um og svari eftir bestu getu og vitneskju. 

Sjálfsmatskvarðar eru því öðruvísi og ónákvæmari mælitæki en þegar verið er að skoða t.d. 

líffræðilegar mælingar eins og blóðþrýsting og heilavirkni.  
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