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Útdráttur 
 

Rannsóknarritgerð þessi er lokaverkefni til B.A. gráðu í sálfræði við hug- og félagsvísindasvið 

Háskólans á Akureyri haustið 2021. Meginmarkmið þessa rannsóknarverkefnis er að kanna 

upplifun einstaklinga sem ánetjast höfðu hugbreytandi efnum fyrir 18 ára aldur af inngripum 

og meðferðum vegna vímuefnavanda þeirra á þeim tíma. Í fræðilegri samantekt verkefnisins 

er rýnt í algeng inngrip og aðferðir sem notaðar eru í málefnum ungmenna sem nota 

hugbreytandi efni sem og skoðuð mismunandi siðferðileg álitamál í því samhengi. Fjallað 

verður um íslenska barnaverndarlöggjöf og heilbrigðislöggjöf í samhengi við vímuefnanotkun 

ungmenna. Rannsóknir og lög nágrannalanda verða höfð til samanburðar. Rannsókn þessi er 

ein af þeim fyrstu sinnar tegundar á Íslandi. 

Helstu niðurstöður þemagreiningar sýndu að viðmælendur upplifðu öll neikvæða og 

slæma reynslu af neyðarvistun á Stuðlum sem og að löglegt, frjálst aðgengi að 

skaðaminnkandi þjónustu Frú Ragnheiðar fyrir börn yngri en 18 ára yrði hjálplegra og myndi 

leiða af sér öruggari notkun hugbreytandi efna, minni tilraunastarfsemi, minni hættu og minni 

jaðarsetningu. Viðmælendur greindu frá mikilvægi þess að þeim sé mætt af skilningi og 

mannúð í stað hörku og valdbeitingu af hálfu starfsfólks stofnana og að ábyrgð foreldra sé 

ekki tekin af þeim heldur yrði unnið meira með foreldra og fjölskyldur heldur en að senda 

barn á stofnun. Fordómaleysi, heiðarleiki, stuðningur og ást myndi stuðla að betri samvinnu 

og samskiptum og uppskera þess yrði betri líðan og betri leið í átt að bata. 

 

Lykilhugtök: Skaðaminnkun, hugbreytandi efni, Frú Ragnheiður, börn, neyðarvistun. 
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Abstract 

This research thesis is the final assignment for a B.A. degree in psychology, with a major in 

social sciences at the University of Akureyri, Autumn 2021.The main goal of this assignment 

is to analyze the experiences of individuals who had grappled with addictions to mind-altering 

drugs before the age of 18. In this overview, we will be addressing intervention and methods 

commonly utilized for teens who struggle with addiction to mind-altering drugs as well as 

reviewing different ethical approaches in that context. We will address Icelandic child 

protective legislation as well as healthcare legislation in the context of teen drug abuse. This 

study is among the first of its kind in Iceland. The main results of the analysis showed that all 

subjects had undergone a negative experience from involuntary treatment at Stuðlum and 

showed that legal, freely-accessible services of the Frú Ragnheiður program for children under 

the ages of 18 would be far more beneficial and would result in a more controlled environment 

for the consumption of mind-altering drugs, less risk, less experimentation and less 

marginalization. Subjects emphasized the importance that they be met with understanding and 

empathy in place of harsh treatment and authoritative approach from treatment center staff, and 

that a more collaborative arrangement be established with parents so they may retain 

responsibility and involvement. Acceptance, honesty, support and love would precipitate better 

cooperation and communication and the results would improve their mental health and 

wellbeing. 

Keywords: Harm Reduction, Mind-altering substances, Frú Ragnheiður, children, involuntary 

treatment. 
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Formáli og þakkir 

Hugmyndin að rannsóknarverkefninu sjálfu spratt upp í einu samtali rannsakenda fyrir rúmu 

ári síðan. Við komumst fljótt að því að áhugi, viðhorf og gildismat okkar beggja liggja í átt að 

mannréttindamálum og velferð barna og ungmenna. Þegar lengra inn í samvinnu okkar í 

náminu var komið leiddi það okkar eitt sinn að tilgangi og þjónustu Frú Ragnheiðar, þar sem 

önnur okkar er með margra ára reynslu sem sjálfboðaliði og hafði nýlega verið ráðin 

verkefnastjóri Frú Ragnheiðar á Suðurnesjum. Umræðan snérist fyrst og fremst um 

skaðaminnkandi þjónustuna sem veitt er í bílnum og út frá því barst í tal aldurstakmörk að 

þjónustunni í Frú Ragnheiði. Í framhaldi af því fórum við að velta fyrir okkur stöðu ungmenna 

sem ánetjast hugbreytandi efnum og eru yngri en 18 ára, „Hvað með þau?“. 

Það sem kom okkur á óvart við lok upplýsingaleitar okkar að svarið við þeirri 

spurningu var að einstaklingar þurfa að hafa náð 18 ára aldri til að mega leita sér þjónustu til 

Frú Ragnheiðar án samþykkis forráðamanns, samkvæmt barnaverndarlögum 

(Barnaverndarlög 17.gr./ 2002). Við veltum fyrir okkur “hvers vegna?”. 

Eftir þessar djúpstæðu pælingar hefur skaðaminnkun ekki aðeins átt hug og hjarta 

annarrar okkar heldur okkar beggja. 

 Vinnan á bakvið rannsóknarritgerð þessa var krefjandi því rannsókn á þessu 

viðfangsefni kemur að svo mörgum þáttum meðal annars að heilbrigðisvísindum, lögum, 

mannréttindum, siðfræði og sálfræði. 

Við viljum færa dr. Helgu Sif Friðjónsdóttur okkar bestu þakkir fyrir dygga ráðgjöf, mikinn 

sveigjanleika og stuðning. Við viljum einnig þakka Svölu Jóhannesdóttur fyrir að aðstoða 

okkur við að finna þátttakendur í rannsóknina. Viðmælendur okkar fá sérstakar þakkir fyrir að 

veita okkur mikilvægar upplýsingar og fyrir að opna mögulega á erfiðar minningar og leyfa 

okkur að fá góða innsýn inn í þeirra reynslu og upplifanir. Án ykkar hefði þessi rannsókn ekki 

orðið að veruleika svo endalaus knús frá okkur. 
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Inngangur 

Árið 2009 var upphaf skaðaminnkunar á Íslandi en það var Rauði Krossinn í 

Reykjavík sem fór af stað með fyrsta skaðaminnkunarverkefni sem fékk nafnið Frú 

Ragnheiður. Málaflokkurinn hefur stækkað og staðið frammi fyrir margbreytilegum og 

flóknum álitamálum síðan. Undanfarin ár hefur átt sér stað hugarfarsbreyting á meðal 

almennings sem og stjórnvalda og má segja að með því að skipa starfshóp árið 2014 til að 

skoða skaðsemi þáverandi löggjafar fyrir notendur vímuefna og fjölskyldur þeirra hafi 

þáverandi heilbrigðisráðherra stigið stór skref í átt að þessari hugarfarsbreytingu í 

samfélaginu. Starfshópnum var ætlað að kanna hvaða leiðir væru færar í átt að breyttri stefnu í 

vímuefnamálum. Stefnu sem dregur úr skaðlegum afleiðingum og fylgikvillum neyslu ávana- 

og fíkniefna, sem stuðlar að stuðningi og verndun notandans, aðstandenda, ríkisins og 

samfélagsins í heild. Vinna starfshópsins varpaði ljósi á þá staðreynd að fjöldi fólks heldur 

áfram að nota vímuefni þrátt fyrir að stjórnvöld beiti fjölbreytilegu forvarnarstarfi og 

vímuefnameðferðum. Í skýrslu starfshópsins var bent á að líta eigi á málefni þeirra sem 

ánetjast hafa hugbreytandi efnum sem heilbrigðisvanda frekar en viðfangsefni lögreglu og 

refsivörslukerfisins. Lagabreyting sem heimilar uppsetningu og rekstur neyslurýma var lögð 

fram á grundvelli tillagna starfshópsins og byggir á þeim þekkingargrunni að nauðsynlegt sé 

að innleiða úrræði sem lágmarka áhættu tengda vímuefnanotkun og skaða af áframhaldandi 

notkun. Þrátt fyrir þessa hugarfarsbreytingu hafa ungmenni yngri en 18 ára ekki greiðan 

aðgang að skaðaminnkandi inngripum og þjónustu hér á landi (Þingskjal nr. 65/1974. Áform 

um lagasetningu). Ungmenni yngri en 18 ára vita að skaðaminnkandi þjónusta á borð við Frú 

Ragnheiði er ekki undanþegin tilkynningaskyldu samkvæmt Barnaverndarlögum. Þess vegna 

er líklegt að ungmenni með alvarlegan vímuefnavanda leiti ekki í skaðaminnkandi þjónustu 

fyrr en þau eru orðin 18 ára, til þess að forðast þær afleiðingar sem geta fylgt tilkynningunni. 

Svala Jóhannesdóttir, munnleg heimild, 21.janúar, 2021. 

Ómögulegt er að segja nákvæmlega hversu algeng notkun vímuefna er meðal 13-18 

ára ungmenna á Íslandi og jafnframt er flókið að áætla fjölda ungmenna sem glíma við 

alvarlegan vímuefnavanda. Skýrslur um fjölda tilkynninga til barnaverndar vegna neyslu 

barna og ungmenna geta hins vegar gefið vísbendingu um algengið. Samkvæmt ársskýrslu 

Barnaverndarstofu frá árinu 2019 bárust 732 tilkynningar til barnaverndar vegna neyslu barns 

á hugbreytandi efnum en árið 2020 bárust 597 tilkynningar sem segir okkur að tilkynningum 

fækkaði frá árinu áður. Tekið skal fram að tilkynningar geta borist um sama barn á milli 

mánaða. Því er ekki hægt að segja að fjöldi tilkynninga segi til um fjölda einstaklinga sem 
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nota vímuefni, heldur sýnir talan samanlagðan heildarfjölda barna í hverjum mánuði fyrir sig 

sem nota vímuefni. Fjöldi ungmenna sem voru til dæmis vistuð á lokaðri deild á Stuðlum það 

árið voru 82 einstaklingar aftur á móti var fjöldi innlagna á lokaðri deild á Stuðlum sama ár 

220 talsins. Það gefur okkur þær upplýsingar að í sumum tilfellum eiga ungmennin sögu um 

fleiri innlagnir inn á lokuðu deild Stuðla sama árið (Barnaverndarstofa, 2019, bls. 1-12). 

Nýjasta samanburðarskýrsla á fjölda tilkynninga til Barnaverndarnefnda og fjölda umsókna til 

Barnaverndarstofu sýnir að vistunum inn á lokaðri deild á Stuðlum hefur fækkað úr 220 í 152 

innlagnir á árinu 2020 miðað við árinu áður. Skýrslan greinir einnig frá því að alls komu 69 

börn á lokaða deild Stuðla árið 2021, sem sýnir fækkun á börnum á neyðarvistun frá árinu 

2020 (Barnaverndarstofa, 2021, bls. 1-12). 

Ungmenni sem ánetjast hafa vímuefnum eiga það til að fela sig frá almenningi vegna 

fordóma og smánunar sem þau verða gjarnan fyrir frá meirihluta samfélagsins, vegna stöðu 

sinnar og hegðunar. Mikilvægt er að skoða hvaða þættir liggja að baki á þróun á 

vímuefnavanda hjá ungmennum og hvernig samfélagið getur brugðist við því á árangursríkan 

hátt. Vísbendingar eru um að bann og refsistefnur tengt vímuefnanotkun hafi ekki skilað 

tilætluðum árangri, hvorki hjá fullorðnum né ungmennum og því er mikilvægt að skoða aðrar 

leiðir til að draga úr áhættu og aðstoða ungmenni sem glíma við vanda með hugbreytandi efni 

(World Health Organization, 2015). Ef ekki er leitast við að kanna hver er upplifun og reynsla 

ungmenna sem háðir eru vímuefnum í samfélaginu er líklegt að farið sé á mis við að skilja til 

fulls hvers konar aðstoð er þörf og vænlegust til árangurs. Talið er að enginn geti sett sig 

fyllilega í spor annarra án þess að hafa upplifað þá reynslu sjálfur og ekkert ungmenni ætti að 

þurfa að upplifa það að ekki sé hlustað á það í slíkum aðstæðum (Stoicescu, C., Barrett, D. og 

Hunt, N, 2013). 

Helsta viðfangsefni fræðilegrar samantektar í þessari rannsóknarritgerð er að skoða 

hvað ráði ferðinni við ákvörðun á aldurstakmarki til að sækja þá skaðaminnkandi þjónustu 

sem boðið er upp á í Frú Ragnheiði eða öðrum skaðaminnkandi verkefnum. Rannsakendur 

munu fjalla um hvernig barnavernd og forráðamenn bregðast við vímuefnavanda ungmenna 

sem og hvaða úrræði eru til staðar á Íslandi. Einnig verður skoðað hvernig barnaverndar- og 

heilbrigðislöggjöfin vinna að málefnum ungmenna sem eiga við vímuefnavanda að etja. 

Leitast verður við að gera samanburð við Kanada, Danmörk og Svíþjóð varðandi inngrip og 

þjónustu við ungmenni yngri en 18 ára sem glíma við vímuefnavanda og verður sérstök 

áhersla lögð á skaðaminnkandi úrræði fyrir þann hóp. 
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Í niðurstöðukafla verður fjallað um niðurstöður úr eigindlegri viðtalsrannsókn við 18-

25 ára einstaklinga sem glímt hafa við alvarlegan vanda tengt notkun hugbreytandi efna sem 

barn eða ungmenni og verið vistuð á lokaðri deild (neyðarvistun) á Stuðlum á vegum 

Barnaverndarstofu. Rannsóknin var framkvæmd yfir tíu mánaða tímabil og voru þátttakendur 

fimm (4 kk:, 1 kvk). Markmið rannsóknarinnar var að skoða reynslu og upplifun viðmælenda 

að hafa glímt við vanda tengt notkun hugbreytandi efna undir 18 ára aldri og af lokaðri deild á 

Stuðlum sem og hvort þeim hefði fundist hjálplegt ef þau hefðu haft aðgengi að 

skaðaminnkandi þjónustu Frú Ragnheiðar án allra aldurstakmarka á þessu tímabili í sínu lífi. 

Fræðileg samantekt 

Þróun vímuefnavandans 

Hugbreytandi efni (e. Mind-altering substances) eru ávana- og fíkniefni, áfengi og 

önnur efni sem valda breytingu á heilastarfsemi, skynjun, hugarástandi, meðvitund og hegðun. 

Hugbreytandi efni eru flokkuð í ólögleg og lögleg ávana- og vímuefni sem og lyf sem geta 

valdið vímu en eru uppáskrifuð af læknum vegna lækninga (Who, e.d.). 

Notkun hugbreytandi efna framkalla breytingu í miðtaugakerfinu og veldur vímu. 

Fyrir suma einstaklinga getur tíð og endurtekin notkun á slíkum efnum leitt til þróunar á fíkn í 

vímuefni (e. substance dependence) (Watkins, M, 2020) en það er einstaklingsbundið hversu 

næmt fólk er fyrir notkuninni á hugbreytandi efnum. Mismunandi ástæður eða áhrifaþættir 

hafa veigamikil áhrif á þróun vímuefnavandans svo sem líffræðilegir, sálfræðilegir og 

umhverfislegir þættir (National Institute on Drug Abuse, 2016, bls.3). Samkvæmt Diagnostic 

and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM–V) (2013, bls. 483) sem notuð er við 

klíníska greiningu á geðröskunum, er vímuefnaröskun (e.substance use disorder) lýst sem 

samsafni af vitsmunalegum, atferlis- og lífeðlislegum einkennum þess sem ánetjast 

vímuefnum og einkennist af endurtekinni notkun vímuefnis þrátt fyrir skaðlegar afleiðingar 

þess. Greining á vímuefnaröskun er byggð á neikvæðu hegðunarmynstri sem er í beinum 

tengslum við notkunina sjálfa allt frá mildum einkennum til alvarlegri (e. severe) einkenna 

sem innihalda oft endurtekin bakslög (e. relapse) og þráláta notkun hugbreytandi efna 

(American Psychiatric Association, 2013). 
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Áhættuhegðun 

Ungt fólk er berskjaldaðra en fullorðnir fyrir áhættuhegðun eins og óhóflegri 

áfengisnotkun, reykingum, notkun hugbreytandi efna og áhættusömu kynlífi. Eftirlit 

forráðamanna sem og jafningjahópar ungmenna hefur töluverð áhrif á áhættuhegðun 

ungmenna. Þess vegna skipta forvarnir, utanumhald og fræðsla í formi opinnar umræðu á 

jafningjanótum við ungmennin miklu máli sem og eftirlit forráðamanna, til þess að sporna við 

andfélagslegri hegðun ungmenna og hindra óæskilega þróun þessarar tilraunastarfsemis 

(Taylor, E.S, 2012, bls. 48). 

Hlutverk áhættu- og verndandi þátta 

Margar rannsóknir hafa kannað hvað einkennir árangursríkar forvarnir sem beint er 

gegn notkun hugbreytandi efna hjá ungu fólki og skoða hvernig þær hafa áhrif á annars vegar 

áhættuþætti og hins vegar verndandi þætti tengda vímuefnanoktun ungmenna (Gleeson, H, 

2017). 

Áhættu- og verndandi þættir geta verið líffræðilegir, erfðafræðilegir, umhverfislegir, 

félagslegir sem og fjölskyldutengdir þættir. Áhættuþættir sem ýta undir þróun vímuefnavanda 

meðal ungmenna eru meðal annars áföll í æsku, misnotkun, skortur á eftirliti og takmarkaðar 

samverustundir með foreldrum, skortur á félagsfærni, tilraunastarfsemi ungmenna og m.a. að 

koma úr hverfum sem meðaltekjur fjölskyldna eru lágar. Því fleiri áhættuþættir sem hafa áhrif 

í líf ungmennisins því meiri líkur eru á að notkun hugbreytandi efna í tilraunaskyni í upphafi 

leiði til misnotkunar síðar og geti haldið áfram að þróast yfir í vímuefnasjúkdóm (NIDA, 

2014, bls. 7-8). Persónueiginleikar ungmennisins geta einnig talist til áhættuþátta tengda 

notkun hugbreytandi efna, svo sem léleg hvatastjórnun, kæruleysi og sá sem stöðugt leitar að 

upplifun, skynjun eða tilfinningalegri spennu (e.sensation seeking). Verndandi þættir eru þeir 

þættir sem draga úr áhættu að ungmenni þrói með sér vímuefnavanda. Helstu verndandi 

þættirnir eru náin fjölskyldusambönd, eftirlit foreldra, umhyggja og stuðningur og skýrar 

reglur sem er framfylgt innan fjölskyldunnar. Skólasamfélagið, íþróttaiðkun og aðrar 

tómstundir teljast einnig sem verndandi þættir (Gleeson, H, 2017). Með aukinni vernd 

minnkar áhættan og kemur þannig í veg fyrir skaðann, stuðlar að heilbrigðum og 

samfélagslegum vexti og þroska ungmennis (Bontempo, Cleveland, Feinberg og Greenberg, 

2008). Það er því ljóst að orsakaþættir vímuefnaröskunar eru margþættir og eru flókið samspil 

líffræði-, erfðafræði-, umhverfis-og félagslegra þátta sem og fjölskyldutengdra. Til eru líkön 
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sem og kenningar sem kortleggja áhrif áhættu-og verndandi þátta á notkun hugbreytandi efna 

hjá ungu fólki.  

Félagsþróunar líkanið (e. the social development model) tekur bæði verndandi og 

áhættuþætti inn í kenningu um þróun félagslegra og andfélagslegra hegðunarmynstra hjá 

ungmennum. Kenningin sýnir að hegðunarmynstur unga fólksins þróast fyrir tilstuðlan náinna 

sambanda og að tengslamyndun eigi sér stað í fjórum félagslegum aðstæðum, þ.e. í gegnum 

forráðamenn sína, jafningja, skólann og í gegnum samfélagið. Það eru tvær brautir í líkaninu. 

Félagslega brautin (e. The prosocial path) og andfélagslega brautin (e. Antisocial path). 

Félagslega brautin samanstendur af skuldbindingu og tengingu einstaklingsins við félagslega 

atburði, fólk og þar sem þau hegða sér innan samfélagslegra viðmiða en einstaklingar sem fara 

andfélagslegu brautina eru þeir sem tileinka sér andfélagslega hegðun. Félagsþróunar líkanið 

leggur til að þróun á tengingu unga fólksins sé háð tækifærum í þátttöku á annaðhvort 

félagslegu brautinni eða andfélagslegu brautinni sem og umbuninni sem fylgir þátttökunni 

(Bontempo og fl., 2008). 

Forvarnir 

Forvarnir gegn áhættuhegðun og notkun hugbreytandi efna eru aðgerðir og inngrip 

ætluð til að koma í veg fyrir og/eða sporna við misnotkun efna sem geta valdið ávana og fíkn. 

Þær eru þróaðar í þeim tilgangi að minnka áhuga ungmenna á notkun hugbreytandi efna og 

draga úr aðgengi á þann hátt að erfiðara verði fyrir ungmennið að nálgast vímuefnin. Beiting 

refsinga við vímuefnanotkun er einnig ætlað að draga úr vilja og löngun ungmenna til 

tilraunakenndrar notkunar hugbreytandi efna. Markmið snemmtækra forvarna er að draga úr 

notkun vímuefna meðal ungmenna í áhættu sem og þeirra sem eru farin að sýna snemmbær 

merki um misnotkun hugbreytandi efna. Forvarnir eru mikilvægar bæði í starfi og uppeldi en 

æskilegt er að þær séu gagnreyndar og árangursmetnar. Hins vegar hafa Emily Stockings og 

félagar (2016) sýnt í rannsóknum sínum að meirihluti forvarnarinngripa sem og 

meðferðarúrræða hafa ekki kannað eða rýnt á fullnægjandi hátt helstu takmarkanir í 

forvarnastarfi og meðferð fyrir ungmenni sem ánetjast hafa hugbreytandi efnum (Stockings 

o.fl., 2016). Þrátt fyrir að forvarnir og snemmtæk íhlutun sé til staðar í hverju samfélagi er 

þekkt að hluti ungmenna þróar engu að síður með sér alvarlegan vímuefnavanda. Því er þörf á 

nýjungum í forvarnaraðgerðum og frekari rannsóknum til að kanna betur hvers konar 

einstaklingsmiðaðar aðferðir virka til að sporna við eða draga úr notkun hugbreytandi efna 

meðal ungmenna. 
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Þjónusta við ungmenni með vímuefnavanda 

Ungmenni yngri en 18 ára teljast ekki sjálfráða og eru því undir forsjár forráðamanna 

sinna. Þegar aðstæður tengdar vímuefnanotkun koma upp eru ákveðin inngrip, stuðnings- og 

meðferðarúrræði sem standa þeim og foreldrum eða forsjáraðilum þeirra til boða hverju sinni. 

Á Íslandi fara umsóknir um stuðningsúrræði í gegnum félagsþjónustu og barnaverndarnefnd 

tiltekins sveitarfélags en sérhæfðari meðferðarúrræði eru flest á vegum Barnaverndarstofu. 

Þau meðferðarúrræði sem eru til staðar á Íslandi eru Fjölkerfameðferð (Multi System 

Therapy), Stuðlar meðferðarstöð ríkisins, meðferðarheimili Barnaverndarstofu í Laugalandi 

og á Lækjarbakka, ungmennameðferð SÁÁ og stundum er notast við styrkt fóstur. Það koma 

upp tilfelli þar sem stuðningur inn á heimili og meðferðarúrræði duga ekki til og þá getur 

neyðarvistun verið næsta og allra síðasta úrræðið. Fjallað er nánar um meðferðarúrræðin hér 

að neðan. 

Í nóvember 2008 fór Barnaverndarstofa af stað með Fjölkerfameðferð (e. 

Multisystemic Therapy/ MST) á Íslandi fyrir ungmenni 12-18 ára sem eiga við hegðunar 

og/eða fíkniefnavanda og fjölskyldur þeirra. Þetta úrræði var í raun hugsað sem inngrip 

fagaðila inn á heimili til þess að gefa foreldrum uppeldislega ráðgjöf og stuðning. MST er 

síðasta úrræðið áður en börn eru tekin af heimilum og fá meðferð á Stuðlum 

(Barnaverndarstofa, e.d.). Eitt af markmiðum MST er að reyna að leysa málin inn á heimilum 

barnanna í þeirra öryggi og fækka innlögnum inn á stofnanir (Ogden o.fl., 2008; Henggeler og 

Schaeffer, 2010). Að beiðni Velferðarráðuneytisins gaf Barnaverndarstofa út skýrslu árið 

2015 um árangur MST hér á Íslandi, þar kom fram að staða heildarmarkmiða við lok 

meðferðar væri jákvæð hjá 82-91% ungmenna, sýnir að MST hefur reynst sem árangursríkt 

viðbótarúrræði (Barnaverndarstofa, 2015). 

Meðferðarheimilið á Lækjarbakka er ætlað báðum kynjum á aldrinum 14 til 18 ára. 

Þetta meðferðarúrræði er í raun til staðar þegar önnur vægari úrræði hafa ekki skilað nógu 

góðum árangri. Heimilið á Laugalandi er einnig sérhæft meðferðarúrræði aðeins fyrir stúlkur á 

aldrinum 13 til 18 ára og staðsett í Eyjafirði. Á þessu meðferðarheimili er gert ráð fyrir að 

viðkomandi sé þar í allt að níu mánuði til þess að ná árangri en alltaf er gerð krafa um lágmark 

6 mánaða vistun á báðum heimilum. Einungis starfsfólk barnaverndar geta sótt um vistun fyrir 

ungmenni á þessum heimilum en stúlkur sem eru vistaðar á Laugalandi þurfa fyrst að fara í 

gegnum meðferð og greiningu á Stuðlum. Samhliða þessu meðferðarúrræði ganga öll 

ungmenni í sérdeild Hrafnagilsskóla til að halda lífi barnanna sem eðlilegustu. Nú er það 
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staðfest að heimilinu í Laugandi á að loka vegna skorts á fagfólki og fjármunum 

(Barnaverndarstofa, 2018.). 

Stuðlar er annars vegar meðferðarúrræði og hins vegar neyðarvistun á vegum 

Barnaverndarstofu fyrir börn á aldrinum 12 - 18 ára og eru þau vistuð á vegum 

barnaverndarnefndar í samráði við forsjáraðila. Neyðarvistunin á Stuðlum er tilkomin til þess 

að geta tryggt öryggi barna vegna meintra afbrota, alvarlegrar notkunar fíkniefna og/eða 

alvarlegra hegðunarvanda á meðan verið er að undirbúa önnur úrræði (Barnaverndarstofa, 

e.d.). Stuðlar gerðu einnig samning við barnageðlækni sem þau hafa aðgang að, til að meta 

ungmenni frekar ef þess þarf og eru þau með samning við SÁÁ um afeitrun á neyðarvistun 

Stuðla. Þegar vandamál ungmenna eru orðin of yfirgripsmikil og flókin fyrir önnur úrræði er 

allra síðasta úrræðið neyðarvistun, en þá þurfa forráðamenn og/eða barnavernd að neyðarvista 

ungmennið á lokaðri deild (Barnaverndarstofa, e.d.). Hlutverk neyðarvistunar er ekki að veita 

barni meðferð heldur er hún hugsuð sem gæsla og umönnun meðan barnaverndarnefnd finnur 

frekari úrræði fyrir barnið og er hámarks vistunartími 14 dagar, sbr. reglugerð nr. 271/1995. Í 

heimsóknarskýrslu umboðsmanns Alþingis (bls. 68) greinir frá eftirlitsheimsókn 

umboðsmanns á grundvelli OPCAT-eftirlits dagana 27.-28. nóvember 2018 á Stuðla að á 

lokuðu deildum eru ungmennin oft vistuð í lokuðu rými í allt að 2-3 sólarhringa. Lokaða 

deildin er tvískipt þar sem drengjum og stúlkum er haldið í aðskildum hlutum hússins með 

setustofu á hvorum stað. Í herbergjum hvers og eins hafa þau aðgang að rúmi, kolli, borði og 

sjónvarpi. Þar eru engar veggmyndir, lesljós né klukka í herbergjum og loftljósum er stýrt af 

starfsfólki. Börn hafa aðgang að litlu, afgirtu afmörkuðu útisvæði, sem er lokað með grind að 

ofan. Í heimsóknarskýrslu umboðsmanns Alþingis er síðan haldið áfram og greint vegna 

plássleysis sé ekki hægt að nýta plássið á útisvæðinu til útivistunar og það sé engin sér útbúin 

heimsóknaraðstaða á deildinni. Það er hins vegar sérstök aðstaða nýtt sem afþreyingarherbergi 

fyrir börnin þar sem þau hafa aðgang að leikjatölvu, bókum og spilum. OPCAT-eftirlitin fara í 

heimsóknir á staði þar sem einstaklingar hafa verið sviptir frelsi sínu. Þetta eftirlit kemur með 

nýlega gerðum samningi við Sameinuðu þjóðirnar gegn pyntingum og annarri grimmilegri, 

ómannlegri eða vanvirðandi meðferð eða refsingu (Umboðsmaður Alþingis, 2018). 

Barnaverndarstofa hefur þurft að vísa börnum frá sem teljast þurfa á neyðarvistun á lokaðri 

deild Stuðla að halda, en aðeins eru sex laus pláss á deildinni í hverju sinni. Barnaverndarstofa 

hefur greint frá því að helmingur barna sem hefur verið neyðarvistað þurfi að koma oftar en 

einu sinni (Barnaverndarstofa, 2018). 
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Vinakot er einkarekið búsetuúrræði, veitir heimaþjónustu og er með inngripsteymi 

fyrir ungmenni allt að 20 ára aldri, sem eru m.a. með vímuefnavanda. Þjónusta þessi sérhæfir 

sig í einstaklingsmiðaðri nálgun með tilliti til allra málsaðila og er hugsuð sem skammtíma og 

langtímaúrræði. Vinakot er úrræði sem flest bæjarfélög hafa aðgang að og geta nýtt sér þegar 

margt annað hefur verið reynt (vinakot, e.d.). 

Styrkt fóstur er inngrip þegar barni er komið fyrir á fósturheimili í takmarkaðan tíma. 

Yfirleitt er það vegna þess að barn býr við slæmar heimilisaðstæður þar sem forsjáraðili er 

ekki hæfur til þess að annast barnið á einn eða annan hátt eða vegna andláts beggja foreldra. 

Barnaverndarnefnd hefur einnig nýtt sér þetta úrræði ef barn á við alvarlegan hegðunarvanda 

sem og langan afbrota og vímuefnaferil, einnig ef önnur úrræði hafa ekki virkað 

(Umboðsmaður barna, e.d.). 

Ungmennameðferð SÁÁ er tilkomin vegna skorts á heilbrigðisþjónustu fyrir ólögráða 

ungmenni með vímuefnavanda og hefur sjúkrahúsið Vogur því sinnt meðferð ungmenna yngri 

en 25 ára. Þeir sem geta sótt um innlögn á Vogi eru einstaklingurinn sjálfur, aðstandandi, 

heilbrigðisstarfsfólk og barnaverndaryfirvöld. Í meðferðinni á Vogi fer fram greining, 

fráhvarfsmeðferð og lyfjameðferð ásamt því að bjóða upp á einstaklingsmiðaða sálfélagslega 

meðferð. Innlögn varir í allt að tíu daga og því um skammtímaúrræði að ræða. Að lokinni 

fráhvarfsmeðferð stendur þeim til boða að fara í áframhaldandi inniliggjandi meðferð á Vík á 

Kjalarnesi þar sem algengasta innlagnarlengd eru tvær vikur. Þar er ungmenni boðið upp á 

sérhæfðari meðferð sem samanstendur af fyrirlestrum, hópmeðferðum og verkefnatímum 

ásamt nokkrum einstaklingsviðtölum þar sem unnið er eftir áfallamiðaðri nálgun. Markmið 

meðferðarinnar á Vík er meðal annars að auka sjálfsstæði og sjálfsöryggi ungmennis, rjúfa 

félagslega einangrun og að byggja upp færni til að tileinka sér líf án vímuefna. 

Meðferðarúrræðið á Vík fer fram í tveimur aðskildum byggingum þar sem konur og karlar eru 

algjörlega aðskilin (SÁÁ, e.d.). 

Sérstök afeitrunardeild Landspítalans opnaði sumarið 2020 og er sérhæfð deild fyrir 

ólögráða ungmenni. Deildin er á ábyrgð fíknigeðdeildar Landspítalans en samvinna er við 

Barna- og unglingageðdeildina (BUGL). Afeitrunardeildin er ætluð fyrir börn og ungmenni 

sem hafa verið í mikilli neyslu, en þar fer fram fráhvarfsmeðferð og þverfagleg þjónusta út frá 

þörfum ungmennis. Afeitrunardeildin er hugsuð sem úrræði fyrir ungmenni áður en þau fara 

áfram í framhaldsmeðferð á BUGL eða í önnur meðferðar úrræði (Landspítali, e.d.). 



16 
UNGMENNI OG NOTKUN HUGBREYTANDI EFNA 

 
 

 

Beiting þvingunar á meðferðarheimilum og afleiðingar þess fyrir 

ungmenni 

Í skýrslu Evrópunefndar um varnir gegn pyntingum, ómannúðlegri og vanvirðandi 

meðferð eða refsingu (e. European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or 

Degrading Treatment or Punishment) til íslenskrar ríkistjórnar er tekið fram að skilmálar fyrir 

neyðarvistun einstaklings á stofnunum séu of óljósir og bjóði því upp á mistúlkun. 

 Nefndin ítrekar að íslensk yfirvöld þurfa að leiðrétta þessi lög og búa til skýrari ramma 

fyrir reglur til neyðarvistunar til að tryggja að einstaklingar séu ekki settir í neyðarvistun að 

óþörfu og aðeins þegar brýnasta nauðsyn ber til (Council of Europe, 2020, bls. 35). Notkun á 

neyðarvistun er talið vera nauðsynlegt en skyldi einungis beitt sem allra síðasta úrræðið. Hins 

vegar sýna niðurstöður rannsókna á neyðarvistun barna og ungmenna á geðdeildum í Svíþjóð 

að lagalegu skilyrðin fyrir neyðarvistun ættu að vera miklu strangari og æskilegt sé að leggja 

miklu meiri áherslu á siðferðisleg gildi slíkrar neyðarvistunar (Veikko Pelto-Piri, Lars Kjellin, 

Christina Lindvall and Ingemar Engström, 2016, bls 2). Þegar lagt er fyrir mat á einstaklinga 

við neyðarvistun, mega ekki orsakir inntöku byggja eingöngu á sannindum, heldur verður 

matið að vera byggt á samsetningu af bæði sannindum, siðferðislegum gildum og mati 

sérfræðings. Í siðareglum um neyðarvistun einstaklinga, má segja að hugtökin 

ákvörðunarhæfni (e.decision competence) og hagsmunir (e. interest) ættu að vera höfð að 

leiðarljósi við notkun þvingunar á einstaklinga sem eru ekki til í samvinnu (A. Higgins o.fl., 

2017, bls.1129). 

Óháð þessum vandlega settu lögum og reglugerðum, sýna niðurstöður erlendra 

rannsókna að hluti einstaklinga sem hafa verið neyðarvistaðir á lokaðri deild hafi upplifað 

hana sem skaðlega. Þær sýna að einstaklingar geta orðið fyrir skaðlegum áhrifum af þvingaðri 

meðferð og jafnvel orðið fyrir sálrænu áfalli í kjölfarið sem hefur langvarandi neikvæð áhrif á 

geðheilsu þeirra seinna meir og geta jafnvel þróað með sér áfallastreituröskun (e. Post-

traumatic stress disorder) (A. Higgins o.fl., 2017, bls.1129). Niðurstöður sambærilegra 

rannsókna hafa sýnt að sumir einstaklingar sem undirgangast svona meðferð koma ósjaldan í 

verra ástandi út í samfélagið, þar sem þeir finna fyrir hræðslu við endurupplifanir frá þessum 

tíma. Eftir standa fullorðnir einstaklingar sem finna fyrir auknu óöryggi og áfallastreitu 

einkennum. Niðurstöður rannsóknar sýndu bein tengsl á milli þessarar reynslu og slæmrar 

áhrifa seinna meir á viðkomandi einstakling sem braust út í bæði sambandi og tengslum við 
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ástvini og fjölskyldu óháð því hver hafi sent viðkomandi á vistun (Higgins, A., 2018, bls. 

505). 

Frá siðferðislegu sjónarmiði, þá verður þessi málaflokkur ennþá flóknari þegar um er 

að ræða neyðarvistun einstaklinga undir 18 ára aldri sem beittir eru þvingaðri meðferð 

(Veikko Pelto-Piri o.fl., 2016). Í rannsókn sem Stockings og félagar gerðu (2016) kemur fram 

að beiting þvingunar á þau sem komin eru langt í neyslu beri oft ekki árangur til breytingar á 

þeirri hegðun en aðgerðir sem miða að því að draga úr skaðlegum áhrifum af notkun efnis séu 

vænlegri til árangurs (frekar en að draga úr neyslu efnis sjálfs), oft nefnd skaðaminnkandi 

inngrip. Sum þessara inngripa eru vel þekkt, þó áhrif þeirra hjá fólki yngri en 18 ára hafi 

takmarkað verið rannsökuð. 

Barnasáttmálinn  

Barnasáttmálinn var lögfestur á Íslandi í nóvember 2019, þar segir að börn teljist þau 

sem eru yngri en 18 ára og tryggja skuli að öllum börnum sé tryggður sami réttur, þar sem 

þeirra hagsmunir er hafðir að leiðarljósi. Barnasáttmálinn samanstendur af framúrskarandi 

teymi íslenskra stofnana, þ.e. Umboðsmanni barna, Unicef, Barnaheill og 

Menntamálastofnun. Barnasáttmálinn er búinn til út frá samningi Sameinuðu þjóðanna í þeim 

tilgangi að varðveita réttindi barna og ungmenna, án mismununar (barnasattmali, e.d.). 

Barnaverndar- og heilbrigðislöggjöfin 

Í Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna eru sett fram lög um að réttur barns til heilsu 

skuli vera virtur (Barnasáttmáli sameinuðu þjóðanna, 1992) og með þeim sáttmála er 

markmiðið að styrkja stöðu réttinda barna og ungmenna. Samkvæmt heilbrigðislögum um 

þungunarrof ólögráða stúlkna kemur skýrt fram að stúlkur yngri en 18 ára sé heimilt að rjúfa 

þungun samkvæmt ákvæðum laga þessara að þeirra beiðni, án samþykkis foreldra eða 

forráðamanna (Lög um Þungunarrof 5.gr./2019). Í 8.gr. sömu laga er tekið fram að þeim sé 

boðin fræðsla og ráðgjöf og að hún sé veitt með mannúð og virðingu að leiðarljósi (Lög um 

Þungunarrof 8.gr./2019) en samkvæmt ákvæðum 1.gr. barnaverndarlaga nr.80/2002 sem 

hljóma svo að börn eigi rétt á vernd og umönnun og skulu njóta réttinda sinna í samræmi við 

aldur sinn og þroska. Markmiðið með lögum þessum er að tryggja að börn sem búa við 

óviðunandi aðstæður eða börn sem stofna heilsu sinni og þroska í hættu fái nauðsynlega 

aðstoð skv. 2 mgr. 2.gr. Síðan er greint skv. 79.gr. að barnaverndarnefnd skuli veita börnum 
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stuðningsúrræði sem og sérhæfða meðferð vegna m.a. alvarlegrar vímuefnanotkunar 

(Alþingi.e.d). Til að hafa það á hreinu skilgreina íslensk barnaverndarlög hugtakið “barn” sem 

einstaklinga yngri en 18 ára. Þar með eru barnaverndaryfirvöld ábyrgðaraðilar allra ungmenna 

yngri en 18 ára sem og forsjáraðilar þeirra (Barnaverndarlög 3.gr./ 2002). 

Með hliðsjón til þeirra laga eru lög um upplýsingaskyldu er varðar öll börn sem sækja 

í heilbrigðisþjónustu. Þar er kveðið á um að öllum heilbrigðis- og sjúkrastofnunum sem og 

sjálfstætt starfandi heilbrigðisstarfsfólki sem veita meðferðarúrræði fyrir þá sem eiga við 

áfengis- og vímuefnavanda. Einnig er stofnunum sem veita félagslega þjónustu skylt að 

upplýsa barnaverndarnefnd og forráðamenn um heilsu, ástand og batahorfur barns og færa 

þeim afrit af gögnum sem kunna að vera nauðsynleg um heilsu barnsins sbr. 2 -3.mgr. 44.gr 

barnaverndarlaga (Barnaverndarlög nr.80/2011). Þrátt fyrir heilbrigðislög og lög Sameinuðu 

þjóðanna virðist vera fordæmi fyrir því að horft sé framhjá þessum mannréttindarlögum barna 

og réttindi barna til að sækja í heilbrigðisþjónustu í barnaverndarlögum. Samkvæmt ákvæðum 

1.gr. og 79. gr. þeirra eigin laga, sem tekin eru fram hér að ofan er það, mati höfunda að lög 

um upplýsingaskyldu til barnaverndar sem og forsjáraðila séu í ósamræmi við þau sem og við 

heilbrigðislögin. Samhengi aðstæðna sem og mála þarf að skoða betur með tilliti til 79.gr. 

barnaverndarlaga og að höfð yrði 5.gr heilbrigðislaga um þungunarrof til fyrirmyndar. 

Ósamræmi í löggjöfum um réttindi ungmenna 

Frá 16 ára aldri verður einstaklingur sjálfstæður aðili í heilbrigðiskerfinu og getur því 

leitað sér til heilbrigðisþjónustu án samþykkis og vitundar forráðamanns síns (umboðsmaður 

barna e.d), en samkvæmt barnaverndarlögum eru ungmenni að 18 ára aldri ekki orðin 

sjálfstæð heldur eru þau á ábyrgð forsjáraðila sinna eins og fram kom í kaflanum hér að ofan. 

Svo virðist vera að aldursviðmið séu ekki þau sömu í barnaverndarlögum og heilbrigðislögum 

hér á Íslandi. Fekari stuðningur við þá staðreynd væri hægt að túlka heilbrigðislögin út frá 

lögum um þungunarrof ungra stúlkna á þann hátt að réttindi ungmennis 16 ára og eldri til að 

sækja sér heilbrigðisþjónustu hjá Frú Ragnheiðar án samþykkis forræðismanns verði löglegt 

samkvæmt heilbrigðislögum. 

Samkvæmt Barnasáttmála Sameinuðuþjóða bera foreldrar og forsjáraðilar aðalábyrgð 

á uppeldi barns og þar eigi hagsmunir barnsins alltaf að vera hafðir að leiðarljósi. Auk þess 

sem taka eigi réttmætt tillit til skoðana þeirra í samræmi við þroska barns og í samræmi við 

12.gr. Barnasáttmálans ber stjórnvöldum einnig skylda að veita sjónarmiðum barna tillit 
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(1992). Virk þátttaka ungmennis í ákvarðanatöku um þeirra eigin meðferð hefur reynst 

ungmennum vel, þar með talið sannað jafnvægi í andlegri líðan og haft jákvæð áhrif á 

sjálfstraust og sjálfsmat þeirra (Veikko Pelto-Piri o.fl., 2016). Íslenskt samfélag er búið að 

leggja mikið í forvarnir og meðferðir við notkun ungmenna á hugbreytandi efnum. Þó að 

forvarnir og meðferð virki fyrir langflesta, þá er enn hópur sem heldur áfram þróun síns 

vímuefnavanda og fyrir þá þarf að skoða hvað er hægt að gera þar sem staðreyndin hér á landi 

er sú að umsóknum um meðferðarúrræði á vegum Barnaverndarstofu hefur fjölgað frá 154 

umsóknum frá árinu 2019 í 168 umsóknum árið 2020 (Barnaverndarstofa, 2021). 

Skaðaminnkun hefur verið innleidd í öðrum löndum fyrir ungmenni sem viðbragð við 

þessu og gæti hún verið viðbótin hér á Íslandi fyrir farsæla nálgun í þjónustu við ungmenni 

yngri en 18 ára (Landspítali, e.d.). 

Hvað er skaðaminnkun? 

Skaðaminnkun (e. Harm Reduction) er mannúðlegri nálgun þar sem markmið er fyrst 

og fremst að draga úr þeim skaða sem getur orðið í margvíslegum aðstæðum út frá tiltekinni 

áhættuhegðun. Hugmyndafræðin byggir á mannréttindum og lýðheilsu fólks sem sýnir 

tiltekna áhættuhegðun svo sem að nota vímuefni, en þá er markmiðið að draga úr neikvæðum 

efnahagslegum, heilsufars- og félagslegum áhrifum notkunarinnar án þess að markmiðið sé að 

draga úr notkuninni sjálfri (HRI Global, e.d.). 

Uppruni og hugmyndafræði 

Upphaf skaðaminnkunar má rekja til ársins 1914 þegar Harrison-lögin voru samin í 

Bandaríkjunum. Í þeim var að finna smugu sem heimilaði læknum að ávísa lyfjum án 

endurgjalds ef þeir töldu brýna nauðsyn til. Þarna skapaðist möguleiki fyrir lækna að aðstoða, 

byggt á samúð, þá einstaklinga sem ánetjast höfðu hugbreytandi efnum. Læknar þess tíma 

undruðu sig á því hvað þessi lyfjameðferð skilaði jákvæðri útkomu. Skjólstæðingar sem höfðu 

ánetjast efnum og í kjölfarið misst starf sitt, heimili og brennt allar brýr að baki sér náðu sér á 

strik með tímanum, urðu færir um að vinna aftur og gátu því séð fyrir sjálfum sér og 

fjölskyldu sinni farborða. Þetta var alveg ný sýn á það hvernig hægt væri að aðstoða 

einstaklinga sem notuðu hugbreytandi efni í samanburði við það sem áður og síðar viðgengst 

og hugbreytandi efni voru aftur refsivædd (Hari, 2015, bls. 50-55). 
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Í Hollandi árið 1981 tóku hlutirnir hins vegar stakkaskiptum þegar samtök notenda 

sem kölluðu sig Junkiebond komu á fót nálaskiptiþjónustu í undirheimunum, en það var gert 

til þess að draga úr eða koma í veg fyrir fjölgun HIV (e. Human immunodeficiency virus) 

smita meðal fólks sem notaði vímuefni í æð (Workshop on needle exchange and bleach 

distribution programs, 1994). Alþjóðleg samtök skaðaminnkunar (e. Harm Reduction 

International) voru svo stofnuð árið 1996, en eiga upphaf sitt að rekja til fyrstu alþjóðlegu 

ráðstefnu um skaðaminnkun sem haldin var í Liverpool á Englandi árið 1990. Ráðstefnan var 

eftir það haldin árlega til að miðla grundvarnarskilyrðum samtakanna sem og reynslu og 

þekkingu en einnig til mynda tengslanet til að byggja upp leiðarvísir um örugga 

sprautunotkun og hindra fjölgun HIV smita. Þó fyrst og fremst til þess að auðvelda samskipti 

og til að vinna markvist að heildstæðari baráttu á alþjóðavísu með heilbrigðismiðaðri nálgun 

að notkun hugbreytandi efna. Með árunum sýndu samtökin gott fordæmi, urðu þekktari og 

aukið samþykki á skaðaminnkun sem verkefni og stefnu, óx meir út um allan heim.  

Tilgangur samtakanna er að dreyfa boðskap og meginmarkmiðum skaðaminnkunar, 

deila þeirri þekkingu og reynslu sérfræðinga á þessu sviði og byggja upp samtök með 

hugmyndafræði um skaðaminnkun. Út um allan heim voru til að mynda betri viðbrögð og 

svörun við HIV og hættunni sem fylgir því að deila búnaði við sprautu notkun. Vilji fólks til 

að standa uppi fyrir jaðarsettum einstaklingum, sýna þeim góðvild og virðingu sem og að 

auka fjármögnun svo boðskapurinn nái til allra. Alþjóðasamtök skaðaminnkunar leggja sitt að 

mörkum til að þróa heim þar sem yfirvöld, lög og fíkniefnastefnur stuðli að heilsu, virðingu 

og mannréttindum sem yrði öllum einstaklingum til hagsbóta óháð stöðu í samfélaginu (HRI 

Global, e.d.). 

 

Skaðaminnkun á Íslandi 

Árið 2009 fór Rauði Krossinn í Reykjavík fyrstur hér á landi af stað með verkefni 

byggt á skaðaminnkun og fékk það nafnið Frú Ragnheiður. Í dag hefur verkefnið þróast yfir í 

að vera heilbrigðisþjónusta og nálaskiptiþjónusta á hjólum. Frú Ragnheiður er bíll sem keyrir 

um höfuðborgasvæðið til að hitta skjólstæðinga sem flestir eru heimilislausir og/eða nota 

vímuefni í æð. Nú er Frú Ragnheiður starfandi á Suðurnesjum, höfuðborgarsvæðinu og 

Akureyri. Öll verkefni byggja á hugmyndafræði skaðaminnkunar og veita fólki sem notar 

vímuefni í æð sem og einstaklinga með flókinn vímuefnavanda, hreinan sprautubúnað og 

farga notuðum. Einnig stendur notendum til boða að fá leiðbeiningar og skaðaminnkandi 
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samtal tengt vímuefnanotkun sinni en til viðbótar geta þau fengið sálrænan stuðning, 

heilbrigðisþjónustu, næringu og hlýjan fatnað. Lögð er áhersla á að draga úr þeim skaða sem 

getur orðið, að halda fólki á lífi og draga úr dauðsföllum af völdum ofskömmtunar 

(Raudikrossinn.is e.d). 

Félagslegum úrræðum hefur fjölgað og sum sveitafélög komið á fót eða eflt þjónustu 

við fólk sem notar vímuefni og er á vergangi. Reykjavíkurborg hefur sem dæmi stofnað svo 

kallað vettvangsteymi (VOR) sem aðstoðar heimilislaust fólk og einstaklinga með miklar og 

flókar þjónustu þarfir. Einnig er húsnæði fyrst (e. Housing first) verkefni starfrækt hjá 

Reykjavíkurborg en markmið þess verkefnis er að mæta grunnþörfum einstaklinga og 

samtímis virða sjálfsákvörðunarrétt þeirra. Með þessu er verið að virða grundvallar 

mannréttindi. Í Reykjavík eru rekin þrjú neyðarathvörf fyrir heimilislausa einstaklinga og 

hefur verið unnið að því að kenna skaðaminnkandi nálgun hjá starfsfólki sem vinnur í þessum 

málaflokki hjá Reykjavíkurborg. Allt starfsfólk Reykjavíkurborgar vinnur með fjögur 

lykilatriði að leiðarljósi, að sýna virðingu á öllum stigum þjónustunnar, efla og auka 

sjálfsvirðingu þess sem er að nota, valdefla einstaklinginn sem og að leggja sitt af mörkum til 

að draga úr fordómum í samfélaginu. Reykjavíkurborg vinnur eftir hugmyndafræði 

skaðaminnkunar þar sem markmiðið er að allir íbúar Reykjavíkurborgar hafi jöfn tækifæri til 

að lifa mannsæmandi og góðu lífi (Reykjavíkurborg Velferðarsvið, 2018). Talið er líklegt að 

einstaklingar yngri en 18 ára sem hafa þróað með sér flókin og erfiðan vímuefnavanda veigra 

sér við að leita í skaðaminnkandi úrræði, þar sem þau vita að þau verða tilkynnt til 

barnaverndaryfirvalda (Elísabet Herdísar Brynjarsdóttir, munnleg heimild, apríl 2021). 

 

Skaðaminnkandi úrræði fyrir börn yngri en 18 ára erlendis 

Erlendis geta börn og ungmenni átt í erfiðleikum með að sækja í skaðaminnkandi 

þjónustu vegna ákveðinna hindrana þar með talið vegna aldurstakmarka og kröfu um 

samþykki foreldra. Í flestum löndum og ríkjum samkvæmt núgildandi löggjöf verða ungmenni 

og börn að uppfylla tiltekin skilyrði til að geta sótt í þessa heilbrigðisþjónustu. Þekkt er að 

glæpavæðing, forræðishyggja og stimplun samfélagsins á notkun hugbreytandi efna í mörgum 

löndum neyðir mörg ungmenni til þess að grípa í glæpsamlegar athafnir aðeins til þess að lifa 

af (Eurasian Harm Reduction Network (EHRN), 2009, bls. 57 - 67). 

Vestur-Evrópu lönd eru meðal þeirra sem hafa fjárfest hvað mest í skaðaminnkunar 

þjónustu. Mikil þróun hefur átt sér stað varðandi lög og reglugerðir hugbreytandi efna og 
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notenda og hafa mörg ríki sem tilheyra vestur Evrópu gert skaðaminnkun að grundvallarstefnu 

í vímuefnamálum (Harm Reduction International, 2016, bls. 4 - 12). Í rannsókn einni var tekið 

mið af 85 löndum út um allan heim og skoðað í hvaða löndum ungmenni yngri en 18 ára hafa 

aðgang að skaðaminnkandi þjónustu. Af 85 löndum sem bjóða upp á nálaskiptaþjónustu og 

opíóða viðhaldsmeðferð, voru aðeins 77 lönd sem tóku tillit til aldurs í reglugerðum, af þeim 

voru 18 lönd sem tóku fram aldurstakmark að nálaskiptaþjónustu og 29 lönd tóku fram 

aldurstakmark að viðhaldsmeðferð. Flest lönd og ríki voru með 18 ára aldurstakmark að 

skaðaminnkandi þjónustu en í sumum tilfellum var aldurstakmarkið hærra, til dæmis Georgíu 

í Ameríku, Svíþjóð og Noregi (Fletcher, A. og Krug, A, 2012, bls. 140 - 142). 

Kanada 

Árið 1908 var fyrsta löggjafarstefna gegn hugbreytandi efnum sett upp í Kanada og 

var sú bannstefna kölluð “the Opium Act”. Neysla ólöglegra vímuefna jókst gífurlega þar í 

landi á árunum 1960 til 1970 þá sérstaklega neysla ungmenna sem varð til þess að yfirvöld 

ákváðu að mæta þeim áskorunum með því að þyngja bannstefnu sína enn frekar. 

Afleiðingarnar voru skelfilegar og einkenndust af enn meiri glæpavæðingu þar á meðal 

auknum kostnaði bæði fyrir einstaklinga og samfélagið. Niðurstaðan sýndi að misnotkun 

hugbreytandi efna minnkaði ekki. Árið 1969 var sérstakt viðbragðsteymi skipað af yfirvöldum 

vegna vaxandi vímuefnavanda í þjóðfélaginu. Tilgangur þess var að fara af stað með rannsókn 

og finna nýja leið sem stjórnvöld gætu tileinkað sér til að bregðast við aukinni 

vímuefnaneyslu í landinu. Niðurstöður rannsóknarnefndarinnar sýndu að með harðari 

refsilöggjöf varð kostnaðurinn mun meiri fyrir ríkið, það ynni gegn hagsmunum 

einstaklingsins og skilaði ekki tilætluðum árangri (Cavalieri og Riley, 2012). Í Kanada var 

ruddur vegur í skaðaminnkun og kynnt þróun að nýrri og byltingakenndri lausn og stefnu í 

vímuefnamálum en stjórnvöld voru ekki tilbúin fyrir þá byltingakenndu lausn. Næsta áratug 

fóru stjórnvöld í Kanada fram og til baka með vímuefnastefnur. Látið var reyna aftur á 

refsistefnuna með enn harðari útfærslu en það virtist ekki skila þeim árangri frekar en áður, 

yfirvöld í Kanada tóku Bandaríkin til fyrirmyndar í vímuefnastefnum og þar voru refsingarnar 

harðar. 

Í dag er Kanada með eina sterkustu skaðaminnkunarstefnu í Norður-Ameríku en það 

sem gerði útslagið fyrir Kanada var HIV-faraldur meðal þeirra sem notuðu vímuefni og 

yfirvöld sáu sig tilneydd til að grípa til nýrra aðgerða á borð við skaðaminnkun í 

heilbrigðisþjónustu. Það var síðan árið 1989 í borginni Vancouver þar sem fyrsta ríkisrekna 
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nálaskiptaþjónustan var opnuð. Árið 2007 var svo hægt að finna nálaskiptaþjónustu í hverri 

borg í Kanada (Collins o.fl., 2012). 

Nú í dag býður Kanada upp á nálaskiptaþjónustu, viðhaldsmeðferðir og neyslurými 

fyrir einstaklinga með vímuefnavanda. Það er ekkert aldurstakmark þegar kemur að 

skaðaminnkandi þjónustu í Kanada svo lengi sem ungmenni undir 19 ára sýna fram á að það 

sé mikill vandi til staðar. Það eru ákveðin skilyrði og vel skilgreindar reglugerðir sem fylgja 

að veita ungmennum skaðaminnkandi þjónustu í Kanada. Það eina sem hindrar ungmenni í 

því að fá skaðaminnkandi þjónustu er ef fagaðilinn í skaðaminnkandi þjónustu getur ekki séð í 

skráningarkerfi sögu ungmennis um alvarlegan vímuefna vanda. Ef slíkt kemur upp þá ber 

fagaðila að neita barninu um skaðaminnkandi þjónustu og þess í stað hafa samband við 

barnaverndarnefnd (BC Harm Reduction Strategies and Services, 2014). 

 

Danmörk 

Í Danmörku er skaðaminnkun grunnþáttur í vímuefnastefnu (Danish National Drug 

Policy nr. 17/2010). Fyrir 18 ára og eldri er boðið upp á nálaskiptaþjónustu og 

viðhaldsmeðferðir, afnot af fimm neyslurýmum víða um Danmörk og síðan er dreifing til 

notenda á naloxone lyfi leyfileg. Að lokum standa til boða viðhaldsmeðferðir í að minnsta 

kosti einu fangelsi (Fletcher, A. og Krug, A, 2012, bls. 140 - 142). Fyrir börn á aldrinum 14 til 

18 ára er hins vegar annars konar þjónusta í boði. Ungmenni hafa aðgang að upplýsingasíðu 

sem hefur verið til staðar síðan árið 1998, sem hefur þann tilgang að veita ungmennum með 

vímuefnavanda skaðaminnkandi upplýsingar og stuðning (Sundhedsstyrelsen Danish health 

and medicines authority, 2014, bls. 26 - 67). 

 

Svíþjóð 

Í Svíþjóð er boðið upp á viðhaldsmeðferð sem dregur úr notkun og fráhvörfum vegna 

ópíoða notkunar, einnig er boðið upp á nálaskiptaþjónustu á nokkrum stöðum. Það er hins 

vegar gert í þeim tilgangi að koma í veg fyrir útbreiðslu smita og eru þar samfélagslegir 

hagsmunir hafðir að leiðarljósi í stað einstaklingsmiðaðrar skaðaminnkunar. Árið 2017 var 

gerð breyting á lögum ríkisstjórnar um nálaskiptaþjónustu og var neitunarvald sveitarfélaga 

fjarlægt og aldurstakmörk að skaðaminnkandi þjónustu lækkuð úr 20 ára í 18 ára, fram að því 

gátu aðeins þau ungmenni sem voru orðin tvítug leitað sér aðstoðar í skaðaminnkandi 

þjónustu (Folkhalsomyndigheten, 2018). Yfirvöld í Svíþjóð hafa verið harðlega gagnrýnd 
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fyrir löggjöf og stefnumótun vímuefna og áfengisvarna af talsmönnum mannréttinda. Þá helst 

fyrir að hafa refsiákvæði hvað varðar vímuefnanotkun og vísa þeir til reglugerða í 

alþjóðasáttmála Sameinuðu þjóðanna um rétt einstaklings til heilsu og færa rök fyrir því að 

með þessu refsiákvæði skerðist heilsa þeirra sem eiga við vímuefnavanda að stríða vegna 

takmarkana á skaðaminnkandi þjónustu í landinu. Markmið meirihluta þeirra 

meðferðarúrræða sem eru í boði í Svíþjóð er að ná vímuefnalausu samfélagi og virðist það 

haldast í hendur við þeirra bannstefnu (Ministry of Health and Social Affairs, bls. 9). 

 

Á mynd 1 má sjá þá skaðaminnkandi þjónustu sem er í boði í Vestur Evrópu löndum. 

Þessi tafla gefur góða yfirsýn á dreifingu þjónustunnar á alþjóðavísu og gefur þá vísbendingu 

um að í þeim löndum sem veitt er skaðaminnkandi þjónusta gæti þróun þjónustunnar leitt fyrr 

að þjónustu án aldurstakmarkana.   
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Mynd 1 

Faraldsfræðilegar upplýsingar um skaðaminnkunar úrræði í Vestur-Evrópu 

  Skaðaminnkunar úrræði 

  Nálaskiptiþjónusta Viðhaldsmeðferð Almenn 
dreifing á 
Naloxone  

Neyslurými  

Ástralía  ü41  ü (B,M,O)  x  x 
Belgía ü98 (P=28)  ü (B,H,M)  x  ü110  
Cyprus  ü7  ü (B,O) [9]  x  x  
Danmörk  ü5  ü (B,H,M)  ü   ü5  
England ü627 (P=461) ü (B,H,M,O) ü  x  

Finnland  ü61  ü (B,M,O)  x  x  
Frakkland  ü553  ü (B,M)  x ü2  
Grikkland  ü12  ü (B,M)  x  x 
Holland  ü175  ü (B,H,M,O)  x  ü24  
Ísland  ü [17,18]  ü [17]  x  x  
Írland ü120 (P=96)  ü (B,M)  x x  
Ítalía  ü73 (P=28)  ü (B,M,O)  ü21  x  
Litháen  Ekki vitað  Ekki vitað x  x  
Lúxemborg  ü10  ü (B,M,O)  x  ü2  
Malta  ü8  ü (B,M,O)[23]  x  x  
Mónakó  Ekki vitað Ekki vitað x  x  
Noregur  ü81  ü (B,H,M)  ü   ü  
Portúgal  ü2,137 (P=1691)  ü (B,M)  x  ü  
San 
Marino  

Ekki vitað Ekki vitað x  x  

Spánn ü760 (P=575)  ü (B,M)  x  ü13  
Svíþjóð  ü26[29]  ü (B,M)[30]  x  x  
Sviss  ü ü(B,H,M,O)[32]  x  ü14  
Tyrkland  x  ü (B,M,O)[35]  x  x  
Þýskaland  ü23  ü (B,H,M,O)  x  ü24  
(e.d hri.global, 2020, bls. 176). 

Methadone (M), buprenorphine (B), medical heroin (H), any other form (O). 
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Staða skaðaminnkunar á Íslandi fyrir ungmenni yngri en 18 ára 

Á Íslandi er skaðaminnkunandi þjónusta og inngrip sem byggja á þeirri hugmyndafræði ekki 

aðgengileg þeim sem eru yngri en 18 ára og nota vímuefni. Skaðaminnkunarverkefni Rauða 

kross Íslands hafa sömu tilkynningaskyldu til barnaverndar og aðrir í samfélaginu skv. 17.gr. 

barnaverndarlaga. Í þeirri grein er sérstaklega tekið fram að tilkynningarskyldan gangi framar 

ákvæðum laga eða siðareglna um þagnarskyldu viðkomandi starfsstéttar (Barnaverndarlög nr 

80/2002). Fram kom í viðtali við Elísubetu Brynjarsdóttir verkefnastjóra Frú Ragnheiðar í 

apríl 2021 að þegar einstaklingur kemur inn í bílinn og fram kemur að sá einstaklingur sé 

yngri en 18 ára fara ákveðnir verkferlar í gang. Forsenda þjónustu Frú Ragnheiðar er dulnefni, 

sem þýðir að sjálfboðaliðar fara ekki fram á að sjá skilríki einstaklinga en biðja ávallt um 

fæðingarár. Ef einstaklingur gefur fæðingarár sem gefur til kynna að hann sé undir 18 ára þá 

ber starfsfólki Frú Ragnheiðar skylda að tilkynna til barnaverndar og er það gert með þeirra 

vitneskju. Hins vegar tekur Elísabet það skýrt fram að ungmennið fær alla þjónustu og 

eftirfylgni sem í boði er þó hann/hún gefi ekki upp kennitölu þá er reynt að skima eftir stöðu 

ungmennisins, hver félagsleg staða hans er, hvort hann/hún eigi virkt barnaverndarmál, sé 

heimilislaust og ungmenninu veittur sá stuðningur sem það þarf. Vegna tilkynningaskyldunar 

er aðeins einn og einn að koma í bílinn og er það hennar reynsla að ungmennin koma ekki 

aftur fyrr en þau eru orðin 18 ára (Elísabet Brynjarsdóttir, 20.apríl 2021). Þannig má leiða að 

því líkum að ungmenni sem hefur þróað með sér vímuefnavanda forðist að leita eftir þjónustu 

hjá verkefni eins og Frú Ragnheiði til að komast hjá því að vera tilkynnt til barnaverndar. 

Þannig tapast tækifæri til að veita ungmenni viðeigandi skaðaminnkandi aðstoð sem gæti 

haldið þeim á lífi, komið í veg fyrir lífshættulegar sýkingar og stuðlað að bættri heilsu svo 

ungmenni hafi ekki valdið sér varanlegum skaða þegar áhugahvöt til breytinga eykst og 

ungmennið er reiðubúið að fara í meðferð. 

Að takmarka aðgengi að skaðaminnkandi þjónustu gæti leitt til þess að loks þegar 

ungmennið er orðið að fullorðnum sjálfstæðum einstaklingi og hefur aðgang að þessari 

þjónustu að þá er það kannski orðið of seint (Young people & injecting drug use in selected 

countries of Central and Eastern Europe, 2009, bls 59). 
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Hver gæti ávinningur þess að veita ungmennum skaðaminnkandi þjónustu 

verið? 

Þegar ungur einstaklingur hefur þróað með sér þungan vímuefnavanda verður það að 

teljast helsti ávinningurinn að ná til ungmennisins í skaðaminnkandi samtali og sálræns 

stuðnings. Hjá Frú Ragnheiði gætu ungmenni fundið fulltrúa sem þau geta treyst og fengið 

fræðslu um bæði notkun á efnunum og mikilvægi þess að hafa aðgang að hreinum búnaði. 

Auk þess sem þeim er sýnd samhygð og velvild. Ef einstaklingur hefur ekki aðgang að 

hreinum búnaði er mun meiri hætta á smitum og sýkingum. Það má því álykta að með 

greiðara aðgengi að skaðaminnkandi þjónustu í formi heilbrigðisþjónustu, nálaskiptiþjónustu 

og skaðaminnkandi ráðgjöf, sé dregið úr þeim skaða og áhættu sem fylgir notkun á 

hugbreytandi efnum (e. mind-altering substances) sem og þeim skaða sem getur meðal annars 

orðið ef notaður búnaður finnst í nærumhverfi okkar (Stockings o.fl., 2016). 

 

Byggt á þessu velta rannsakendur fyrir sér hvort aðgengi að skaðaminnkandi þjónustu jafnt 

fyrir ungmennum yngri en 18 ára sem og fullorðið fólki yrði hjálplegt sem viðbótar úrræði hér 

á Íslandi. 

Rannsóknarspurningar sem höfundar hafa sett fram fyrir fyrirhugaða rannsókn eru: 

1. Hver er upplifun og reynsla einstaklings sem notaði vímuefni sem ólögráða ungmenni 

af þjónustu sem hann fékk á þeim tíma? 

2. Hvaða áhrif telja þeir þátttakendur, sem núna eru eldri en 18 ára og nýta sér 

skaðaminnkandi þjónustu, að það hefði haft fyrir þá að hafa aðgengi að 

skaðaminnkandi þjónustu þegar þeir voru yngri en 18 ára? 
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Aðferðafræði 

Rannsóknaraðferð 

Þekkt er að eigindlegar rannsóknaraðferðir gagnast vel þegar ekki er til staðar víðtækur 

þekkingargrunnur á tilteknu fyrirbæri eða reynslu. Engar íslenskar rannsóknir fundust við 

lesefnisleit er kanna upplifun ungmenna sem háð eru vímuefnum af veittri þjónustu því 

tengdu. Þessi rannsókn er því fyrsta skrefið í átt að frekari skilningi á þeirri reynslu. 

Rannsóknin er eigindleg og notuð er innihaldsgreining viðtala (e. content analysis) með það 

að markmiði að kanna upplifun og reynslu ungmenna á aldrinum 18 til 25 ára sem ánetjast 

höfðu hugbreytandi efnum fyrir 18 ára aldur af inngripum og meðferðum vegna 

vímuefnavanda á þeirra yngri árum. Þannig voru einstaklingsviðtöl sem byggja á stöðluðum 

viðtalsvísi (viðauki A) notuð til að leitast við að skilja viðfangsefni rannsóknarinnar 

(Grossoehme, D, H., 2014) og safna ítarlegum upplýsingum frá viðmælendum um 

viðfangsefnið (McIntosh, M., J. og Morse, J., M., 2015). Í viðtalsvísinum voru opnar 

spurningar sem gáfu þátttakendum kost á að svara spurningum á eigin forsendum án inngripa 

og þannig gafst rannsakendum tækifæri til að dýpka skilning á viðfanginu og greina möguleg 

þemu á milli viðtala (Weller, S, C o.fl., 2018). 

 

Úrtak 

Þýði í rannsókninni eru öll (1) ungmenni á aldrinum 18 til 25 ára sem höfðu þróað með 

sér þungan og erfiðan vímuefnavanda fyrir sjálfræðisaldur og áttu þar af leiðandi virk 

barnaverndarmál, (2) eiga sögu um neyðarvistun á vegum barnaverndar (3) eru enn í 

reglulegri vímuefnanotkun eða í bata og (4) hafa nýtt sér þjónustu frú Ragnheiðar eftir 18 ára 

aldur. Svala Jóhannesdóttir fyrrum verkefnastjóri Frú Ragnheiðar á höfuðborgarsvæðinu var 

fengin til þess að ná til ungmennana þar sem hún hefur unnið með og þekkir vel til notanda í 

þessari stöðu. Hentugleikaúrtak var notað í rannsókninni en þekkt er að sú úrtaksaðferð er 

gagnlegust þegar rannsaka á upplifun og reynslu viðkvæmra hópa í samfélaginu sem og þegar 

erfitt er að nálgast einstaklinga með tiltekna reynslu (Ghaljaie, F., Naderifar, M. og Goli, H., 

2017). Þátttakendur rannsóknar voru fimm talsins, ein kona og fjórir karlar á aldrinum 18 til 

25 ára. 
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Gagnasöfnun og greining 

Töluverð áskorun er fyrir rannsakendur alla jafna að fá einstaklinga í virkri notkun 

hugbreytandi efna til þátttöku í viðtalsrannsóknum. Oftar en ekki þurfa rannsakendur að 

nálgast viðmælendur í gegnum þriðja aðila sem þegar nýtur trausts einstaklinga sem eru í 

virkri vímuefnanotkun en slíkt traust skapast oft milli notenda vímuefna og veitenda 

skaðaminnkandi þjónustu. Fyrrverandi verkefnastýra Frú Ragnheiðar nýtur slíks traust hjá 

markhópi rannsóknar og samþykkti hún að aðstoða rannsakendur við að finna þátttakendur 

sem uppfylltu skilyrði rannsóknarinnar og voru tilbúnir til að taka þátt í viðtölunum. Viðtölin 

fóru fram í húsnæði Rauða kross Höfuðborgarsvæðisins í Efstaleiti í Reykjavík að 

undangenginni öflun upplýsts samþykkis og undirskriftar þess efnis á viðeigandi eyðublað 

(viðauki B). ‚Viðtalsvísir sem notaður var einkenndist af opnum spurningum og fóru viðtölin 

fram í umhverfi þar sem þátttakanda leið vel og upplifði sig öruggan. Hvert viðtal tók frá 29 

mín upp í 80 mínútur. 

Notuð var innihaldsgreining (e. Content Analysis) við úrvinnslu viðtala til þess að 

draga fram lykilhugtök, þemu og mynstur sem finna mátti í viðtölum (Erlingsson, C. og 

Brysiewicz, P, 2017, bls. 2-3). Innihaldsgreining er rannsóknaraðferð sem byggir á greiningu 

eigindlegra viðtala. Með þeirri aðferð er auðveldara að greina lýsingu á upplifun og reynslu 

einstaklings (Erlingsson, C. og Brysiewicz, P, 2017). 

Viðtöl voru hljóðrituð á zoom sem er viðtals og fundarforrit eða í gegnum 

hlóðupptökuforrit „Audacity“ og hljóðupptökum eytt eftir að þau höfðu verið skrifuð upp 

orðrétt í tölvu læsta með lykilorði. 

 

Trúverðugleiki rannsóknar 

Innra réttmæti eða trúverðugleiki vísar til þess hversu vel rannsókn endurspeglar þann 

raunveruleika sem rannsóknarverkefni fjallar um og er einn af mikilvægustu þáttum og 

viðmiðum við mat á eigindlegum rannsóknum. Trúverðugleiki rannsóknar er fenginn með 

nákvæmri túlkun rannsakandans og hvort sú mynd sem túlkunin dregur upp af veruleikanum 

stenst samanburð við upplifun og reynslu þátttakandans (Krefting, L., 1990). 

Annar rannsakandinn er verkefnastjóri Frú Ragnheiðar á Suðurnesjum og hefur verið 

sjálfboðaliði í Konukoti og Frú Ragnheiði á höfuðborgarsvæðinu í mörg ár og hefur því 

mögulega átt í samskiptum við þátttakendur rannsóknarinnar, að því gefnu má álykta að 
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þátttakendur rannsóknarinnar beri ákveðið traust til hennar út frá þekkingu og reynslu þeirra 

af Frú Ragnheiði. 

Viðtölin voru tekin í umhverfi sem þátttakendur hafa í einhverjum tilfellum verið í 

áður en til viðbótar var rannsakandi búinn að búa til þægilega stemningu í viðtalsherbergi með 

það markmið að þátttakandi upplifði vellíðan og öryggi. Rannsakendur tóku eitt viðtal við 

hvern þátttakanda þar sem Svala Jóhannesdóttir tók á móti þátttakendum með rannsakanda og 

vék síðan frá áður en viðtal hófst svo ekki myndi myndast skekkja í niðurstöðum rannsóknar. 

Rannsakendur reyndu sitt besta að endurspegla raunveruleika og tjáningu þátttakenda á 

trúverðugan og áreiðanlegan hátt (Krefting, L., 1990). 

 

Siðferði og siðferðisleg álitamál 

Fengið var leyfi fyrir rannsókninni hjá Vísindasiðanefnd fyrir framkvæmd 

rannsóknarinnar. Viðfangsefni þessarar rannsóknar var viðkvæmt og því var ávallt haft í huga 

og í verki þær siðferðislegu reglur sem fylgja meðferð rannsóknar á upplifun og reynslu 

ungmenna. Rannsakendur leituðust eftir fremsta megni við að nálgast viðfangsefni sem og 

þátttakendur af nærgætni og virðingu. Rannsóknin var kynnt fyrir þátttakendum skriflega og 

munnlega sem og upplýsts samþykkis aflað. Þau voru upplýst um meðhöndlun gagna og 

niðurstaðna sem og tilgang rannsóknar og þeim gerð grein fyrir réttindum sínum samkvæmt 

íslenskum lögum í 4.gr. og 5.gr. laga nr. 44/2014 um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði. 

Þátttakendur voru einnig upplýstir um að fyllsta trúnaðar yrði gætt við úrvinnslu 

rannsóknargagna sem og að öll gögn væru geymd í læstri tölvu með aðgangsorði meðan 

rannsókn stóð yfir en yrði síðan eytt að rannsókn lokinni og að ekki væri hægt að rekja neinar 

bakgrunnsupplýsingar til þátttakenda. 

Viðmælendur rannsóknar er viðkvæmur hópur sem er að opna á tilfinningar sem gætu 

verið bæði góðar og slæmar. Einstaklingur sem rifjar upp og segir frá erfiðri reynslu á lífsleið 

sinni gæti upplifað andlegan vanlíðan eða endurupplifað þá reynslu sem gerðist í æsku. 

Rannsakendur buðu þátttakendum upp á að setja sig í samband við sérfræðing í geðhjúkrun í 

kjölfar viðtala ef þau hefðu þörf á. Enginn þátttakandi nýtti sér þann möguleika. 
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Niðurstöður rannsóknar 

Niðurstöður skiptast í þrjú meginþemu og sem öll á sinn hátt varpa ljósi á 

rannsóknarspurningarnar. En þær voru: (1) Hver er upplifun og reynsla einstaklings sem 

notaði vímuefni sem ólögráða ungmenni af þjónustu sem hann fékk á þeim tíma? og (2) 

Hvaða áhrif telja þeir þátttakendur, sem núna eru eldri en 18 ára og nýta sér skaðaminnkandi 

þjónustu, að það hefði haft fyrir þá að hafa aðgengi að skaðaminnkandi þjónustu þegar þeir 

voru yngri en 18 ára? 

Við upphaf þáttagreiningar voru þemun fimm talsins en frekari úrvinnsla viðtala leiddi 

til samþættingar í þrjú meginþemu. Þemun þrjú hafa hver um sig undirþemu sem freista þess 

að skýra upplifun viðmælenda til viðfangsefnisins. Þemun eru: (1) Aðstæður, (2) Inngripin og 

(3) Betrumbætur. Fyrsta þemað nær yfir uppruna, heimilisaðstæður og upphaf notkunar 

viðmælanda á hugbreytandi efnum. 

Aðstæður 

Viðmælendur áttu það allir sameiginlegt að eiga flókna eða fábrotna æsku sem 

einkenndist að einhverju leyti af fátækt, veikindum, skilnaði foreldra, neyslu, vanrækslu, 

andlegu ofbeldi sem og líkamlegu og kynferðislegri misnotkun. Þau eiga öll nokkrar 

meðferðir og margar neyðarvistanir að baki. Viðmælendur byrjuðu allir ungir að fikta sig 

áfram með hugbreytandi efni sem síðar leiddi út í notkun vímuefna með sprautubúnaði. 

Viðmælendur tvö, þrjú og fimm eiga það sameiginlegt að hafa byrjað 15 ára gömul að sprauta 

sig í æð en viðmælandi eitt var um 16 ára og viðmælandi fjögur var 18 ára þegar notkun 

vímuefna með sprautubúnaði hófst. Við upphaf notkunar vímuefna með sprautubúnaði deildu 

allir viðmælendur þeirri reynslu að hafa látið aðra sprauta sig í fyrstu skiptin nema 

viðmælandi eitt en hann sprautaði sig sjálfur í fyrsta sinn eftir að hafa leita upplýsinga á 

netinu. Hinir fjórir viðmælendur lærðu seinna að sprauta sig sjálf með því að fylgjast með og 

læra af öðrum í kringum sig yfir einhvern tíma. Allir fimm viðmælendur keyptu búnað sinn í 

apóteki og fengu því ekki skaðaminnkandi leiðbeiningar um notkun búnaðar en viðmælendur 

tvö og þrjú nýttu sér sambönd sín við einstaklinga sem voru eldri en 18 ára og höfðu reynslu 

af skaðaminnkandi þjónustu Frú Ragnheiðar. Þannig fengu þau í gegnum annan aðila 

upplýsingar varðandi framkvæmd og umgengni á nálum og sprautum. Allir viðmælendur 

upplifðu mikið óöryggi og ótta í aðstæðum þar sem þau voru að nota hugbreytandi efni. 
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Viðmælandi eitt segir: 

„Ég var bara með sjálfum mér inn á baðherberginu þar sem ég bjó og kenndi 

mér sjálfur, ég held að ég hafi verið annaðhvort ný orðinn 16 ára eða að verða 

16 ára þegar ég tek í fyrsta skiptið í æð“ 

(Úr rannsóknarviðtali) 

Inngripin 

Inngripin er annað meginþema sem einkennist af frásögn viðmælenda af innlögnum og dvöl á 

stofnunum, upplifun af stofnunum, framkomu starfsfólks stofnanna og líðan viðmælenda í 

þeim aðstæðum. Allir viðmælendur hafa reynslu af líkamlegum kvillum í kjölfar mikillar 

notkunar á hugbreytandi efnum og hafa öll fengið sýkingar en upplifun viðmælenda af 

heilbrigðiskerfinu er að öllu jöfnu ekki góð, þau lýsa öll framkomu heilbrigðisstarfsmanna 

sem misjafnri og nefna öll að þau hafa orðið fyrir fordómum og mismunun. Viðmælandi þrjú 

fékk slæmar sýkingar og bólgur eftir sprautunotkun en hafði ekki leitað sér aðstoðar innan 

heilbrigðiskerfisins vegna ótta við höfnun og að vera tilkynntur til lögreglu eða barnaverndar. 

Viðmælandi þrjú segir: 

„í langan tíma forðaðist ég það að tala við hjálpina sem ég þurfti“ 

„ég dílaði við sýkingarnar sjálfur, ég átti svona skurðaðgerðarhníf sem að ég var 

búinn að kaupa og ég skar upp sýkingarnar síðan skóflaði ég úr því, þreif það, 

sprittaði inn í það og síðan setti ég plástra yfir sem ég keypti í apótekum“ 

(Úr rannsóknarviðtali) 

 

Viðmælendur þrjú og fjögur eiga það sameiginlegt að hafa verið í fóstri yfir einhvern tíma 

sem og að hafa verið send á BUGL. Bæði lýsa þau BUGL sem góðum stað, þar sem vandað 

starfsfólk starfar starfar sem er umhugað um velferð barna. Viðmælendur tvö, fjögur og fimm, 

höfðu reynslu af meðferðarheimili á Lækjarbakka og öll deila þau slæmri reynslu af því 

meðferðarheimili. 
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Viðmælandi fjögur segir: 

 

„við fórum í hnúaleik útaf við vorum alltaf að reyna að brjóta beinin okkar til þess að 

komast út, pældu í því þegar börnin eru byrjuð að hafa áhuga á að brjóta í sig bein til 

að losna þaðan, þegar við erum tilbúin að meiða okkur til þess að komast út“ 

(Úr rannsóknarviðtali) 

Viðmælandi fjögur lýsir reynslu sinni af Lækjarbakka en hann dvaldið þar er hann var 15 ára 

gamall. 

Allir viðmælendur nema viðmælandi fjögur eiga sögu um að hafa verið á 

meðferðargangi á Stuðlum og eru þau öll á þeirri skoðun að aðstaða, framkoma starfsfólks og 

dagskrá þar hafi verið allt önnur en á neyðarvistunargangi Stuðla. Þau segja frá betri 

samskiptum við starfsfólk á meðferðargangi Stuðla og lýsa meiri samvinnu en þau upplifðu í 

neyðarvistun. Allir viðmælendur höfðu reynslu af því að vera neyðarvistuð á Stuðlum og þar 

sem vert er að taka fram að viðmælandi tvö, viðmælandi fjögur og viðmælandi fimm eiga yfir 

tíu innlagnir þar að baki. Allir fimm viðmælendur lýstu erfiðri og slæmri upplifun sinni af 

neyðarvistun á Stuðlum. Öll nefndu þau að aðstaðan hefði verið hræðileg og að stofnunin 

minnti þau helst á fangelsi. Þau sögðu að engin seta hefði verð á klósetti, stálhurðar, rúm, borð 

og stólar boltað niður, heita vatnið í sturtunni hefði verið lengi að koma og verið til staðar í 

stutta stund. Viðmælendur greindu einnig frá því að framkoma flests starfsfólks á 

neyðarvistun hefði verið slæm og  upplifðu þau mikla valdbeitingu, hörku, ógnun og 

takmarkaða virðingu en nefna þó að kvenkyns starfsfólk hafi sýnt mun meiri góðmennsku en 

karlkyns starfsfólk. Allir viðmælendur upplifðu að hafa ekki mátt vera undir berum himni, 

ekkert útisvæði nema reyksvæði var til staðar en þar væru veggir allan hringinn, engir gluggar 

og að það væri stálgrind yfir reyksvæði svo börn geri engar tilraunir til að strjúka, ef þau 

sýndu góða hegðun þá fengu þau að fara stuttan bíltúr. Síðan nefndu þau öll að börn væru að 

koma þarna annars vegar vegna vanda tengt notkun hugbreytandi efna og hins vegar vegna 

hegðunarvanda og töldu viðmælendur að þessi blanda væri ekki góð. Allir viðmælendur 

sögðu að þeim hefði liðið mjög illa á meðan þau dvöldu á neyðarvistun Stuðla. Viðmælendur 

voru sammála um að það eina hjálplega við neyðarvistun var að þau fengu þessa „pásu“ sem 

þau þurftu á að halda á þeim tíma.  

 

Viðmælandi eitt segir: 
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„Við fáum sígarettur ef við högum okkur og þau taka það af okkur ef við 

högum okkur ekki“ 

 (Úr rannsóknarviðtali) 

Hann heldur áfram og lýsir þeirri reynslu að hafa ofskammtað og fundist nær rænulaus heima 

hjá sér. Í kjölfarið dvaldi hann í eina nótt á bráðamóttöku landsspítalans. Daginn eftir var hann 

keyrður á neyðarvistun Stuðla þar sem hann var skilinn eftir í sófa í tvo daga. Á þeim tíma 

fékk hann ekki fráhvarfslyfjameðferð og enginn sálfræðingur var á staðnum til að ræða við 

hann. Viðmælendur eitt og þrjú segjast ekki hafa fengið nein fráhvarfslyf þegar fráhvörf þeirra 

voru sem verst. 

Viðmælandi eitt segir: 

 

„ þú ert bara látinn vera þarna einn í fráhvörfum í þessa daga þar sem þú ert 

að ná þér niður“ 

(Úr rannsóknarviðtali) 

Viðmælandi tvö segir: 

 

„ maður situr bara þarna allan daginn að horfa á bíómyndir og bíða þangað 

til maður kemst út“ 

(Úr rannsóknarviðtali) 

Viðmælendur nefna allir í rannsóknarviðtali sínu að þeir fengu ekki herbergi á 

neyðarvistuninni heldur „klefa“ og „geymslu“. 

Viðmælandi fimm var lang yngstur af öllum viðmælendum rannsóknarinnar til þess að fara á 

neyðarvistun. Hann var 12 ára. 

 

Viðmælandi tvö segir: 

„ég var s.s. eiginlega bara lokaður í þessu fangaklefarými en ég gat labbað 

inn á klósettið eða bankað á hurðina. Það var ekkert gert til þess að hjálpa 

mér eða neitt þannig ég varð fyrir rosalega miklu áfalli þarna“ 

 

„ég var bara berjandi á hurðina að reyna að biðja um hjálp, ég var bara 

öskrandi og grenjandi ég var svo hræddur“ 

(Úr rannsóknarviðtali) 

Viðmælandi fjögur segir: 
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„ég fæ klefa eða herbergi ég kalla þetta klefa ég kalla þetta ekki herbergi, ég 

fékk klefa nr 2. Þetta er í dag kallað gæsluvarðhaldsklefarnir hjá þeim“ 

 

(Úr rannsóknarviðtali) 

 

Viðmælandi tvö greinir frá því að hafa verið þarna inni 15 ára gamall í 5 daga. Hann nefndi 

það einnig að hafa ekki fengið neina aðstoð hjá sálfræðingi eða frá öðrum fagaðilum. 

 

Viðmælandi 5 segir: 

„mér finnst Stuðlar vera að gera allt öfugt við það sem þau ættu að gera“ 

 

„svona solitary er notað sem pyntingar“ 

(Úr rannsóknarviðtali) 

 

Betrumbætur 

Þemað lýsir hugmyndum viðmælenda um hvað væri hægt að gera öðruvísi í þjónustunni sem 

þau telja að hefði verið hjálplegt þeim á þessum tíma. Allir viðmælendur nefndu að meiri ást 

og skilningur hefði verið þeim hjálplegri en sú framkoma sem þau fengu frá bæði starfsfólki 

stofnanna sem og foreldrum. Viðmælendur töldu einnig að það hefði verið þeim hjálplegt að 

fá meiri einstaklingsmiðaða þjónustu. 

 

Viðmælandi fjögur segir: 

„Meiri ást, viðurkenningu, væntumþykju, þurfum ekki þessa hörku, þau eru að 

koma úr mismunandi en öll úr slæmum aðstæðum þar sem raunveruleikinn 

sýnir mikla hörku þau eru vön því, lausnin er ekki að læsa mann inni, þurfum 

bara umhyggju og ást.“  

(Úr rannsóknarviðtali) 

Allir viðmælendur töldu að aukið aðgengi að skaðaminnkunarþjónustu Frú Ragnheiðar hefði 

verið þeim hjálplegri en það sem var í boði. 

 

Viðmælandi fjögur segir: 
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„það yrði mjög hjálplegt, það myndi sporna við nauðgunum, misnotkunum, 

dauðsföllum, sýkingum, ótta, skelfingu og bara til þess að sporna við öllu 

þessu“ 

(Úr rannsóknarviðtali) 

Viðmælandi þrjú taldi að ef hann á þessum árum hefði haft aðgang að Frú Ragnheiði þá hefði 

það gefið honum aukið traust til heilbrigðiskerfisins, hann hefði fengið hjálp við sýkingarnar 

og hann taldi einnig meiri líkur á því að hann hefði leitað sér aðstoð fyrr vegna notkun sinnar 

á hugbreytandi efnum en hann gerði ef hann hefði haft aðgang að Frúnni. 

Viðmælandi þrjú segir: 

„ég hefði getað leitað mér hjálpar ef það hefði verið í lagi fyrir aðila undir 18 að fá 

þessa þjónustu því þá hefði ég getað sagt ykkur alla söguna og hefði getað sagt ykkur 

hvað væri í alvörunni í gangi og ég hefði kannski getað fengið hjálpina skiluru, lögin 

voru bara að ýta mér út í horn og ég þurfti að ljúga bara til þess að komast af“ 

(Úr rannsóknarviðtali) 

Að lokum nefna þau öll nema viðmælandi fjögur að það hafi ekki reynst þeim gott hvað 

varðar neyslu og neysluskammta að öll afskipti barnaverndar stoppa eftir 18 ára aldur. 

Viðmælandi tvö greinir frá því í lok viðtals að hann hafi farið í mestu neysluna eftir 18 ára 

aldurs vegna þess að þá voru engar takmarkanir, enginn „stoppari“ sem og enginn 

undirbúningur fyrir lífið og þau því ekki reiðubúin að takast á við vandann á eigin spýtur. 

 

Viðmælandi tvö segir: 

„í stað þess að ég þurfi að vera í einhverjum óheiðarleika útaf ég var í svo 

rosalega mikilli sprautuneyslu inn á Lækjarbakka að ég þurfti alltaf að fela 

það því ég vissi að það væru svaka refsingar fyrir þeim en þá var heldur ekkert 

hægt að vinna með mér því ég var bara í stanslausum feluleik og þau voru 

bara svona að reyna að refsa mér, þannig ef að þau hefðu kannski komið að 

þessu einhvernveginn öðruvísi og reynt að hjálpa mér frekar en að refsa mér 

og ekki að gera þetta af feluleik og ekki gera mig hræddann við að þau 

uppgötvi eitthvað, bara reyna að hjálpa mér og tala við mig heiðarlega þannig 

að ég geti verið heiðarlegur tilbaka“ 

(Úr rannsóknarviðtali) 
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Umræður og lokaorð 

Samkvæmt heilbrigðislögum getur þunguð stúlka yngri en 18 ára farið í þungunarrof 

án samþykkis foreldis en samkvæmt barnaverndarlögum eru heilbrigðisstarfsmenn 

tilkynningarskyldir til yfirvalda sem og forræðismanna ef barn sækir heilbrigðisþjónustu Frú 

Ragnheiðar (Barnaverndarlög nr 80/2002).  Það er því ljóst að það gætir ósamræmis á milli 

barnaverndarlöggjafarinnar og heilbrigðislöggjafarinnar, en þó svo að þessir málaflokkar eru 

aðskildir þá ættu þeir að vera jafngildir. Sú staðreynd að sprautubúnaður er aðgengilegur 

ólögráða ungmennum án samþykkis forráðamanna í apótekum um land allt, er einnig á skjön 

við barnaverndarlöggjöfina. Í ofanálag fylgja búnaðinum engar skaðaminnkandi leiðbeiningar 

og því er aukin hætta á því að einstaklingar deili búnaðinum sínum eða noti hann aftur 

(Skaðaminnkun.is, 2021). Frú Ragnheiður vinnur markvisst að því að sporna við þeim vanda 

með því að bjóða skjólstæðingum Frú Ragnheiðar upp á skaðaminnkandi ráðgjöf sem og 

hreinan búnað, en þennan vanda mætti flokka sem lýðheilsuvanda að mati höfunda. 

Ungmenni yngri en 18 ára sem eiga við vímuefnavanda að stríða lenda oft á milli stafs og 

hurðar í heilbrigðiskerfinu þar sem meðferðarúrræði barnaverndar eru af skornum skammti. 

Það virðist sem engin langtímalausn sé komin fyrir þennan hóp heldur eru einungis margar 

skammtímalausnir. Þær lausnir sem eru til staðar hafa þó vissulega sína styrkleika en það er 

margt sem höfundum þykir ábótavant. 

Í barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna eru lög um að réttur barna til heilsu skuli vera 

virtur (Barnasáttmáli sameinuðu þjóðanna, 1992). Það að á Íslandi sé skaðaminnkandi 

þjónusta takmörkuð við 18 ára og eldri nema með samþykki forráðamanna eða 

barnaverndarnefndar stangast því á við lagaskyldu barnasáttmálans (Young people & injecting 

drug use in selected countries of Central and Eastern Europe, 2009, bls.59). Að neita 

ungmennum og börnum um skaðaminnkandi heilbrigðisþjónustu, eins og tilfellið er hér á 

landi, er ekki einungis ábyrgðarlaust heldur brýtur það í bága við rétt þeirra til heilsu. 

Skaðaminnkandi þjónusta miðar fyrst og fremst að því að koma í veg fyrir HIV smit, 

blóðeitrun, lifrarbólgu og aðrar sýkingar eða með öðrum orðum að halda einstaklingum sem 

ánetjast hugbreytandi efnum á lífi. Frú Ragnheiður er skaðaminnkandi þjónusta sem virðir og 

varðveitir heilsu allra einstaklinga en Barnaverndarstofa er ekki að nýta sér þá 

heilbrigðisþjónustu sem úrræði eins og staðan er núna þrátt fyrir hinn stækkandi hóp 

ungmenna sem ánetjast hugbreytandi efnum og þurfa á einhvers konar leiðsögn og aðstoð að 

halda. 
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Barnaverndarstofa er nú með þrjú starfandi meðferðarheimili fyrir þennan hóp en nú í 

sumar var lokað langtíma meðferðarheimili á Laugalandi. Eftir standa þá fjögur 

meðferðarúrræði að meðtöldu Vinakoti. Eins og fram kom í viðtali við verkefnastýru Frú 

Ragnheiðar gefur það auga leið að tilkynningarskylda Frú Ragnheiðar hindrar það að 

ungmenni, yngri en 18 ára, sæki þjónustuna og þó að einn og einn sæki hana að þá væru fleiri 

sem myndu koma ef ekki væri fyrir þessar takmarkanir. Það er trú höfunda að með 

skaðaminnkandi úrræðum fyrir ungmenni yngri en 18 ára væri hægt að búa til öruggt rými þar 

sem öryggi þeirra og heilsa væri höfð að leiðarljósi og koma megi þannig í veg fyrir 

óafturkræfan skaða. Ennfremur telja höfundar að með auknu úrvali og fjölbreytni í 

meðferðum og inngripum hér á Íslandi muni ungmennum sem eiga við fjölþættan og flókinn 

vímuefnavanda vegna betur. Með samstarfi Barnaverndarstofu og Frú Ragnheiðar yrðu 

inngripin fyrir þennan viðkvæma hóp árangursríkari og heilsueflandi og mætti telja að 

batahorfur yrðu betri. 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar samræmast að mestu leyti við fræðilegu samantekt 

rannsakenda um frjálst aðgengi að skaðaminnkandi þjónustu og nytsemi hennar sem og 

ávinning af því að fella niður aldurstakmarkanir. Stofnanir eins og Stuðlar ættu að bjóða upp á 

faglegri og einstaklingsmiðaðri úrræði þar sem skaðaminnkun væri grunnstoð í verkferlum 

þeirra. Höfundar telja það einnig mikilvægt að endurskoða þurfi neyðarvistun barna, þar sem 

það er þeirra faglega mat og trú að refsingar, boð og bönn virka ekki. Refsingar geta jafnvel 

gert bæði líðan barnanna og aðstæður þeirra verri því þær koma eftir að hegðun á sér stað og 

því er ekki verið að breyta hegðuninni heldur er verið að skilja barnið eftir í skömminni. 

Höfundar leggja til að ríkið fjármagni Stuðla betur og ráði bæði hjúkrunarfræðing og 

sálfræðing sem geta verið til staðar alla daga þar sem neyðarvistun tekur á móti börnum í 

fráhvörfum, en það getur reynst öllum einstaklingum mjög kvalafullt og getur í raun verið 

lífshættulegt ástand. Þá væri í kjölfarið hægt að gefa börnunum viðeigandi fráhvarfsmeðferðir 

og veita þeim andlegan stuðning og sálræna gæslu. 

Það er einnig mat höfunda að starfsfólk sem kemur að meðferðum og úrræðum barna 

eigi að ígrunda grunnþarfir barnanna í stað þess að einbeita sér að hegðun þeirra og hvernig 

hægt sé að breyta henni. Á bakvið alla hegðun eru tilfinningar, en það er aðeins ein tilfinning 

sem börn eru stöðugt að leitast eftir og það er öryggi. Andlegt og líkamlegt öryggi. 
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Takmarkanir og tillögur að frekari rannsóknum 

Höfundar gera sér grein fyrir að þessi rannsókn hefur sínar takmarkanir að því leytinu til 

að viðmælendur eru fáir sem og rannsóknin er eigindleg sem felst í innihaldsgreiningu þar 

sem gagnasöfnun og gagnagreining endurspegla túlkun höfunda og frásögn viðmælenda. 

Hægt væri að auka réttmæti og áreiðanleika með stærra úrtaki þar sem stuðst yrði við 

megindlega og eigindlega gagnagreiningu. 

Við greiningu og úrvinnslu rannsóknarinnar vöknuðu upp frekari hugmyndir að 

rannsóknum um þetta viðfangsefni. 

§ Rannsókn á viðbrögðum barna sem nota hugbreytandi efni við að losna undan ábyrgð 

barnaverndar og foreldra eftir 18 ára aldur með tilliti til þess að skaðaminnkandi 

þjónusta er þeim loksins ótakmörkuð. Minnkar notkun þeirra eða eykst? 

§ Rannsókn um áhrif þess að hafa fleiri fagmenntaða aðila sem starfa við neyðarvistun á 

Stuðlum t.d. hjúkrunarfræðingar, sálfræðingar eða ráðgjafar. Skapar það meira öryggi 

og betri líðan á meðal barna sem þurfa á þessu úrræði að halda?Rannsókn um 

búsetuúrræði fyrir 18 til 25 ára ungmenni sem nota hugbreytandi efni. Hvernig er því 

best háttað? Geta slík úrræði minnkað skaðann af sprautunotkun og sálræna skaðann? 

§ Umfangsmeiri útgáfa af þessari rannsókn, þ.e. ítarlegri og með stærra úrtak í þeim 

tilgangi að hækka alhæfingargildi og auka áreiðanleika og réttmæti. 
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Viðauki A 

Við gerð þessarar rannsóknar var stuðst við neðangreindan viðtalsramma. 

Viðtalsvísir innihélt eftirfarandi spurningar: 

§ Hvernig voru heimilisaðstæður þínar sem barn og unglingur? 

§ Hvað varstu gamall/gömul þegar þú byrjaðir að nota vímuefni og hvert var þitt megin 

vímuefni í upphafi notkunar. Hefur það breyst síðan þá og ef svo, hvers vegna? 

§ Hvar og með hverjum (ef einhverjum) varstu þegar þú notaðir vímuefni í fyrsta sinn? 

§ Hvar og með hverjum (ef einhverjum) varstu þegar þú notaðir vímuefni í fyrsta sinn í 

æð? 

§ Hefur þú notað vímuefni í æð?  Og ef svo er hvað varstu gamall/gömul þegar þú 

byrjaðir að nota í æð? 

§ Hvar og hvernig fékkstu búnaðinn og hvar lærðirðu allt sem til þarf til að sprauta 

vímuefnum í æð? (t.d. vinnsla vímuefnis, finna og stinga í æð og skammtastærðir) 

§ Hefur notkun hugbreytandi efna haft áhrif á þig líkamlega ef svo er, hvernig? 

§ Hefur þú þurft að leita þér aðstoðar innan heilbrigðiskerfisins vegna notkun þinnar á 

hugbreytandi efnum? Ef já, hvernig upplifun var það? 

§ Manstu hvort þú hafir upplifað óöryggi á einhverjum tímapunkti þegar þú varst yngri 

en 18 ára og varst að nota hugbreytandi efni. Geturðu lýst þeim aðstæðum nánar og 

hvað þú gerðir til að bregðast við? 

§ Hefur þú verið neyðarvistaður/vistuð? Og ef svo, hversu oft gerðist það og hvernig 

upplifun var það? 

§ Hverjir voru það sem óskuðu eftir neyðarvistun fyrir þig og hvers vegna? 

§ Hvar varstu neyðarvistuð/aður og hvernig upplifðir þú þann stað? 

§ Hvernig voru samskipti þín við starfsfólk á neyðarvistuninni? 

§ Hvernig leið þér þá að hafa verið neyðarvistaður/uð? 

§ Telur þú að nauðungarvistun þín hafi haft áhrif á þig í seinni tíma? Ef svo, hvernig 

áhrif? 

§ Hvernig var upplifun þín af þeim meðferðum sem þú fékkst og gagnvart staðnum og 

starfsfólki? 
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§ Ef þú telur að neyðarvistun hafi ekki verið þér hjálpleg væri gagnlegt að heyra miðað 

við þá reynslu sem þú hefur í dag, hvað þú telur að hefði hjálpað þér á þessum tíma?  

§ Ef á þessum árum þú hefðir haft möguleika á því að fá skaðaminnkandi þjónustu eins 

og er veitt í Frú Ragnheiðar telur þú að það hefði verið hjálplegt eða óhjálplegt? Hvers 

vegna? 
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Viðauki B 

Kynningarbréf sem rannsakandi hafði meðferðis í rannsóknarviðtöl og kynnti fyrir 
viðmælendum áður en viðtöl hófust. 

Ágæti viðtakandi, 

Tilefni þessa kynningarbréfs er að óska eftir þátttöku þinni í rannsóknarviðtali um upplifun og 

reynslu þín var af inngrip og meðferð við notkun þinni á hugbreytandi efnum sem ólögráða 

ungmenni. 

 

Ábyrgðarmaður rannsóknarinnar er dr. Helga Sif Friðjónsdóttir, sérfræðingur í geðhjúkrun á 

geðþjónustu Landspítala. Meðrannsakendur eru nemendur við Háskólann á Akureyri sem 

vinna að lokaverkefni til BA gráðu í Sálfræði á Hug- og félagsvísindasviði. 

 

Fyrrum verkefnastýra Frú Ragnheiðar, Svala Jóhannesdóttir setti sig í samband við þig fyrir 

þátttöku í þessari rannsókn. Þeir sem geta tekið þátt í þessari viðtalsrannsókn eru Íslendingar 

sem hafa reynslu af inngripum og meðferðum við notkun hugbreytandi efna þegar þeir voru 

yngri en 18 ára en eru núna orðnir eldri en 18 ára. 

 

Viðtalið tekur um 40 mínútur og viðtalstími er eftir samkomulagi. Fyllsta trúnaðar við 

þátttakendur er gætt og engin persónugreinanleg gögn verða notuð. Þó þú samþykkir þátttöku 

í upphafi er hér tekið fram að þér er frjálst að hætta þátttöku á hvaða stigi rannsóknarinnar 

sem er. 

 

Niðurstöður rannsóknarinnar verða birtar í lokaverkefni meðrannsakenda en sem fyrr segir 

mun ekkert persónugreinanlegt koma þar fram. Einnig er gert ráð fyrir að niðurstöður 

rannsóknarinnar verði kynnt fyrir hagsmunasamtökum, fagfólki og í ritrýndum tímaritum. 

Vonast er til þess að niðurstöðurnar muni nýtast til áframhaldandi þróunar þjónustu fyrir 

ungmenni sem nota vímuefni á Íslandi. 

 

Finnir þú fyrir vanlíðan sem tengist þátttöku í þessari rannsókn getur þú haft samband við dr.  

Helgu Sif Friðjónsdóttur, sérfræðing í geðhjúkrun á geðþjónustu Landspítala og óskað eftir 

viðtalið. Hægt er að hafa samband við Helgu Sif á netfang hennar:helgasf@landspitali.is 
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Nánari upplýsingar um þátttöku og rannsóknina gefur ábyrgðamaður á netfanginu 

helgasf@landspitali.is eða  meðrannsakendur í síma 891 9772 og á netfanginu / 

johannabs72@gmail.com / juditsophus93@gmail.com. 

 

Með von um góðar undirtektir,  
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Upplýst samþykki 

 

Undirrituð/ritaður hef/hefur lesið kynningarbréf um þátttöku í rannsókninni: 

Upplifun ólögráða ungmenna sem notuðu hugbreytandi efni af inngripi og meðferð tengt 

þeirri notkun 

Rannsóknin er liður í lokaverkefni Jóhönnu Bjarkar Sigurbjörnsdóttur og Júdit Sophusdóttur 

að BA gráðu í Sálfræði, á Hug- og félagsvísindasviði við Háskólann á Akureyri. Leiðbeinandi 

er dr. Helga Sif Friðjónsdóttir, sérfræðingur í geðhjúkrun á geðþjónustu Landspítala. 

 

Þátttaka felur í sér að svara spurningum um reynslu og upplifun einstaklings sem ólögráða 

ungmenni, er notaði hugbreytandi efni, af inngripi og meðferð tengt þeirri notkun. 

 

Farið verður með allar upplýsingar sem trúnaðarmál og þess vandlega gætt að ekki verði hægt 

að rekja þær.  Kynningarbréf og upplýst samþykki eru í tvíriti og held ég sem þátttakandi eftir 

eintaki af þeim báðum skjölum. 

Ritgerðin verður birt í samræmi við reglur um lokaverkefni við Háskólann á Akureyri. 

Ég samþykki hér með að taka þátt í rannsókninni eins og henni er lýst í kynningarbréfi. Mér er 

frjálst að hætta þátttöku á hvaða stigi hennar sem er. 

 

Undirskrift þátttakanda       Staður og dagsetning  

 

Undirskrift rannsakanda til staðfestingar að upplýsts samþykkis hafi verið aflað  

 


