
 

 

 

 

 

BA ritgerð 
í félagsráðgjöf 

  
 
 
 
 

Tengslamyndun og parasambönd einstaklinga á 
fullorðinsárum sem hafa alist upp við 

vímuefnaröskun foreldra 
 
 
 
 
 
 

Bergdís Sif Hjartardóttir og Júlía Helga Jakobsdóttir 
 
 

Leiðbeinandi: Jóna Margrét Ólafsdóttir lektor 
Júní 2022





 





 

 

 

 

 

Tengslamyndun og parasambönd einstaklinga á fullorðinsárum sem hafa 
alist upp við vímuefnaröskun foreldra  

  

 

Bergdís Sif Hjartardóttir og Júlía Helga Jakobsdóttir 

260495-2679 og 160694-2389 

 

 

 

 

 

Lokaverkefni til BA-gráðu  

Leiðbeinandi: Jóna Margrét Ólafsdóttir 

 

Stærð ritgerðar í ECTS einingum: 12 ECST einingar 

 

 

Félagsráðgjafardeild 

Félagsvísindasvið Háskóla Íslands 

Júní 2022  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tengslamyndun og parasambönd einstaklinga á fullorðinsárum  

sem hafa alist upp við vímuefnaröskun foreldra 

Ritgerð þessi er lokaverkefni til BA gráðu 
og er óheimilt að afrita ritgerðina á nokkurn hátt nema með leyfi rétthafa. 
© Bergdís Sif Hjartardóttir og Júlía Helga Jakobsdóttir, 2022 
 
Reykjavík, Ísland, 2022  



3 

Útdráttur 

Í þessari heimildaritgerð eru áhrif þess á líf einstaklinga að alast upp hjá foreldri 

með vímuefnaröskun könnuð, og hvernig það getur fylgt þeim fram á fullorðinsár. 

Áhersla er lögð á líðan einstaklinga sem hafa alist upp við vímuefnaröskun og 

tengslamyndun og parasambönd þeirra á fullorðinsárum. Markmið ritgerðarinnar 

er einnig að varpa ljósi á áhrif vímuefnaröskunar einstaklings á aðra 

fjölskyldumeðlimi andlega, líkamlega og félagslega. Gert er grein fyrir hugtakinu 

vímuefnaröskun og alþjóðlegum greiningarkerfum sem eru notuð til að greina 

vímuefnaröskun. Farið er yfir helstu kenningar er snúa að fjölskyldunni. Auk þess 

er fjallað um hugtakið fjölskylda og hvað telst vera heilbrigð fjölskylda og óstarfhæf 

fjölskylda. Þá er einnig fjallað um hæfni foreldra til þess að ala upp barn og hvernig 

vímuefnaröskun getur haft áhrif á getu foreldra til þess. Gert er grein fyrir 

verndandi þáttum og áhættuþáttum barna sem alast upp við vímuefnaröskun 

innan fjölskyldu. Gert er grein fyrir starfi félagsráðgjafa er kemur að málefnum 

einstaklinga með vímuefnaröskun og aðstandendum þeirra. Undir lokin er farið yfir 

þau úrræði sem eru í boði fyrir fjölskyldumeðlimi til þess að takast á við þau áhrif 

sem vímuefnaröskun einstaklings kann að hafa á alla fjölskylduna.  

 Helstu niðurstöður ritgerðarinnar benda til þess að vímuefnaröskun hefur ekki 

einungis áhrif á einstaklinginn sem er með vímuefnaröskun heldur allt 

fjölskyldukerfið í heild. Þá geta allir innan fjölskyldunnar upplifað andlega, 

líkamlega og félagslega vanlíðan. Fjölskyldumeðlimir geta jafnframt skort 

tilfinningalega nánd þar sem fjölskyldulífið er flókið og samskiptin eru óeðlileg. 

Fullorðin börn foreldra með vímuefnaröskun hafa gjarnan minni getu til að mynda 

tengsl og tjá tilfinningar sínar við aðra. Þá hafa þau einnig tilhneigingu til að forðast 

parasambönd og/eða fara í samband með maka með vímuefnaröskun sem glímir 

við sömu hegðun og foreldrar þeirra gerðu. 

 

Lykilorð: Tengslamyndun, fjölskylda, fullorðin börn, parasambönd og 

vímuefnaröskun 
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Formáli 

Heimildaritgerð þessi er 12 (ECTS) eininga lokaverkefni til BA gráðu í félagsráðgjöf við 

Háskóla Íslands. Ritgerðin er fræðileg samantekt sem fjallar um einstaklinga sem hafa alist 

upp við vímuefnaröskun innan fjölskyldu og hvaða áhrif slíkt uppeldi kann að hafa á líðan 

þeirra, tengslamyndun og parasambönd á fullorðinsárum. Verkefnið var unnið undir 

leiðsögn Jónu Margrétar Ólafsdóttur aðjúnkt við félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands og 

viljum við þakka henni fyrir faglega og frábæra leiðsögn, góðar ábendingar og 

uppbyggilega gagnrýni. Þá viljum við þakka fjölskyldu okkar og vinum fyrir ómetanlegan 

stuðning. Einnig viljum við þakka okkur sjálfum fyrir að ljúka við þetta nám með seiglu og 

þrautseigju að leiðarljósi. Að lokum viljum við þakka Karen Margréti Bjarnadóttur fyrir 

góðan og faglegan yfirlestur á ritgerðinni.  
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1 Inngangur 
Heimildaritgerð þessi beinir sjónum sínum að börnum foreldra með vímuefnaröskun með 

tilliti til uppvaxtarár þeirra sem og fullorðinsára. Vímuefnaröskun einstaklings í fjölskyldu 

getur haft áhrif á aðra fjölskyldumeðlimi og fjölskyldukerfið í heild út frá félagslegum, 

sálrænum og fjárhagslegum þáttum (Jóna Margrét Ólafsdóttir, 2020). Börn sem alast upp 

við vímuefnaröskun foreldra geta því verið í hættu meðal annars gagnvart fátækt og 

ofbeldi sem þeim hefur verið beitt eða orðið vitni af á heimili þeirra. Getur það leitt til 

sálræns, líkamlegs og félagslegs skaða hjá þeim börnum og má sjá birtingarmyndir þess 

til dæmis í skertu sjálfstrausti, reiði, kvíða, ótta og lágu sjálfsmati (Jóna Margrét 

Ólafsdóttir, 2020). 

 Meginmarkmið ritgerðarinnar er að kanna hvaða áhrif það getur haft á börn að 

alast upp við vímuefnaröskun foreldra andlega, líkamlega og félagslega. Jafnframt er 

skoðað hvernig einstaklingum sem hafa alist upp við slíkar aðstæður vegnar á 

fullorðinsárum. Þá er kannað hvort að slíkt uppeldi geti haft áhrif á líðan einstaklinganna, 

tengslamyndun og parasambönd þeirra á eldri árum. Ritgerðin reynir að svara eftirfarandi 

spurningum:  

 1. Hvaða áhrif hefur það á börn að alast upp við vímuefnaröskun foreldris, 

 andlega, líkamlega og félagslega? 

 2. Hefur vímuefnaröskun foreldris áhrif á tengslamyndun og líðan einstaklinga á 

 fullorðins árum?  

 3. Getur vímuefnaröskun foreldra í æsku haft áhrif á parasambönd 

 einstaklinganna á fullorðins árum? 

Til þess að svara fyrrnefndum spurningunum er notast við heimildaöflun út frá ritrýndum 

fræðigreinum sem byggja á rannsóknum um vímuefnaröskun í fjölskyldum. Þar að auki er 

stuðst við upplýsingar úr erlendum gagnasöfnum, opinberum skýrslum, fræðiritum og 

fræðilegum bókum. Ritgerðin skiptist í átta kafla þar sem annar kafli gerir grein fyrir 

skilgreiningum á hugtakinu vímuefnaröskun. Í þriðja kafla er gert grein fyrir helstu 

kenningum sem tengjast fjölskyldum. Sá fjórði beinir sjónum að áhrifum 

vímuefnaröskunnar á fjölskylduna. Í fimmta kafla er fjallað um parasambönd uppkominna 

barna foreldra með vímuefnaröskun. Sjötti kafli fjallar um starf félagsráðgjafa og aðkomu 

þeirra að málefnum foreldra með vímuefnaröskun. Að lokum í áttunda kafla 
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ritgerðarinnar er samantekt á meginniðurstöðum á þeim fræðilega ramma og 

rannsóknum sem voru skoðaðar, ásamt því að svara þeim spurningum sem lagðar voru 

fram.  

2 Skilgreiningar DSM-5 og ICD-11 á vímuefnaröskun 
Í þessum kafla er gert grein fyrir hugtakinu vímuefnaröskun. Einnig er gert grein fyrir 

hugtakinu fíkn sem er eitt af einkennum vímuefnaröskunar (American Psychiatric 

Association, e.d.-b.). Fjallað er um þau greiningarkerfi sem helst eru notuð til að greina 

vímuefnaröskun. Þá annars vegar Diagnostic and statistical manual of mental disorder 

(DSM-5) og hins vegar International classification of diseases (ICD-11). Ameríska 

geðlæknafélagið (e. American Psychiatric Association, [APA]) gaf út DSM greiningarkerfið 

sem flokkar geðraskanir (APA, e.d.; WHO, e.d.-a.). Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (e. 

World Health Organization, [WHO]) gaf út ICD greiningarkerfið sem er alþjóðlegt 

flokkunarkerfi sjúkdóma og gerir heilbrigðisstarfsmönnum kleift að deila stöðluðum 

upplýsingum um allan heim (Brunier, 2022). Sérfræðingar víða um heim styðja sig við 

greiningarkerfin til þess að skilja og greina sjúkdóma. Greiningarkerfin DSM-5 og ICD-11 

eru bæði uppbyggð með þeim hætti að einstaklingur þarf að hafa ákveðið mörg einkenni 

yfir tiltekinn tíma svo hægt sé að greina og staðfesta að einstaklingur sé með 

vímuefnaröskun (APA, e.d.; WHO, e.d.-b.).  

2.1 Vímuefnaröskun 

Vímuefnaröskun er algengur sjúkdómur sem getur verið alvarlegur og haft áhrif á fólk úr 

öllum stéttum samfélagsins (Substance Abuse and Mental Health Services Administration 

[SAMHSA], 2020). Samkvæmt Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni felur vímuefnaröskun í 

sér áráttukennda og sterka löngun til að neyta vímuefnis. Vímuefnanotkun einkennist af 

stjórnleysi sem stafar af endurtekinni notkun efnisins þrátt fyrir neikvæð áhrif á heilsufar 

einstaklings (WHO, 2022). Þolmyndun fyrir vímuefninu eykst, einstaklingurinn þarf sífellt 

stærri skammt og vímuefna er neytt til þess að halda fráhvarfseinkennum í skefjum. 

Vímuefnanotkunin er ekki lengur jákvæð upplifun heldur nauðsynleg til þess að losna við 

neikvæðar tilfinningar og einstaklingurinn lendir í vítahring sem getur reynst erfitt að 

komast út úr (APA, 2013). Vímuefni hafa áhrif á miðtaugakerfið en þau geta bæði haft 
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örvandi eða slævandi áhrif á nauðsynlega líkamsstarfsemi eins og blóðþrýsting, öndun, 

hjartslátt og líkamshita. Þegar vímuefna er neytt breytist skynjun og líðan einstaklingsins 

á umhverfinu sem getur hefur áhrif á samskipti hans við aðra (Watkins, 2022).  

 Myndgreiningarniðurstöður úr heilarannsóknum greina frá skertri starfsemi í 

framheila sem tengjast ákvarðanatöku og úrvinnslu upplýsinga. Endurtekin 

vímuefnanotkun getur valdið breytingum á heilastarfsemi sem getur leitt til varanlegra 

skaða (APA, e.d.-b.). Vímuefni geta verið ávanabindandi og er fíkn eitt af einkennum 

vímuefnaröskunnar sem vísar til þess að einstaklingur sækir endurtekið í vímuefnið þó að 

hann sé meðvitaður um að vímuefnanotkunin hafi skaðleg áhrif á hann og aðra í kringum 

sig. Fíkn þróast stig af stigi og alvarleiki vímuefnaröskunar er metinn út frá stigi 

fíknarinnar. Vímuefnaröskun er mis alvarleg en hægt er að greina einstakling með væga, 

milda eða alvarlega vímuefnaröskun (APA, e.d.-b.; Bjarni Sigurðsson, 2018). Rannsóknir 

gefa til kynna að vímuefnaröskun sé heilasjúkdómur sem felst í samspili andlegra, 

líkamlegra og félagslegra þátta. Þá hafa umhverfisþættir og líffræðilegir þættir einnig 

mikil áhrif en flókið samspil bæði erfða og umhverfis getur haft áhrif á að einstaklingur 

greinist með vímuefnaröskun (Buchman o.fl., 2010). Vímuefnaröskun felur í sér 

breytingar á hugsun, skapi og hegðun einstaklings sem getur haft áhrif á það hvernig hann 

tengist öðrum (SAMHSA, 2020). Rannsóknir sýna fram á að einstaklingur með 

vímuefnaröskun er ekki sá eini sem er í vanda staddur heldur allir fjölskyldumeðlimir hans. 

Vímuefnaröskun getur haft víðtæk og langvarandi áhrif á alla fjölskylduna í heild sem 

getur valdið andlegum, líkamlegum og félagslegum skaða. Vímuefnaröskun getur 

jafnframt haft neikvæð áhrif á daglegar athafnir og skert hæfni einstaklings til að vinna, 

hafa samskipti við vini og fjölskyldu og sinna öðrum mikilvægum þáttum lífsins 

(Klostermann og O‘Farrell, 2013; WHO, 2022; SAMHSA, 2022). 

2.2 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5) 

Ameríska geðlæknafélagið gaf út fyrsta DSM greiningarkerfið árið 1952 í Bandaríkjunum 

sem þjónaði upphaflega þeim tilgangi að taka saman tölfræðilegar upplýsingar um 

geðraskanir (APA, 2013). Kerfið var endurbætt og lagfært svo að sérfræðingar geti skilið 

og greint sjúkdóma með einfaldari hætti. Árið 2013 kom fimmta og jafnframt nýjasta 

útgáfan af DSM-5 kerfinu út og er það stöðluð flokkun á geðröskunum (National Institute 

on Alcohol Abuse and Alcoholism [NIAAA], 2021). Læknar og sérfræðingar úr öðrum 
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starfsstéttum víða um heim notast við kerfið til að greina sjúkdóma og raskanir en þegar 

verið er að kanna og meta hvort einstaklingur sé með vímuefnaröskun er notast við 

ákveðin greiningarviðmið (APA, 2013). 

 Samkvæmt DSM-5 eru viðmiðin ellefu talsins og skiptast upp í fjóra flokka sem 

raðast eftir alvarleika. Fyrsti flokkurinn er viðmið eitt til fjögur, þar er lítil sem engin stjórn 

á vímuefnanotkun. Annar flokkurinn er viðmið fimm til sjö, þar skerðist félagslega hliðin. 

Þriðji flokkurinn er viðmið átta til níu, þar sem notkun vímuefna eykur hættu. Fjórði og 

síðasti flokkurinn er viðmið tíu til ellefu og heyrir undir lyfjafræðileg viðmið (APA, 2013). 

Greiningarviðmiðin ellefu eru eftirfarandi: 

 

1. Inntaka vímuefna er í hærri skömmtum og yfir lengri tíma en áformað var. 

2. Viðleitni til að stöðva eða stjórna neyslunni en með litlum árangri. 

3. Miklum tíma eytt í að verða sér úti um vímuefni og neyta þeirra. Neyslan hefur 
því áhrif á áhugamál sem fer minnkandi með tímanum. 

4. Mikil þrá og löngun í að nota vímuefni. 

5. Endurtekin notkun vímuefna þrátt fyrir neikvæð áhrif á vinnu, heimili eða skóla. 

6. Vímuefnanotkun haldið áfram þrátt fyrir samskiptaörðugleika innan 
fjölskyldunnar eða annarra félagslegra vandamála af völdum vímuefna. 

7. Hætt eða minnkað að sinna áhugamálum og tómstundum vegna 
vímuefnanotkunar. 

8. Vímuefnanotkun við líkamlega hættulegar aðstæður. 

9. Endurtekin vímuefnanotkun þrátt fyrir andleg og líkamleg vandamál sem tengja 
má við notkun vímuefna. 

10. Þolmyndun sem lýsir sér: 

a. Aukin þörf að innbyrða meira magn af vímuefni til að ná áætlaðari vímu. 

b. Áhrifin eru minni þó að sama hlutfall vímuefna sé innbyrt. 

11. Fráhvörf sem lýsa sér: 

a. Einkennandi fráhvörfum sem tengjast beint vímuefninu. 

b. Aðrar tegundir vímuefna eins og áfengi eða önnur slævandi efni notuð til 
þess að draga úr fráhvarfseinkennum (APA, 2013).  
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DSM-5 telur að einstaklingur þurfi að uppfylla tvö eða fleiri einkenni af ofangreindum 

greiningarviðmiðum á síðustu tólf mánuðum til þess að greinast með vímuefnaröskun. 

Einstaklingur sem uppfyllir tvö til þrjú einkenni fellur undir milda vímuefnaröskun. Fjögur 

til fimm einkenni er miðlungs vímuefnaröskun en sex eða fleiri einkenni er alvarleg 

vímuefnaröskun. Því fleiri einkenni sem einstaklingur uppfyllir, þeim alvarlegri er röskunin 

(APA, 2013). 

 Undir DSM-IV sem er fjórða útgáfa af greiningarkerfinu voru greiningarviðmiðin 

fyrir vímuefnamisnotkun og vímuefnafíkn aðgreind. Allir þeir sem uppfylltu eitt eða fleiri 

viðmið af vímuefnamisnotkun innan tólf mánaða fengu greiningu við vímuefnamisnotkun. 

Allir þeir sem uppfylltu þrjú eða fleiri viðmið af vímuefnafíkn á sama tólf mánaða tímabili 

voru greindir með vímuefnafíkn. Með tilkomu nýrrar og endurbættri útgáfu af DSM-5 

voru hugtökin vímuefnamisnotkun og vímuefnafíkn sameinuð í eitt hugtak, 

vímuefnaröskun. Uppfærslur greiningarkerfisins voru með þeim hætti að sá sem uppfyllir 

einhver tvö af ellefu viðmiðunum á sama tólf mánaða tímabili eru greind með 

vímuefnaröskun. Alvarleiki vímuefnaröskunar skiptist í vægan, miðlungs eða alvarlegan 

sem byggir á fjölda viðmiða sem uppfyllt eru (National Institute on Alcohol Abuse and 

Alcoholism [NIAAA], 2021). 

2.3 International Classifaction of Diseases (ICD-11) 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin setti fram greiningarkerfi árið 1948 sem ber heitið ICD 

(International classification of diseases) og er alþjóðleg tölfræðiflokkun sjúkdóma og 

annarra heilbrigðisvandamála (WHO, e.d.-a.). Flokkunarkerfið veitir sértæka þekkingu á 

umfangi, orsökum og afleiðingum sjúkdóma víða um heim (Harrison, 2021). Kerfið styðst 

við nýjustu rannsóknir, kenningar og þekkingu læknavísinda og er notað við skráningu 

sjúkdómsgreininga. Kerfið hefur verið grundvöllur fyrir tölfræðilegar upplýsingar um 

dánarorsök og sjúkdóma á milli heimsálfa og yfir tíma í meira en öld. Það var uppfært árið 

1994 og hefur verið notast við tíundu útgáfu þess ICD-10 síðan þá (WHO, e.d.-a.). Kerfið 

er í stöðugri þróun en ellefta og jafnframt nýjasta útgáfan ICD-11 var samþykkt af 

Alþjóðaheilbrigðisþinginu (e. World Health Assembly) árið 2019 og tók gildi í janúar 2022 

(Brunier, 2022).  

 Flokkunarkerfið hefur verið endurbætt og er efnisskipan ICD-11 ítarlegri og 

nákvæmari heldur en ICD-10 (Pan American Health Organization, 2022). Með aukinni 
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tækniþróun hefur kerfið verið endurbætt með hagnýtingu stafrænnar tækni að leiðarljósi 

(Harrison, 2021). ICD-11 kerfið er rafrænt með nýju notendavænu sniði á mörgum 

tungumálum (Brunier, 2022). Uppfærsla kerfisins auðveldar kóðun mikilvægra gagna og 

upplýsinga sem heilbrigðisstarfsfólk notar til að flokka sjúkdóma, geðræn vandamál, 

dánarorsakir og önnur heilsufarsvandamál. ICD-11 inniheldur jafnframt nýja kafla um 

hefðbundna læknisfræði, kynheilbrigði og spilaröskun sem hefur verið bætt við kaflann 

um ávanabindandi raskanir (Pan American Health Organization, 2022).  

 Í ICD-11 er nýr flokkur sjúkdóma yfir raskanir vegna vímuefnanotkunar og 

ávanabindandi hegðunar. Þessi flokkur tengist notkun ávanabindandi efna og 

endurtekinni hegðun sem getur verið ávanabindandi (Saunders, 2021). ICD-11 

flokkunarkerfið inniheldur fjóra flokka til að greina vímuefnaröskun. Fyrsti flokkurinn er 

áhættusöm notkun vímuefna sem gæti haft neikvæðar afleiðingar í för með sér. Annar 

flokkurinn er vímuefnanotkun sem gæti leitt til líkamlegs og andlegs skaða, jafnframt leitt 

til hegðunar sem er skaðleg öðrum. Þriðji flokkurinn er endurtekin vímuefnanotkun þrátt 

fyrir líkamlegan og andlegan skaða af völdum vímuefnisins. Fjórði flokkurinn er stjórnlaus 

vímuefnanotkun á stigi fíknar (WHO, 2022). 

 Einkenni vímuefnaröskunar koma yfirleitt í ljós á tólf mánaða tímabili en hægt er 

að greina vímuefnaröskun ef vímuefnanotkun á sér stað daglega eða næstum daglega í 

að minnsta kosti þrjá mánuði (Saunders, 2021). Samkvæmt ICD-11 (2022) þurfa þrjú eða 

fleiri einkenni að vera til staðar yfir tólf mánaða tímabil eða samfellt í þrjá mánuði til að 

greinast með vímuefnaröskun: 

1. Skert stjórn á vímuefnanotkun, vímuefna neytt oftar og meira en áætlað var. 

2. Vímuefna er neytt umfram aðra þætti lífsins þar á meðal daglegar athafnir 
þrátt fyrir neikvæðar afleiðingar vímuefnanotkunar. 

3. Líkamleg einkenni koma fram eins og fráhvörf og þolmyndun. Vímuefna 
neytt í auknum mæli til að koma í veg fyrir eða draga úr fráhvarfseinkennum 
(WHO, 2022). 
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3 Fjölskyldukenningar 
Þessi kafli er um líkön og fræðilegar kenningar sem tengjast fjölskyldum. Gert er grein 

fyrir fjórum kenningum, þá fyrst Fjölskyldukerfiskenningunni (e. family system theory), því 

næst Tengslakenningunni (e. attachment theory), þar á eftir Vistfræðilíkan 

Bronfenbrenner (e. ecological system theory) og að lokum Formgerðakenningunni (e. 

structural family theory). Allar þessar kenningar tilheyra ólíkum þáttum sem eru taldir 

mikilvægir þegar unnið er með fjölskyldur (Laff og Ruiz, 2021). Fjölskyldukerfiskenningin 

(1978) horfir á fjölskyldu sem eina tegund kerfis og að aðrir þættir geta haft áhrif hvorn á 

annan (Andreae, 2011). Tengslakenningin (1969) byggir á þörfum barns til þess að 

tengjast umönnunaraðila sínum tilfinningalega (Beckett og Taylor, 2019). Vistfræðilíkanið 

beinir athygli á þroskaferli barnsins og þá þætti sem hafa áhrif á þroskaferlið sem skoðað 

er út frá heildarsýn (Bronfenbrenner, 1979). Síðast er það formgerðakenningin (1960) en 

hún greinir fjölskyldur út frá formum sem skiptast niður í hlutkerfi (Vetere, 2001). 

3.1 Fjölskyldukerfiskenningin 

Geðlæknirinn Murray Bowen (1978), var upphafsmaður og frumkvöðull 

fjölskyldukerfiskenningarinnar. Fjölskyldukerfiskenningin kemur að mannlegri hegðun 

þar sem horft er á fjölskylduna sem tilfinningalega einingu og hvernig hvert og eitt þeirra 

hefur áhrif á hvort annað. Bowen taldi að ef einn einstaklingur sem tilheyrir fjölskyldunni 

tekur breytingu þá breytir það öllum öðrum fjölskyldumeðlimum sem tengjast 

einstaklingnum. Horfir því kenningin á fjölskylduna í heild sinni en ekki hvern einstakling 

fyrir sig. Bowen þróaði kenninguna út frá kerfiskenningunni á sjöunda áratug síðustu aldar 

og hefur kenningin spilað lykilhlutverki er kemur að fjölskyldukenningum og 

fjölskyldumeðferðum (Bowen, 1978; Murray, 2006; Nichols og Davis, 2017).  

 Fjölskyldukerfiskenningin (1978) byggir á sex hugtökum en fyrsti þátturinn er 

aðgreining sjálfsins (e. differentiation of self). Hugtakið byggir á getu einstaklingsins til 

þess að takast á við breyttar aðstæður og álag án þess að bregðast við tilfinningalega en 

skynsemi og sveigjanleiki er grundvallaratriði. Ef einstaklingur skortir þennan eiginleika 

getur það valdið erfiðleikum í samskiptum á lífsleiðinni sem getur ýtt undir félagslega 

einangrun einstaklingsins en Bowen telur að þessi eiginleiki lærist innan fjölskyldunnar 
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(Nichols og Davis, 2017). Annar þátturinn samkvæmt Bowen (1978) er þríhyrningur (e. 

triangles) og vísar hugtakið í þríhyrning sem getur orðið innan fjölskyldu. Þegar að spenna 

eða togstreita myndast á milli tveggja aðila er vanalega leitað aðstoðar til þriðja aðila til 

þess að leysa úr ágreiningnum (Nichols, 2010). Þríhyrningsmyndun getur skapað átök 

innan fjölskyldunnar og því er best að þriðji aðili forðist það að taka þátt eða eiga afskipti 

af þeim sem glíma við átökin (Nichols og Davis, 2017). Kynslóðatilfærsla (e. 

multigenerational emotional process) er þriðji þátturinn í fjölskyldukerfiskenningunni 

(1978) sem vísar til þess að fjölskyldumynstur endurtekur sig í gegnum kynslóðir. Sem 

dæmi ef móðir barns glímir við vímuefnaröskun getur barnið einnig glímt við 

vímuefnaröskun og þá má sjá fjölskyldumynstur (Noone, 2015). Fjórði þátturinn í 

fjölskyldukerfiskenningunni (1978) er systkinaröð (e. sibling position) en Bowen taldi að 

aldursröð barna innan fjölskyldunnar hafi áhrif á persónueinkenni þeirra. Fimmti 

þátturinn samkvæmt Bowen (1978) er tilfinningaleg lokun (e. emotional cutoff) og kemur 

það fram í samböndum einstaklinga þar sem þeir reyna stjórna kvíðanum út frá 

samböndum og tilfinningalegum tengslum (Kerr og Bowen, 1988). Síðasti þátturinn 

varðar sjötta hugtakið sem er félags tilfinningalegt ferli (e. societal emotional process) þar 

sem fjölskyldan er endurmótuð af andstæðum aðgreiningar- og 

einstaklingamiðunaröflum. Fjölskyldan á því auðveldara með að standast eyðileggjandi 

félagsleg áhrif út frá stétt, kynþáttafordómum og kynjamisrétti (Haefner, 2014; Kerr og 

Bowen, 1988).  

 Þegar kemur að fjölskyldum og meðferðarvinnu þeirra er fjölskyldukerfiskenning 

Bowen (1978) hentug þar sem unnt er að horfa á fjölskyldukerfið í heild sinni og skoðað 

hvernig áhættusöm tengslamynstur innan fjölskyldunnar tengjast erfiðleikum þeirra og 

hvernig hægt sé að aðlaga það að breyttum aðstæðum (Baham o.fl., 2008). Ef litið er til 

vímuefnaröskun einstaklings er kemur að fjölskyldunni má áætla út frá þessari tilteknu 

kenningu að röskunin hafi áhrif á alla meðlimi fjölskyldunnar. Ef einstaklingur innan 

fjölskyldunnar glímir við vímuefnaröskun getur færni hans og geta skaðast sem getur haft 

áhrif á hvern og einn fjölskyldumeðlim. Út frá kenningu Bowen (1978) er meðal annars 

hægt að brjóta niður óheilbrigð tengslamynstur sem geta myndast út frá 

vímuefnaröskuninni sem hafa þannig neikvæð áhrif á fjölskylduna í heild. Einnig er hægt 

að skoða þær áskoranir sem þróast út frá þeim mynstrum til þess að byggja upp ný og 
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heilbrigðari mynstur innan fjölskyldunnar (O‘Gorman, 2012; McCrady og Flanagan, 2021; 

Saatcioglu o.fl., 2006).  

 Samkvæmt Bowen (1978) hentar kenning hans öllum fjölskyldum en hún hefur þó 

setið mikla gagnrýni. Sumir telja að kenning hans byggi á of lítilli áherslu á tilfinningum er 

kemur að fjölskyldumeðferðum og að hún setji ábyrgð einstaklings yfir á fjölskylduna í 

heild, þá sérstaklega þegar um ofbeldi er að ræða innan fjölskyldna (Brown, 1999; Beckett 

og Taylor, 2019). Gagnrýnin hefur jafnframt beinst að því að kenningin liggur frekar að 

karlægum eiginleikum heldur en kvenlegum sem ráðstafar valdahlutföllum innan 

fjölskyldunnar í kenningunni (Murray, 2006; Keala o.fl., 2004). 

3.2 Tengslakenningin 

Tengslakenningin var þróuð af breska sálfræðingnum John Bowlby (1958) og er talin vera 

ein helsta kenningin í þroskasálfræði. Líta má á tengslakenninguna sem uppsprettu af 

persónulegri reynslu Bowlby. Talið er að uppeldið sem Bowlby hlaut ásamt rannsóknum 

og starfi hans með börnum hafi haft áhrif á það hvernig hann lagði fram 

tengslakenninguna á þriðja og fjórða áratug síðustu aldar (Horst o.fl., 2020). Það var þó 

ekki fyrr en á fimmta áratug síðustu aldar sem tengslakenningar Bowlby (1969) voru 

fullmótaðar og þróaðar enn frekar af samstarfskonu hans Mary Ainsworth (Dijken, 2021). 

 Tengslakenningin (1969) heldur því fram að fyrir heilbrigðan tilfinningaþroska 

barns fram á fullorðinsár þurfi barn áreiðanlegan og umhyggjusaman umönnunaraðila 

sem er næmur á tilfinningalegar þarfir barnsins. Hefur umönnunaraðili þetta ekki í sér og 

tekur ekki eftir merkjum barnsins getur það leitt til óeðlilegrar hegðunar barns og jafnvel 

leitt til geðraskana á fullorðinsárum (Horst o.fl., 2019). Tengslahegðun (e. attachment 

behaviour) er túlkuð sem hegðun sem vísar til nálægðar við aðra mikilsverða manneskju. 

Þá eru fyrstu tengsl barns oftast við móður en einnig við föður eða þann sem sinnir 

barninu mest (Bowlby, 1969; Dijken, 2021). Bowlby kannaði sálrænar og 

hegðunartengdar afleiðingar sterkra og veikra tilfinningatengsla milli mæðra og ungbarna 

þeirra (Dijken, 2021). Tengslakenningin gerir ráð fyrir að ungabörn hafi meðfædda þörf til 

að þróa náin tilfinningatengsl við umönnunaraðila. Sterk tilfinningatengsl þróast með 

tímanum ef barn fær ást og umhyggju frá umönnunaraðila sínum (Beckett og Taylor, 

2019). Þau börn sem ekki ná að mynda náin tilfinningatengsl við umönnunaraðila eiga 

gjarnan við hegðunarvandamál að stríða síðar á ævinni og geta átt erfitt með að tengjast 
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öðrum. Mikilvægt er að traust og öryggi sé til staðar svo að barn geti lært að tengjast 

öðrum og eiga heilbrigð sambönd síðar á ævinni (Berger, 2017). Bowlby hélt því fram að 

tengslamynstur á fyrstu árunum mótar sjálfsmynd manneskjunnar, hegðun hennar, 

tengsl manneskjunar við aðra og félagslega aðlögun (Horst o.fl., 2020; Bowlby, 1969). 

 Mary Ainsworth (1970) gerði rannsóknir um tengsl milli móður og barns en hún 

framkvæmdi rannsóknaraðferðina Ókunnar aðstæður (e. strange situation) þar sem 

greint er tengslamyndun út frá viðbrögðum við aðskilnað (McLeod, 2018). Ókunnar 

aðstæður varpa ljósi á tengslamynstur barna við eins árs aldurs, hægt er að spá fyrir um 

þroska og samskiptahæfni barns af töluverði nákvæmni um ókomin ár (Rosmalen o.fl., 

2015). Ainsworth (1970) flokkaði tengslamyndun í fjóra flokka. Fyrst eru það örugg tengsl 

(e. secure attachment), þar sem börn leita til móður sinnar eftir fyrri og seinni aðskilnað 

frá henni. Í öruggum tengslum lítur barn á móður sína sem örugga höfn (e. secure base), 

en talið er að slík tengsl séu heilbrigð og vísa til þess að barn hafi fengið viðeigandi uppeldi 

stóran hluta ævinnar. Þau börn sem hafa upplifað örugg tengsl í æsku eru líklegri til þess 

að vera í heilbrigðum langtíma parasamböndum á fullorðinsárum (Cherry, 2020; Belsky, 

2006). Í öðru lagi eru það óörugg tengsl (e. insecure attachment), en það felst í 

nándarfælnum tengslum (e. avoidant attachment). Slík tengsl gefa til kynna lítil mótmæli 

meðal barna við aðskilnað, þegar móðirin fer þá hvorki grætur barnið né eltir hana og 

skoðar ekki umhverfi sitt. Það er talið að foreldrar þessara barna skorti færni til þess að 

sinna þörfum barnanna og sýna þeim viðeigandi svörun (McLeod, 2018). Í þriðja lagi setti 

Ainsworth (1970) fram önnur óörugg tengsl en það er tvíbent tengsl (e. ambivalent 

attachment). Slík tengslamynstur meðal barna sýna mest uppnám við aðskilnað, ruglandi 

hegðun og mikið óöryggi (Simmonds, 2011). Talið er að foreldrar slíkra barna hafi vanrækt 

börnin og beitt neikvæðum uppeldisháttum en þetta getur átt við foreldra sem glíma við 

erfiðar félagslegar aðstæður, geðræna kvilla eða fíkn. Barn sem elst upp hjá foreldri sem 

glímir við erfiðar félagslegar aðstæður er líklegra til að verða óöruggt (Berger, 2017). Í 

fjórða lagi kom Ainsworth (1970) fram með ruglingsleg tengsl (e. disorganised 

attachment), slík tengslamynstur svipa til fyrri skilgreiningum um óörugg tengsl en að 

viðbættu sýna börnin einkenni um ótta í samskiptum við foreldra og trufluð viðbrögð, 

vegna ofbeldis til dæmis. Talið er að þessi börn eru líklegri til að þróa með sér 

andfélagslega hegðun og jafnvel geðraskanir (Berger, 2017). Af börnum mæðra sem 

misnota vímuefni eru 43% þeirra barna með ruglingsleg tengslamynstur. Þá getur sterk 
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fylgni ríkt milli ruglingslegrar tengslamyndunar í frumbernsku og árásargirni, veikrar 

sjálfsmyndar, skertrar námsgetu, og vanhæfni í samskiptum á fullorðinsárum (Bowlby, 

1988; Ainsworth o.fl., 2015).  

 Tengslakenningin (1969) fjallar jafnframt um innra vinnulíkan (e. internal working 

model) sem felst í því að út frá samskiptum við sína nánustu mótar barn ákveðin innri 

módel af sjálfum sér og öðrum. Barn dregur ályktanir vegna reynslu sinnar um það við 

hverju megi búast af því sjálfu sem og öðrum og yfirfærir á aðra (Li, 2022). Barn sem 

upplifir örugg tengsl setur upp líkan af umhyggjusömum og áreiðanlegum foreldrum en 

samkvæmt því er barnið einstaklingur sem vert er að elska og veita athygli. Börn sem 

upplifa óörugg tengslamynstur sjá fólk sem viðsjárvert, það eru minni líkur að þau vænti 

góðs af öðrum og þau upplifa sig jafnvel áhrifalítil. Bent hefur verið á að slíkar ályktanir 

eru fastar fyrir þó að þær séu ekki meðvitaðar, þá einkum þær sem hafa mótast á fyrstu 

árum ævinnar (Rosmalen o.fl., 2015). Einstaklingar með óörugg tengslamynstur virðast 

ítrekað sækja í sambönd þar sem því er hafnað. Óörugg tengsl milli foreldra og barns geta 

einnig orsakað kvíða og þunglyndi hjá barninu (Cherry, 2020). Börn foreldra með 

vímuefnaröskun geta átt í hættu að mynda óheilbrigð og óörugg tengsl við aðra 

einstaklinga sökum þess að neysla foreldra er í forgangi. Foreldrarnir glata tækifærinu til 

að mynda sterk og örugg tengsl sem getur haft langvarandi áhrif á tengslamyndun 

barnanna á fullorðinsárum (Lander o.fl., 2013). Geðtengsl hafa mótandi áhrif á 

einstaklinga sem getur fylgt þeim á fullorðinsárin en tengslamynstur fyrstu árin eru talin 

vera gríðarlega áhrifamikil þar sem að þau eiga sér stað þegar barn er algerlega 

ósjálfbjarga (Berger, 2017).  

 Tengslakenningar Bowlbys (1969) hafa verið hornsteinn í sálgreiningum í meira en 

fimmtíu ár en kenningin hefur þó verið gagnrýnd (Fitzgerald, 2020). Tengslakenningin 

hefur vakið viðbrögð en sumir femínistar telja kenninguna afturhaldssama sem bindir 

konur inni á heimili. Femínistar hafa einnig bent á að Bowlby einblínir of mikið á áhrif 

móður og barns (Sæunn Kjartansdóttir, 2021). Þá hefur hugmynd Bowlbys um varanlegan 

skaða vegna aðskilnaðar móður og barns ekki verið studd (Fitzgerald, 2020). Ítarlegri 

rannsóknir benda á að ef barn er undirbúið fyrir aðskilnað og þekkir þann sem leysir 

móðurina af þarf barnið ekki að upplifa vanlíðan þegar það er fjarri móður sinni. Það er 

ekkert sem bendir til þess að skammur aðskilnaður hafi langvarandi áhrif jafnvel þó að 
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aðstæður séu ekki hliðhollar (Sæunn Kjartansdóttir, 2021). Fjölmörg dæmi hafa sýnt fram 

á að það er barni meinlaust að annar aðili en móðir sjái um umönnun barns hluta úr degi, 

ef sá aðili er fær í það hlutverk (Oakley, 1981). Bowlby hefur einnig verið gagnrýndur fyrir 

að gera ráð fyrir aðeins einum umönnunaraðila en þekkt er víða um heim að margir deila 

ábyrgð og umönnun barns. Móðir og faðir barns gegna ekki eingöngu þessu hlutverki 

heldur einnig ömmur, afar, bræður, systur, frænkur og frændur (Beckett og Taylor, 2019). 

3.3 Vistfræðilíkan Bronfenbrenner 

Bandaríski sálfræðingurinn Urie Bronfenbrenner (1979) gagnrýndi fyrri kenningar Mary 

Ainsworth (1970) um þroska barna. Hann taldi að rannsóknaraðferðir hennar Ókunnar 

aðstæður með annarri ókunnugri manneskju væru vistfræðilega rangar (Guy-Evans, 

2020). Bronfenbrenner þótti fyrri rannsóknir vera einhliða og hafi ekki einkennst af 

umhverfi sem börn raunverulega búa og þroskast í. Hann hélt því fram að við rannsóknir 

á þroska barns ætti ekki eingöngu að horfa á barnið og nánasta umhverfi þess heldur ætti 

að horfa á samspil hins stærra umhverfis (Bronfenbrenner, 1979). Bronfenbrenner bar 

kennsl á marga þætti í lífi barns sem hefur áhrif á þroska þess. Verk hans náðu yfir þroska 

einstaklingsins með hliðsjón af þáttum sem eru samtvinnaðir og hafa víxláhrif hver á 

annan. Bronfenbrenner (1979) byggði vistfræðilíkanið á þessum margvíslegu 

áhrifaþáttum sem umhverfið hefur á þroska barns (Beckett og Taylor, 2019).  

 Vistfræðilíkan Bronfenbrenner (1979) lítur á þroska barna sem flókið kerfi tengsla 

sem verða fyrir áhrifum af margvíslegum þáttum í umhverfinu. Allt frá nánasta umhverfi, 

eins og fjölskyldu og skóla til víðtækara menningarlegra gilda, laga og siða. Líkanið vísar 

til þess að einstaklingurinn tengist mörgum kerfum sem eru samvofin innbyrðis. Áhrif eins 

kerfis á þroska barns er háð tengslum þess við hin kerfin (Healy, 2014). Bronfenbrenner 

(1979) skipti umhverfi einstaklingsins í fimm mismunandi kerfi og í röð eftir því hversu 

mikil áhrif þau hafa. Fyrsta er míkrókerfi (e. microsystem), því næst mesókerfi (e. 

mesosystem), þar á eftir exókerfi (e. exosystem), auk makrókerfi (e. macrosystem) og að 

lokum krónókerfi (e. chronosystem). 

 Míkrókerfið er álitið vera eitt áhrifamesta kerfið í vistfræðilíkaninu en það eru þeir 

þættir sem hafa bein samskipti við barn í sínu nánasta umhverfi, eins og foreldrar, systkini, 

kennarar og skólafélagar (Bronfenbrenner, 1979). Sambönd í míkrókerfinu eru gagnkvæm 

en barn getur bæði orðið fyrir áhrifum frá öðru fólki í umhverfi sínu sem og haft áhrif á 
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skoðanir og gjörðir annarra. Samskipti innan míkrókerfisins eru gjarnan afar persónuleg 

og skipta sköpum til að styðja við og hlúa að þroska barns (Campos-Gil o.fl., 2020). Ef 

uppeldi barns einkennist af ást og umhyggju er það talið hafa jákvæð áhrif á þroska barns, 

en ef barn skortir slíkt uppeldi getur það haft neikvæð áhrif (Beckett og Taylor, 2019). 

Samkvæmt Bronfenbrenner (1979) gerir mesókerfið ráð fyrir að míkrókerfi einstaklings 

starfi ekki sjálfstætt, heldur eru þau samtengd og hafa áhrif hvert á annað (Healy, 2014). 

Samband foreldris og barns getur til dæmis haft áhrif á samband vina. Þá eru góð 

samskipti milli foreldra og kennara barns talin hafa jákvæð áhrif á þroska þess, nái 

foreldrar og kennari barns ekki saman geti það hins vegar haft neikvæð áhrif (Guy-Evans, 

2020). Exókerfið er ákveðin framlenging af mesókerfinu sem nær til sérhæfðra félagslegra 

kerfa, bæði formlegra og óformlegra. Þetta kerfi inniheldur ekki einstaklinginn sjálfan en 

hefur þó áhrif á aðstæður hans (Bronfenbrenner, 1979). Exókerfið heyrir meðal annars 

undir íbúðahverfi, vinnustað foreldra, vini foreldra og fjölmiðla. Þetta eru þau umhverfi 

sem barnið á ekki aðild að en hefur þó áhrif á það. Foreldri gæti til að mynda komið heim 

í vondu skapi eftir ágreining í vinnunni og verið með stuttan þráð gagnvart barninu, en 

þetta gæti haft neikvæð áhrif á þroska barns (Guy-Evans, 2020). Makrókerfið samkvæmt 

Bronfenbrenner (1979) beinir sjónum að því hvernig menningarlegir þættir geta haft áhrif 

á þroska barns, eins og félagsleg og efnahagsleg staða, auður, fátækt og þjóðerni. Þannig 

getur menning sem einstaklingur hefur alla athygli við haft áhrif á skynjun hans og 

skoðanir á þeim atburðum sem gerast í lífinu (Beckett og Taylor, 2019). Þetta kerfi er 

frábrugðið fyrrnefndum kerfunum þar sem það vísar ekki til þroska barns í tilteknu 

umhverfi heldur hið rótgróna samfélag og menning sem barn þroskast innan (Healy, 

2014). Krónókerfið einkennist af öllum þeim breytingum í umhverfinu sem eiga sér stað 

yfir ævina sem hafa áhrif á þroska einstaklingsins, þar á meðal sögulega atburði og 

meiriháttar lífsbreytingar. Þetta felst meðal annars í hefðbundnum lífsbreytingum eins og 

að byrja í skóla, en getur jafnframt falið í sér óhefðbundnar lífsbreytingar líkt og skilnaður 

foreldra (Bronfenbrenner, 1979; Sincero, 2022). 

 Vistfræðilíkanið (1979) veitir heildræna nálgun á öll þau kerfi sem börn og 

fjölskyldur þeirra taka þátt og varpar ljósi á kraftmikið eðli raunverulegra 

fjölskyldutengsla. Rannsóknir um mesókerfin eru þó takmarkaðar, þær hafa aðallega lagt 

áherslu á samskipti íbúðahverfa og fjölskyldu barnsins. Því er óljóst að hve miklu leyti 

þessi kerfi geta mótað þroska barna (Hayes o.fl., 2017; Leventhal og Brooks-Gunn, 2000). 
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Gagnrýnendur telja að gott sé að taka kenningu Bronfrenbrenners með fyrirvara þar sem 

umhverfi og áhrifavaldar barna taka sífelldum breytingum í takt við hraða samfélagsþróun 

sem á sér stað hverju sinni (Paquette og Ryan, 2001). Bronfenbrenner lagði áherslu á 

neikvæð áhrif umhverfisins en tók ekki tillit til seiglu einstaklingsins og hæfileika hans til 

þess að bregðast við mótlæti undir erfiðum aðstæðum einstaklingsins (Engler, 2007). 

Engler (2007) telur að með því að bæta seiglu við kenningu Bronfenbrenners geti það 

aðstoðað í að útskýra þær leiðir sem einstaklingar hafa nýtt sér til þess að komast í 

gegnum áföll í lífi sínu. Paquette og Ryan (2001) telja að það ætti að leggja meiri áherslu 

á hæfni einstaklinga til að hafa áhrif á velgengi þeirra áður en kannað er umhverfið. Með 

því að bæta við seiglu við líkan Bronfenbrenners (1979) gæti það gefið víðtækari skilning 

á þróunarferli hvers einstaklings (Christensen, 2016). 

3.4 Formgerðarkenningin 

Salvador Minuchin (1960) var einn af frumkvöðlum formgerðarkenningarinnar en hún er 

ein helsta nálgunin er kemur að kerfisbundinni fjölskyldu íhlutun. Kenningin vísar í 

samskiptamynstur fjölskyldu og hvernig innri uppbygging fjölskyldu er háttað (Minuchin, 

1974; Rivett og Street, 2009; Nichols og Schwartz, 2010). Uppbygging 

formgerðarkenningarinnar grundvallast á skýru líkani um starfsemi fjölskyldu og hefur 

verið notuð og þróuð í þjónustu við börn og fjölskyldur sem beinast að nútíðinni frekar en 

fortíðinni (Vetere, 2001; Jóna Margrét Ólafsdóttir, 2020; Minuchin, 1974).  

 Formgerðarkenningin (1960) er byggð upp á fjórum stigvöldum en fyrsta stigið 

skilgreinir sig sem stofnun hjónabands. Á þessu stigi fjalla Minuchin og Fishman (1981) 

um ný kerfi sem eru að myndast út frá nýjum reglum og hlutverkum í fjölskyldunni þar 

sem fjölskyldan var áður ótengd. Annað stigið heyrir undir fjölskyldur með ungabörn og 

það stig felur í sér að þróa sérstakar aðferðir fyrir annan hvorn makann. Með því er hægt 

að sinna og endurskipuleggja fjölskyldutengslin út frá nýja fjölskyldumeðlimnum sem er 

ungbarnið (Minuchin og Fishman, 1981). Þriðja stigið í formgerðarkenningunni er kallað 

fjölskyldur með börn á kynþroskaskeiði og einkennist það út frá aðlögunarferli 

fjölskyldunnar. Á þessu stigi geta börnin orðið mjög háð foreldrum sínum og geta því átt 

erfitt með að þróa sína eigin sjálfsmynd og átt í erfiðleikum með að binda sig á 

fullorðinsárum (Jóna Margrét Ólafsdóttir, 2020). Síðasta stigið samkvæmt Minuchin og 

Fishman (1981) er fjölskylda með uppkomin börn og á því stigi lærir fjölskyldan að tengjast 
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á ný sem fullorðnir einstaklingar þar sem mörkin eru skýr. Hjálpar það meðlimum 

fjölskyldunnar að takast á við náin sambönd út fyrir fjölskylduna (Jóna Margrét 

Ólafsdóttir, 2020).  

 Hver og ein fjölskylda hefur sín vandamál en út frá formgerðarkenningunni getur 

fjölskyldan haft góða hæfni til þess að takast á við hin ýmsu vandamál og aðstæður sem 

koma upp innan hverrar fjölskyldu (Jiménez o.fl., 2019; Nichols, 2013). Minuchin taldi 

nauðsynlegt að formgerðin skuli vera stöðug svo börn finni ekki fyrir varnarleysi því ef hún 

er stöðug og sveigjanleg þá ætti hún að getað þolað breytingar sem verða á leið hennar 

(Nichols og Schwartz, 2010). Formgerðarkenningin (1960) getur hentað vel sem vinnutæki 

er kemur að fjölskyldum með vímuefnaröskun þar sem hún greinir vandamál 

fjölskyldunnar út frá óstarfhæfu fjölskylduskipulagi hennar. Hún gefur fjölskyldum tillögur 

að öðrum lausnum svo það sé hægt að vinna að breytingum í því fjölskyldumynstri sem 

ekki var að virka innan fjölskyldunnar áður fyrr (Colapinto, 1988). Leitað er lausna fyrir 

breytingu í fjölskylduskipulaginu og haft er í huga að breyta mynstrum sem nú þegar eru 

ekki að virka innan fjölskyldunnar (Colapinto, 1988).  

  Gagnrýni hafa þó komið upp á formgerðarkenninguna en líkanið á erfitt með að 

takast á við sum kynjavandamál sem geta komið upp innan fjölskyldunnar þar sem 

kenningin leggur meira gildi á karla samanborið við konur (Hadfield, 2000). Ein helsta 

gagnrýnin er sú að formgerðarkenningin beinist eingöngu að fjölskyldumeðlimum 

kjarnafjölskyldunnar en tekur ekki tillit til annarra þátta eins og félagslegra þátta. Skortir 

formgerðarkenningunni einnig meiri öryggisatriði er kemur að fjölskyldum sem glíma við 

ofbeldi af einhverjum toga (Jóna Margrét Ólafsdóttir, 2020; McGoldrick, 1989). 

 Fjölskylduformgerðarlíkanið (e. the family change process model) kom í kjölfar 

formgerðarkenningarnar og var það Virginia Satir (1988) félagsráðgjafi sem var ein af 

frumkvöðlum líkansins. Var þetta líkan meðferðarmódel fyrir fjölskyldur sem byggir á 

hlutverkum einstaklinga innan fjölskyldunnar og hvernig sé hægt að varðveita jafnvægi í 

fjölskyldunni. Þegar einstaklingar fara í meðferð í fyrsta sinn gera þeir sér oft ekki grein 

fyrir því hversu mikið og á hvaða hátt hlutverkin innan fjölskyldunnar hafa breyst sökum 

vímuefnaröskun fjölskyldumeðlimsins (Satir, 1988; Ahmad-Abadi o.fl., 2017; Lander o.fl., 

2013). Samkvæmt þessu líkani er sá einstaklingur sem glímir við vímuefnaröskun í 

fjölskyldunni ekki eini sjúklingurinn heldur er öll fjölskyldan í heild sjúklingurinn. Þarf öll 
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fjölskyldan að taka þátt í meðferðinni til þess að meðferðin beri árangur (Satir, 1988; 

Gehart, 2014). Lagt er áherslu á sjálfsvirðingu fjölskyldunnar í þessari kenningu en út frá 

lítilli sjálfsvirðingu getur lágt sjálfsmat og kvíði myndast sem lætur einstaklinga velta fyrir 

sér hver skoðun annara sé á viðkomandi og hans fjölskyldumeðlimum. Lágt sjálfsmat 

getur leitt til þess að einstaklingar verða háðir hver öðrum og getur það komið í veg fyrir 

að einstaklingar þróast og þroskast eðlilega en markmið kenningarinnar er að fjölskyldan 

vaxi og þroskist. Oft getur sjálfsvirðing einstaklinga komið fram í makavali sem sýnir sig 

svo í vantrausti og vonbrigðum því viðkomandi var með miklar væntingar til makans (Satir, 

1988). Gagnrýnendur fjölskylduformgerðarlíkansins hafa haldið því fram að þegar 

eitthvað fer úrskeiðis í fjölskyldum þá er ekki aðeins einn eða tveir fjölskyldumeðlimir sem 

eiga við um sök heldur eru það allir fjölskyldumeðlimirnir. Oft getur vandamálið orðið að 

því að kennt sé foreldrum einstaklingsins sem glímir við vímuefnaröskun um vandamálið 

og því ekki horft á alla þætti vandamálsins. Oft eru tengsl, upplýsingar og lærð hegðun 

sem koma að fjölskyldunni ekki tekin inn í þá meðferð til þess að leysa vandann sem liggur 

fyrir (Ahmad-Abadi o.fl., 2017; Hofmann o.fl., 2012; Lynch, 1994). 

3.5 Fjölskyldusjúkdómskenningin 

Hugmyndafræði fjölskuldusjúkdómslíkansins telur vímuefnaröskun vera 

fjölskyldusjúkdóm þar sem neytandinn er heltekinn af neyslu sinni og aðstandendur 

neytandans eru sífellt uppteknir af neytandanum. Því eru allir meðlimir fjölskyldunnar að 

fást við sjúkdóminn en ekki einungis neytandinn sem glímir við vímuefnaröskunina (Jóna 

Margrét Ólafsdóttir, 2010; Substance Abuse and Mental Health Services Administration 

[SAMHSA], 2005). Líkanið greinir hvernig það er hægt að verða var við hegðunarmynstur 

og heilsubrest fjölskyldunnar sem getur breyst með þróun sjúkdómsins. Vímuefnaröskun 

einstaklings hefur ekki einungis áhrif á hugsun og hegðun hans heldur einnig á líkamlega 

og andlega heilsu allra fjölskyldumeðlima einstaklingsins (Usher o.fl., 2015). Það geta 

komið fram tilfinningar hjá fjölskyldumeðlimunum sem eru neikvæðar, svo sem skömm, 

reiði og sorg. Samskipti innan fjölskyldunnar geta jafnframt birst í vantrausti eða jafnvel 

leynd. Þetta fjölskylduumhverfi getur leitt til óvirkra fjölskylduaðstæðna og einangrunar 

innan fjölskyldu (Usher o.fl., 2015). Þau börn sem alast upp hjá foreldrum sem eru með 

vímuefnaröskun eða alast upp með fjölskyldumeðlimi sem glímir við vímuefnaröskun 

þurfa oftar en ekki á meðferð að halda (Inaba og Cohen, 2004; Usher o.fl., 2015). 
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Fjölskyldusjúkdómskenningin hefur það markmið að allir meðlimir fjölskyldunnar séu 

meðvitaðir um að fjölskyldan í heild verði fyrir áhrifum af vímuefnaröskununni líkt og 

neytandinn (Whittinghill, 2000). Þó hefur gagnrýni fjölskyldusjúkdómslíkansins legið í því 

að það sé verið að sjúkdómsvæða alla einstaklinga fjölskyldunnar og ekki sé tekið tillit til 

annara félagslegra þátta eða vandamála sem geta legið innan fjölskyldunnar (Whittinghill, 

2000). 

4 Áhrif vímuefnaröskunar á fjölskyldu 
Í þessum kafla er fjallað um hugtakið fjölskylda og gert grein fyrir því hvað telst vera 

heilbrigð fjölskylda og til hvers er ætlast af foreldrum út frá foreldrahæfni. Lagt er skilning 

í hvað flokkast sem óstarfhæf fjölskylda með hliðsjón af óæskilegri hegðun og meðvirkni. 

Varpað er ljósi á hvers konar áhrif það getur haft á líðan barna að alast upp hjá foreldri 

og/eða foreldrum með vímuefnaröskun með tilliti til félagslegra, andlegra og líkamlegra 

þátta. Að lokum er gert grein fyrir mögulegum áhættuþáttum sem og verndandi þáttum 

barna og ungmenna. 

4.1 Fjölskyldan 

Hugtakið fjölskylda má skilgreina á marga vegu og er í eðli sínu menningarleg og söguleg 

smíði. Með hugtakinu fjölskylda er meðal annars átt við flókinn, margþættan og 

gagnvirkan vef tilfinningatengsla. Fjölskylda er hópur tveggja eða fleiri einstaklinga sem 

geta reitt sig á hvort annað fyrir félagslegan, tilfinningalegan og/eða fjárhagslegan 

stuðning. Fjölskyldumeðlimir geta tekið sér búsetu í öllum heimshornum en geta samt 

sem áður enn verið tilfinningalega tengd og upplifað nánd fjölskyldunnar (Howe, 2018; 

Jóna Margrét Ólafsdóttir, 2020). Fjölskyldan er jafnframt sú stofnun samfélagsins þar sem 

deilt er saman tilfinningum, áhugamálum, hvíldarstundum, ábyrgð, efnahag og öðrum 

verkefnum (Sigrún Júlíusdóttir, 2002). Fjölskyldan er oft á tíðum það allra mikilvægasta í 

lífi einstaklings, flestir fæðast inn í fjölskyldur og eyða megni af bernsku- og 

unglingsárunum innan fjölskyldunnar (Bernardes, 2000). Tilfinningin að tilheyra fjölskyldu 

og upplifa þar umhyggju, virðingu, traust og samkennd skiptir sköpun er kemur að mótun 

einstaklings út lífið. Fjölskyldan er mikilvæg unga fólkinu á vegferð þeirra til fullorðinsára 

en skapa þarf börnum og ungmennum aðstæður til að þroska hugsun sína á ýmsum 
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sviðum. Miklu máli skiptir að hlúa að sjálfstæði þeirra í anda mikilvægra gilda um annars 

vegar skyldur, ábyrgð og frelsi og hins vegar nánd, traust, tillitssemi og samlíðan (Sigrún 

Aðalbjörnsdóttir, 2019). Fjölskylda sem ræðir málin og leggur áherslu á að laða fram 

sjónarmið bæði foreldra og barna eflir þroska barna vitsmunalega, tilfinningalega, 

félagslega sem styrkir sjálfsmynd þeirra og ábyrgðarkennd. Slíkur heimilisbragur 

einkennist af gagnkvæmu trausti og viðurkenningu (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2019). 

Rannsóknir hafa bent á að heilbrigð fjölskylda virki sem áhrifaríkt kerfi þegar hún starfar 

á þann hátt sem veitir fjölskyldumeðlimum öryggistilfinningu, samheldni og ánægju. 

Innan heilbrigðra fjölskyldukerfa er hver og einn fjölskyldumeðlimur fær um að gera 

málamiðlanir, treysta og mæta mannlegri þörf fyrir ást, virðingu og umhyggju. Sambönd 

innan fjölskyldunnar einkennast af hlýju og samheldni, fjölskyldumeðlimir telja sig jafn 

mikils virði og eru meðvitaðir um hlutverk sitt í að leggja sitt af mörkum til að mæta 

þörfum hvor annars (Jóna Margrét Ólafsdóttir, 2020). Þegar velferð barna og 

framtíðarhagur þeirra er annars vegar þá skiptir samskipti og tengsl foreldra og barna 

þeirra miklu máli og um leið farsæld fjölskyldunnar. Rannsóknir gefa til kynna að sterk 

fjölskyldubönd og andblær innan fjölskyldunnar hefur jákvæð áhrif á líf einstaklings á 

fullorðinsárum. Mikilvægi samskipta á milli foreldra og barna fylgir einstaklingnum inn í 

hjónaband og uppeldishlutverk þeirra síðar á ævinni. Samskipti innan fjölskyldunnar er 

afar mikilvægt veganesti út í lífið, sem og að geta sett sig í spor annarra, skoða mál frá 

ýmsum sjónarmiðum, sýnt samkennd og komast að niðurstöðu í samvinnu við aðra í 

ágreiningsmálum. Samskiptahæfni er mikilvæg undirstaða tilfinningaþroska og 

siðferðiskenndar og er því samskiptahæfni brýnt verkefni í uppeldi barna og ungmenna 

(Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2019). Ýmsir innri og ytri þættir geta haft áhrif á fjölskylduna 

eða ógnað henni sem má sjá í skaðlegum áhrifum fjölskyldunnar. Rannsóknir gefa til 

kynna að vímuefnaröskun foreldra getur haft neikvæð áhrif á fjölskyldukerfið bæði 

félagslega, andlega og fjárhagslega (Sigrún Júlíusdóttir, 2002; Jóna Margrét Ólafsdóttir, 

2020). 

4.2 Foreldrahæfni

Uppvöxtur barna og unglinga ákvarðast meðal annars af reynslu einstaklinga af því 

uppeldi sem hver og einn hefur fengið en hlutverk eldri kynslóðarinnar er að leiðbeina 

þeim yngri (Guðrún Friðgeirsdóttir og Margrét Jónsdóttir, 2006). Börn nútímans lifa í 
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ólíkum heimi en þeim sem foreldrar þeirra ólust upp í og því standa foreldrar gjarnan gegn 

vanda af ýmsu tagi er kemur að uppeldi barna sinna sem vert er að hugleiða og gott er að 

tileinka sér viðeigandi uppeldishætti. Foreldrar gegna því veigamikla hlutverki að búa 

börn sín félagslega, tilfinningalega, siðferðilega og vitsmunalega undir það að takast á við 

daglegt líf (Barnaverndarstofa, e.d.; Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2019). Til þess að börn geti 

notið æskunnar og orðið fullorðnir einstaklingar er talið mikilvægt að foreldrar sjá fyrir 

þeim grunnumönnun eins og að veita þeim húsaskjól, klæði, mat og heilbrigðisþjónustu. 

Foreldrar ættu einnig að sjá til þess að öryggi barnsins sé tryggt með því að vernda það 

gegn hættum og veita því tilfinningalegan stuðning svo barnið upplifi að það sé metið að 

verðleikum. Talið er nauðsynlegt að veita barninu örvun með þeim hætti að hvetja það 

og ýta undir vitsmunaþroska þess með því að tala við það. Í uppeldinu er einnig mikilvægt 

að leggja áherslu á leiðsögn, setja barninu mörk og stuðla að staðfestu með því að veita 

barninu ævinlega hlýju (Barnaverndarstofa, e.d.). Foreldrar, börn og ungmenni fást við 

ýmsar áskoranir í daglegu lífi en krafa um góð samskipti og samskiptahæfni innan 

fjölskyldunnar vegur þungt og er nánd í samböndum á heimilinu því mikilvæg fyrir jákvætt 

uppeldi (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2019).  

 Þroskatímabil ungmenna er viðkvæmt en heili einstaklings er enn í mótun á 

unglingsárunum og er hann næmari fyrir þeirri reynslu sem hann verður fyrir. Samspil 

þessara líffræðilegu eiginleika og því umhverfi sem börn og ungmenni tilheyra, meðal 

annars í samskiptum við aðra, skiptir miklu máli fyrir þroska þeirra og hvernig þau takast 

á við daglegt líf. Samskipti foreldra og barna þeirra litast af þeim gildum sem í hávegum 

eru höfð á heimilinu. Gildi einstaklings er grunnur þeirrar afstöðu til lífsins og hverju 

verðugast er að stefna í lífinu til heilla fyrir einstaklinginn. Það skiptir því miklu máli að 

foreldrar geri sér grein fyrir hvaða gildi eru höfð að leiðarljósi við uppeldið og að þeir búi 

yfir foreldrahæfni (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2019). Foreldrahæfni felst meðal annars í 

nærandi stuðning sem fólgin er í að mæta þörfum barnsins út frá ást og öryggi. Kjölfesta 

og leiðsögn eru einnig mikilvægir þættir þegar kemur að foreldrahæfni og hjálpar barninu 

að taka ábyrgð á eigin hegðun, þroska sjálfsstjórn sína og gera grein fyrir þörfum annarra. 

Foreldrahæfni heyrir jafnframt undir viðurkenningu sem vísar til að hlustað sé á þarfir 

barnsins, skilja sjónarmið þess, vera til staðar fyrir barnið og setja sig í spor þess. Efling 

sjálfsvitundar er einnig mikilvæg í uppeldinu og miðar að því að auka sjálfstraust barnsins. 

Það er álitið mikilvægt að foreldrar byrja snemma að byggja upp heilbrigt sjálfsálit barna 
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sinna og temji þeim þá hugsun að þau geti haft ýmislegt um eigið hlutaskipti að segja. 

Erfitt getur verið að breyta afstöðu barnanna til sjálfs síns eftir því sem frá líður 

(Barnaverndarstofa, e.d.; Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2019).  

 Mikilvægir þættir í gefandi og þroskandi uppeldi er tilfinningalegt samband 

foreldra og barna þeirra sem byggist á virðingu og umhyggju en umhyggjan getur birst á 

tilfinningalegum nótum með því að taka þátt í gleði barns, sorgum, huga að líðan þess, 

uppörva barnið, hughreysta það, bjóða fram aðstoð og sýna því samlíðan og samúð 

(Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2019). Innan fjölskyldunnar eiga börnin að læra þá hæfni sem 

þarf til að geta spjarað sig í lífinu en rannsóknir benda til þess að samskipti barna skiptir 

miklu máli um velgengni þeirra á fullorðinsárum (Kroll, 2004). Uppbyggjandi samskipti 

foreldra og barna eykur þroska barna og styrkir þau félagslega, tilfinningalega og 

siðferðilega. Rannsóknir benda á að börn sem búa við góða efnahags- og félagslega stöðu 

foreldra getur stuðlað að jákvæðum þroska barns, börnin ná betri árangri í námi og hverfa 

síður frá námi en þau börn sem eru í verri stöðu. Það að tjá tilfinningar og tala saman eru 

jafnframt mikilvægir þættir til að stuðla að félagslegum og tilfinningalegum þroska barns. 

Sjálfstæði er jafnframt mikilvægur þáttur í þroskaferli barna og ungmenna en rannsóknir 

sýna að ef foreldrar veita of mikið sjálfræði í uppeldi geta börn og ungmenni skort 

sjálfsaga, tillitssemi og tilfinningatengsl við sína nánustu (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2019). 

Rannsóknir gefa einnig til kynna að vímuefnaröskun foreldra getur leitt til misbrests á 

uppeldi barna sem felur í sér niðurbrjótandi eða ófullnægjandi uppeldisháttum. Börn sem 

búa við misbrest í uppeldi eiga í hættu á að glíma við alvarlegar afleiðingar þess síðar meir. 

Truflun í annars vegar foreldrahlutverkinu og hins vegar tengslum milli foreldris og barns 

getur leitt til afbrigðilegs þroska þess eða aðlögunarerfiðleika hjá barninu (Freydís Jóna 

Freysteinsdóttir, 2004). 

4.3 Óstarfhæf fjölskylda 

Mikilvægt er að börn og ungmenni alist upp í góðu umhverfi þar sem þörfum þeirra er 

mætt og áhersla er lögð á að þau verði sjálfstæðir einstaklingar. Í óstarfhæfum 

fjölskyldukerfum er tilfinningalegum þörfum barna óuppfyllt vegna þess að þarfir foreldra 

eru í forgangi. Óstarfhæfar fjölskyldur er frjór jarðvegur fyrir vanrækslu, misnotkun, 

leynd, vímuefnaröskun eða afneitun (Vig og Jaswal, 2014; Nittle, 2021). Annað eða báðir 

foreldrar geta verið með vímuefnaröskun sem þeir geta átt í erfiðleikum með að stjórna 
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og eru að reyna fela. Vímuefnaröskun foreldris getur verið leyndarmál eða bersýnileg 

vegna þess það getur komið í veg fyrir að einstaklingurinn geti haldið vinnu, sinnt 

foreldraskyldum og stöðugleika. Samband foreldranna hvort við annað getur verið eitrað 

og óheilbrigt sem getur leitt til átaka og tilfinningalegra erfiðleika innan fjölskyldunnar. 

Foreldrið sem er ekki með vímuefnaröskun getur verið meðvirkt hinu foreldrinu sem er 

með vímuefnaröskun með þeim hætti að fela vandamál þess, koma því úr vandræðum og 

óska stöðugt eftir því að það hætti að nota vímuefni. Meðvirka foreldrið eyðir oft meiri 

tíma í vímuefnaröskun maka síns heldur en í uppeldi barnanna (Nittle, 2021).  

 Vímuefnaröskun í fjölskyldu er ekki einungis vandamál þess einstaklings sem er 

með vímuefnaröskun heldur bera allir innan fjölskyldunnar sjúkdómseinkenni sem birtist 

í óeðlilegum samskiptum sem getur valdið flóknu fjölskyldulífi. Rannsóknir sýna fram á að 

vímuefnaröskun einstaklings getur haft áhrif á fjölskyldumeðlimi, samskipti innan 

fjölskyldunnar og upplifun þeirra af fjölskylduánægju (Peled og Sacks, 2008; Steinunn 

Hrafnsdóttir og Jóna Margrét Ólafsdóttir, 2016). Innan slíkrar fjölskyldu skortir oft 

samskipti, mörk eru óljós og vandamálin á heimilinu eru hunsuð. Þau börn sem reyna að 

tala um vandamálið fá oft skammir og er refsað fyrir það sem getur leitt til þess að þau 

afneiti eigin raunveruleika og eru með litla sjálfsvirðingu. Foreldrar innan þessara 

fjölskyldna banna oft börnunum að deila vandamálinu með utanaðkomandi aðilum eins 

og vinum, ættingjum og kennurum. Foreldrarnir gætu jafnvel gert eitt barnið að 

blóraböggli til að beina athyglinni frá vandamálum heimilisins (Nittle, 2021). Það að halda 

vandamálinu leyndu til að vernda aðra fjölskyldumeðlimi getur haft skaðleg áhrif á 

einstaklinginn á fullorðinsárum. Vímuefnaröskun innan fjölskyldu getur óbeint valdið 

mikilli sektarkennd og skömm hjá fjölskyldumeðlimum sem ekki glíma sjálfir við 

vímuefnaröskun. Innan fjölskyldna þar sem einn eða fleiri fjölskyldumeðlimir eru með 

vímuefnaröskun eru gjarnan ákveðnar reglur innan fjölskyldunnar. Reglurnar eru  

ósýnilegar en hver og einn fjölskyldumeðlimur er meðvitaður um þær eins og að tala ekki 

um vímuefnanotkunina við annað fólk. Þetta óheilbrigða mynstur innan fjölskyldunnar 

getur dregið úr lífsgæðum einstakra fjölskyldumeðlima fram á fullorðinsárin og getur 

komið í veg fyrir eðlileg tilfinningatengsl, nánd og samskipti við aðra seinna á ævinni (Jóna 

Margrét Ólafsdóttir, 2020).  

 Börn sem alast upp hjá foreldrum sem glíma við vímuefnaröskun getur haft 

neikvæð áhrif á líðan þeirra. Þau börn sem skortir stöðugleika þar sem tilfinningalegum 
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þörfum þeirra er ekki mætt og vandamál á heimilinu er hafnað búa oft yfir lágu sjálfsáliti 

og geta skort hæfni til þess að takast á við lífið sem sjálfsöryggir einstaklingar á 

fullorðinsárum (Rahgozar o.fl., 2012; Nittle, 2021). Rannsókn á börnum sem alast upp hjá 

foreldrum með vímuefnaröskun leiddi í ljós að daglega upplifðu börnin heimilisaðstæður 

sem einkenndust meðal annars af tilfinningalegri stjórnun, spennu og hótunum. 

Foreldrarnir viðurkenndu jafnframt ekki vandamálið og báðu börnin ekki afsökunar á 

hegðun sinni (Werner og Malterud, 2016). Vímuefnaröskun innan fjölskyldu getur leitt til 

þess að fjölskyldumeðlimir verði óstarfhæfir vegna þess að hlutverk þeirra innan 

fjölskyldunnar getur raskast. Þeir eru líklegir til að fara í ákveðin hlutverk þar sem þeir 

hætta tímabundið að hugsa um vandamálið eða eru stöðugt að reyna að fanga þá litlu 

athygli sem fæst (Jóna Margrét Ólafsdóttir, 2020; Rahgozar o.fl., 2012).  

 Fjölskyldumeðlimir sem búa með einstakling með vímuefnaröskun geta upplifað 

mikið álag og streitu sem getur leitt til vanlíðan auk andlegra og líkamlegra veikinda. Börn 

foreldra með vímuefnaröskun læra að það er í lagi að vímuefnaröskun foreldra hafi 

forgang fram yfir þarfir þeirra sem getur leitt til þess að þau geta átt í erfiðleikum með að 

eiga í góðu sambandi við sjálfan sig eða efla heilbrigt samband við aðra. Þau geta 

jafnframt haldið áfram að búa til óstarfhæfa fjölskyldu þegar þau sjálf eignast börn (Nittle, 

2021). 

4.4 Börn sem alast upp við vímuefnaröskun foreldra 

Tengslamyndun barns við foreldra sína skiptir sköpum er kemur að þroska þess (Beckett 

og Taylor, 2019). Ef tengsl á milli barns og foreldris verður fyrir áhrifum vegna 

vímuefnaröskun foreldris getur það haft áhrif á heilsu og þroska barnsins allt frá því að 

barnið fæðist og þar til það verður fullorðið (Barnard og Mckeganey, 2004; Hardy, 2017). 

Hver og einn fjölskyldumeðlimur verður fyrir áhrifum vímuefnaröskunar á sinn hátt. Má 

sjá það í skertum tengslum á milli fjölskyldumeðlima, í tilfinningalegum vanlíðan, stöðnun 

í þroska, fjárhagsvandamálum fjölskyldunnar og jafnvel ofbeldi sem 

fjölskyldumeðlimurinn verður fyrir af hálfu einstaklingsins sem glímir við 

vímuefnaröskunina (Lander o.fl., 2013). Fjölskyldulífið snýst um það að reyna koma í veg 

fyrir sannleikann þar sem fjölskyldan verður svo heltekin af sjúkdómnum að allt sem er 

venjulegt hverfur á brott (Rahgozar o.fl., 2012). Kroll (2004) gerði rannsókn þar sem hann 

kom inn á það að börn foreldra með vímuefnaröskun væru viðkvæmari heldur en önnur 
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börn fyrir aðskilnaði frá foreldrum sínum en þau hræðast það að missa foreldra sína ef 

vímuefnaneysla foreldranna kemst upp.  

 Í fjölskyldu þar sem vímuefnaröskun foreldra á sér stað getur uppeldisgeta 

foreldra orðið vanhæf og þroski barnanna orðið fyrir skaða í kjölfarið. Alvarleg hætta er á 

að foreldrarnir vanræki börnin sín þar sem aðal áhersla þeirra er að útvega sér vímuefni, 

vera í vímu eða glíma við fráhvarfseinkennin. Í kjölfar þess sinna þau þörfum barna sinna 

ekki eins og á að gera og því er grunnþörfum barnanna ekki fylgt eftir (Hardy, 2017; Child 

Welfare Information Gateway, 2009). Slík vanræksla getur haft neikvæð áhrif á heilsu 

barna bæði tilfinningalega og líkamlega þar sem þroski og menntun þeirra er stofnað í 

hættu. Áhrifin eru þó mismunandi eftir aldri og þroskastigi barnanna (Hardy, 2017).  

 Á heimilum þar sem foreldrar glíma við vímuefnaröskun verða oftar en ekki 

hlutverkaskipti á milli barna og foreldra þar sem börnin sjá um að sinna 

umönnunarstarfinu. Þá bæði fyrir sjálfan sig og systkini sín á meðan foreldrarnir sinna 

neyslu sinni. Geta þessi hlutverkaskipti orðið svo að börnin mynda með sér verulega 

sálræna röskun sem getur haft félagslegar og þroskaskertar afleiðingar síðar meir. 

Algengar tilfinningar þessara barna er kvíði, ótti, þunglyndi, sektarkennd, skömm, 

einmanaleiki, óreiða og reiði (Lander o.fl., 2013). Rannsóknir sýna fram á neikvæðar 

afleiðingar sem börn verða fyrir er þau búa hjá foreldri með vímuefnaröskun en mörg 

þessara barna verða vitni af ofbeldi eða verða fyrir ofbeldi sjálf sem getur komið út á 

andlegu, líkamlegu og félagslegu ástandi þeirra (Fallon o.fl., 2011; Harter, 2000; Johnson 

og Stone, 2009). Börn geta orðið fyrir langvarandi neikvæðum áhrifum á andlegri heilsu, 

sem getur skaðað félags- og tilfinningalegan þroska þeirra. Varanlegar hindranir á þroska 

heilans geta orðið hjá börnunum og getur það ýtt undir skaða á andlegri og líkamlegri 

heilsu þeirra (Lipari o.fl., 2017). Vímuefnaröskun foreldra getur sett börn í þá hættu að 

verða kvíðin, fá skerta sjálfsmynd, finna fyrir ótta og sektarkennd og verða reiðari heldur 

en önnur börn. Því er meiri hætta á því að börnin verði fyrir ofbeldi af hendi foreldri síns 

og einnig að þau þrói með sér sálfélagslegan vanda (Harter, 2000; Barnard og McKeganey, 

2004). Getur þetta orðið til þess að börn bæli niður tilfinningar sínar, dragi sig til hliðar og 

sækist minna í foreldra sína (Rangarajan og Kelly, 2006).  

 Foreldri sem glímir við vímuefnaröskun er þrisvar sinnum líklegri til þess að 

misnota barn sitt líkamlega eða kynferðislega. Börn sem lenda í slíku ofbeldi eru líklegri 

til þess að mynda með sér árásargirni, hegðunarvandamál, reiði, þunglyndi, kvíða og eiga 
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léleg samskipti við jafnaldra sína. Þá geta börnin jafnframt funndið fyrir mikilli streitu að 

hafa upplifað slíkt ofbeldi (Lander o.fl., 2013). Álagið getur orðið of mikið fyrir þau börn 

sem alast upp við slíkar aðstæður og má sjá það í skammtíma og langtíma afleiðingum á 

hegðun þeirra. Þá eru þau í mun meiri hættu á að þróa sjálf með sér vímuefnaröskun út 

frá tilfinningalegum vanlíðan (Velleman o.fl., 2008; Anderson og Baumber, 2006; 

Nortström, 2003). Einnig getur hegðunarvandi skapast snemma út frá líkamlegu ofbeldi 

foreldra sem getur haft afleiðingar á skólagöngu barnanna (Arria o.fl., 2012). 

4.5 Áhættuþættir og verndandi þættir barna og ungmenna 

Mikilvægt er að þekkja áhættu- og verndandi þætti barna og ungmenna sem alast upp hjá 

foreldrum með vímuefnaröskun er kemur að því að veita þeim aðstoð (Park og Schepp, 

2014). Ákveðnir eiginleikar geta talist til áhættuþátta og verndandi þátta en þessir 

eiginleikar geta aukið líkurnar eða komið í veg fyrir að börn og ungmenni foreldra með 

vímuefnaröskun leiðist út í vímuefnavanda sjálf (Handren o.fl., 2016). Að hve miklu leyti 

þessi einkenni koma fram hjá barni sem býr við vímuefnaröskun foreldra getur verið háð 

öðrum þáttum í umhverfinu (Anderson og Baumberg, 2006). Helstu þrír þættirnir eru 

sjálfstraust og sjálfsálit einstaklingana, foreldrar og uppeldisaðferðir þeirra sem og 

hópþrýstingur og jafningjar einstaklinganna (Handren o.fl., 2016). Verndandi þættirnir 

geta vegið á móti áhættuþáttunum en ef áhættuþættir eru fleiri en verndandi þættir þá 

geta þeir ýtt undir líkurnar á neikvæðri útkomu á fullorðinsárum barnanna. Eru þá frekari 

líkur á því að barnið leiðist út í sama far og foreldrar sínir og að röskunin eða sjúkdómur 

gerir vart við sig síðar meir (Moe o.fl., 2007; Handren o.fl., 2016; Park og Schepp, 2014). 

Þó er ekki hægt að alhæfa um hvort vímuefnaröskun foreldra ein og sér hafi áhrif á þroska 

og heilsu barna og ungmenna. Oftar en ekki er um að ræða marga samtvinnaða þætti sem 

eiga í hlut (Kroll, 2004). Einnig hafa niðurstöður úr rannsóknum sýnt að ekki eru öll börn 

sem verða fyrir neikvæðum áhrifum í æsku sem alast upp við vímuefnaröskun foreldra en 

það getur verið vegna eins eða fleiri verndandi þátta í umhverfi barnsins (Johnson og 

Stone, 2009; Heather o.fl., 2012; Norström, 2003).  

 Ef áhættuhegðun hjá einstaklingi á sér stað eru það áhættuþættir sem ýta undir 

þá hegðun. Áhættuþættir geta því aukið líkurnar á áhættuhegðun einstaklinga (Goliath 

og Blanche, 2016). Vanræksla getur verið einn helsti áhættuþáttur þegar vímuefnaröskun 

foreldra er á heimilinu og getur verið til þess að börn þrói með sér bæði sálrænan vanda 
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og hegðunarvanda (Petersen o.fl., 2014). Rannsóknir hafa sýnt fram á að börn og 

ungmenni sem alast upp við vímuefnaröskun foreldra eða eru vanrækt í æsku eru í 

miklum áhættuhóp þegar kemur að því að misbeita vímuefni sjálf á eldri árum (Solis o.fl., 

2012). Því getur vímuefnaröskunin og ofbeldið endað í vítahring innan fjölskyldunnar og 

orðið að lærðri hegðun sem fer frá einni kynslóð til þeirrar næstu (Klostermann og Fals-

Stewart, 2006; McGoldrick og Ross, 2013; Nichols, 2013). Áhrif erfða getur einnig verið 

einn áhættuþáttur er kemur að vímuefnaröskun foreldra. Einstaklingar geta þó brugðist 

mismunandi við vímuefnum en hjá sumum einstaklingum bregst líkaminn jákvætt við en 

hjá öðrum getur það verið öfugt (Kinney, 2009; Árni Einarsson, 2001). Einnig hafa 

rannsóknir sýnt að börn sem alast upp við vímuefnaröskun foreldra geta átt í vandræðum 

með að takast á við utanaðkomandi þætti í lífinu eins og námsgetu. Öðlist börnin ekki 

stuðning heima við eru þau líklegri til þess að eiga í námserfiðleikum, hrapa niður um bekk 

og jafnvel detta út úr skóla (Lambie og Sias, 2005). Börn sem ekki tjá sig við kennara sína 

eða aðra starfsmenn skólans sýna oftast áhættuhegðun eða hegðunarvanda. Allt myndast 

þetta í kjölfar heimilisaðstæðna þeirra og getur það komið fram í formi óöryggis, kvíða og 

vantrausti hjá börnunum (Berger, 1993; Silverstein, 1990). Erfitt getur verið fyrir þau að 

ljúka heimalærdómi þar sem heimilisaðstæður eru erfiðar og fá þau heldur ekki nægan 

svefn sem bitnar á einbeitingu þeirra í skólanum (Lambie og Sias, 2005). Fjölskyldur sem 

glíma við vímuefnaröskun einkennast gjarnan af mikilli brothættni og streitu. Það getur 

verið áhættuþáttur þar sem ungmennin hefja oft sína vímuefnaröskun út frá streitunni til 

þess eins að ná tökum á þeim neikvæðum tilfinningum sem þau hafa tekið með sér frá 

yngri árum (Needle o.fl., 1990). Hegðun þessara barna og ungmenna einkennist oft af 

miklu stjórnleysi þar sem foreldrarnir settu sjaldan skýr mörk eða reglur (Stewart o.fl., 

2007). Óæskileg hegðun ungmenna á rætur að rekja til vanrækslunnar í barnæsku en ef 

barnið skortir uppeldi, aga og stuðning má oft sjá það strax í hegðunarvanda barnsins á 

leikskólaaldri (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2008). Þegar um fleiri en einn eða tvo 

áhættuþætti er að ræða hjá börnum og ungmennum aukast líkurnar á því að þau byrja að 

stunda frávikshegðun (Moe o.fl., 2007). Ef áhættuhegðunin byrjar í barnæsku eru töluvert 

miklar líkur á að hegðunin verði síðar að andfélagslegri hegðun þegar þau eldast 

(Farrington og Loeber, 2000). Rannsóknir gefa einnig til kynna að meiri líkur er á 

vímuefnaröskun einstaklings á fullorðinsárum ef að einstaklingurinn hefur sýnt fram á 
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áhættuhegðun á yngri árum og ef að einstaklingurinn hefur alist upp hjá foreldrum með 

vímuefnaröskun (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2008; Ohannessian, 2011).  

 Verndandi þættir koma á móti áhættuþáttum en þeir vernda einstaklinginn 

gagnvart því mótlæti sem áhættuþættirnir fela í sér (Park og Schepp, 2014). Verndandi 

þættir í lífi barna sem búa við aðstæður þar sem foreldrar glíma við vímuefnaröskun getur 

leitt til þess að börnin koma sterkari úr erfiðum aðstæðum heldur en önnur börn (National 

Institute on Drug Abuse [NIDA], 2020). Getur innri styrkur og sjálfsbjargarhæfni barnsins 

verið verndandi þáttur í því að lifa af uppeldi í umhverfi þar sem foreldri eða foreldrar 

neyta vímuefna í of miklum mæli (Velleman og Templeton, 2007; Velleman o.fl., 2008). 

Verndandi þættir geta verið trú, viðhorf eða aðstæður sem byggja upp seiglu hjá 

einstaklingum. Hugtakið Seigla (e. resilience) á við um börn sem ná árangri þrátt fyrir 

mótlæti (Zolkoski og Bullock, 2013). Hún felst í mikilli aðlögunarhæfni og þrautseigju sem 

samanstendur af félagslegum og persónulegum þáttum (Wlodarczyk o.fl., 2017). 

Fræðimenn vilja halda því fram að ef börn búa undir seiglu þá þarf að vera veruleg ógn á 

þroskaferli barnsins svo barnið fari út af brautinni. Seigla hjálpar börnum að þrífast í 

skaðlegum aðstæðum og styrkir þau sem er verndandi þáttur fyrir börnin (Zolkoski og 

Bullock, 2013). Þó eru þessir þættir ekki samfelldir og geta haft öðruvísi áhrif á þroska 

barna þar sem sum börn geta verið viðkvæmari en önnur fyrir erfiðum aðstæðum sem 

geta skapast innan fjölskyldunnar og ógnað vellíðan þeirra andlega, líkamlega og 

félagslega, einnig eru sum börn óþroskaðari eða geta auðveldlega orðið fyrir áhrifum frá 

umhverfinu sem þau alast upp í (Heather o.fl., 2012; Park og Schepp, 2014). Velleman og 

Templeton (2007) tóku saman þá þætti sem geta verið verndandi og leitt til seiglu hjá 

börnum og ungmennum sem búa við aðstæður þar sem foreldrarnir neyta vímuefna. Ef 

fullorðinn einstaklingur sem er ekki í vímuefnaneyslu er í lífi barnsins getur það verið 

verndandi þáttur (Velleman og Templeton, 2007). Börn sem eiga traust og sterkt 

samband við fullorðinn einstakling sem er í umönnunarhlutverki getur verið verndandi 

þáttur. Það getur verið eldra systkini, afi, amma eða annar fjölskyldumeðlimur innan 

fjölskyldunnar. Skiptir því tengslanet barns miklu máli svo það getur leitað eftir stuðningi 

og styrk. Félagslegur stuðningur utan fjölskyldunnar getur einnig haft verndandi áhrif á 

líðan og hegðun barnanna. Vinir og fjölskyldur vina barnsins geta veitt börnunum 

tilfinningalegan stuðning og sýnt fram á heilbrigt fjölskyldulíf (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 

2019). Það getur jafnframt verið verndandi þáttur að taka þátt í mismunandi áhugamálum 
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hjá barninu eða þegar það er reynt að virkja barnið félagslega (Velleman og Templeton, 

2007). Í nærumhverfi barna skiptir miklu máli fyrir þroska barna og ungmenna að sýnd 

umhyggja og að væntingar til þeirra séu raunhæfar og að þeim séu gefin tækifæri til þess 

að leggja sitt af mörkum og taka þátt félagslega. Þá skiptir miklu máli að hlúa að 

námsgengni þeirra og hjálpa þeim að finna tilgang í lífi sínu. Þessir verndandi þættir eiga 

við hvort sem það er innan fjölskyldunnar, í nærsamfélaginu eða í skólanum (Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2019). Skólinn getur einnig verið verndandi þáttur en ef barni gengur 

vel námslega séð, finnst það geta náð árangri og sett sér markmið þá gerir það barninu 

kleift að halda sér við efnið og líkurnar eru minni á því að barnið greinist með 

vímuefnaröskun á eldri árum (Stone o.fl., 2012). 

5 Fullorðinsárin 
Í þessum kafla er fjallað um þær afleiðingar og þau mótandi áhrif sem það getur haft á 

einstakling að alast upp á heimili þar sem foreldri eða foreldrar glíma við vímuefnaröskun. 

Gert er grein fyrir þeim langtíma áhrifum sem slíkt uppeldi kann að hafa á líf einstaklinga 

þegar þau eru börn og hvernig það getur fylgt þeim fram á fullorðinsárin. Varpað er ljósi 

á þessa þætti með tilliti til líðan, tengslamyndun og parasamböndum einstaklinganna á 

fullorðinsárum.  

5.1 Tengslamyndun og parasambönd fullorðinna barna 

Hver og einn einstaklingur þarf að fá tækifæri til að þróa með sér þá hæfni til að bindast 

öðrum tilfinningaböndum, vera náinn öðrum, og sýna traust og tillitssemi (Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2019). Þar sem tilfinningaleg nánd og traust í samskiptum ríkir milli 

fjölskyldumeðlima skapast heilbrigð sjálfsmynd og sjálfstraust einstaklinga. Við slíkar 

aðstæður eiga börn auðveldara með að treysta öðrum og mynda náin tengsl á 

fullorðinsárum (Park o.fl., 2004). Innan fjölskyldu þar sem samskipti og tengsl milli 

fjölskyldumeðlima á uppvaxtarárum voru óheilbrigð og óeðlileg getur það haft skaðleg 

áhrif á lífsgæði einstaklinganna á eldri árum. Þau börn sem skortir tilfinningalega nánd og 

traust við foreldra sína geta upplifað vantraust, óöryggi og átt í erfiðleikum með 

tengslamyndun á fullorðinsárum (Forrester og Harwin, 2011; Mikuliencer og Shaver, 

2007). Jóna, Steinunn og Tarja (2018) gerðu rannsókn þar sem mælt var 
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fjölskyldusamheldni og samskipti á milli fjölskyldumeðlima á heimilum þar sem foreldrar 

voru með vímuefnaröskun. Lögð var áhersla á börnin í þessari rannsókn en 

niðurstöðurnar leiddu í ljós að börnin sýndu marktækt minni getu til þess að skapa traust, 

mynda tengsl og tilfinningalega nánd í samskiptum við aðra á fullorðinsárum (Jóna 

Margrét Ólafsdóttir o.fl., 2018). Rannsókn Haverfield og Theiss (2014) á uppkomnum 

börnum foreldra með vímuefnaröskun leiddi í ljós að börnin geta átt erfiðara með að 

glíma við tilfinningar sínar eins og gremju, óöryggi, reiði og lágt sjálfsálit. Það kom einnig 

í ljós að skaðvænleg reynsla, bæði í æsku og á fullorðinsárum, hefur áhrif á það að 

einstaklingurinnr óttist að tjá tilfinningar sínar, bælir þær niður og getur ekki tekist á við 

neikvæðar tilfinningar. Gjarnan er innrætt í börn foreldra með vímuefnaröskun að tala 

ekki um tilfinningar sínar og láta lítið fyrir sér fara sem getur síðan fylgt þeim á 

fullorðinsárin. Getur það haft neikvæð áhrif á hæfni einstaklingsins til að mynda náin 

tengsl við aðra (Haverfield og Theiss, 2014; Árni Þór, 1993).  

 Börn tileinka sér oft ákveðin hegðunarmynstur þegar þau vaxa og dafna og oft er 

algengt að þau viðhaldi þeirri hegðun fram í fullorðinsárin. Gjarnan er rætt um tvær 

hugmyndir af hegðunarmynstrum barna sem alast upp hjá foreldrum með 

vímuefnaröskun. Fyrri hugmyndin er hegðunarmynstur þar sem fullorðin einstaklingur 

stendur í stað af ótta og viðbrögðum frá því að hann var ungur en börn foreldra með 

vímuefnaröskun sjá foreldra sína gjarnan reiða og geta því þróað með sér hræðslu við 

reiði. Undirmeðvitund þeirra skynjar oft sömu hættu og í æsku og bregst því eins við á 

fullorðinsárum, en reiði er sú tilfinning sem einstaklingar nota mikið til að fela hvernig 

þeim líður innanbrjósts. Seinni hugmyndin um hegðunarmynstur er sú að fullorðni 

einstaklingurinn er fastur í því fari að sem barn neyddist hann til þess að axla mikla ábyrgð 

án þess að hafa þroskan til þess (Kinney, 2009; Árni Þór, 1993). Rannsóknir benda á að 

börn foreldra með vímuefnaröskun geta þróað með sér sálfélagslegan vanda en þau geta 

upplifað meiri tilfinningalegan vanlíðan, þunglyndi og félagslegt aðgerðarleysi. Auk þess 

geta þau átt við hegðunar- og samskiptavanda að stríða og haft minni innsæi í líðan sína 

á fullorðinsárum. Þau geta jafnframt upplifað bæði þunglyndi og kvíða en mikill kvíði getur 

valdið vanlíðan sem hefur neikvæð áhrif á einstaklinginn og alla í nærumhverfi hans. 

Flókið samspil líkamlegra, félagslegra og sálrænna þátta getur valdið þunglyndi, bág æska 

er dæmi um þá þætti og eru áhrif þunglyndis oft langvarandi. Þunglyndi einkennist af 

vonleysi og áhugaleysi sem getur meðal annars haft áhrif á sambönd einstaklinga við vini 
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og fjölskyldu (Mansharamani o.fl., 2018; WHO, 2021; Black, 2019). Fullorðin börn sem 

ólust upp á heimili þar sem foreldrarnir áttu við vímuefnaröskun geta átt það til að þróa 

með sér ákveðin persónueinkenni á eldri árum og fara meðal annars í hlutverkaleik 

foreldra sinna sem áður var. Varnarveggur þeirra er mikill þar sem þau eru sífellt í vörn 

fyrir því að þau verði ekki særð tilfinningalega (Le Poire, 2004; Strussner og Fewell, 2011). 

Oft eru þau þó ekki meðvituð um sínar eigin tilfinningar og eiga erfitt með að tjá 

tilfinningar sjálf. Geta þau einnig verið búin að setja upp ákveðna ímynd fyrir aðra af 

sjálfum sér svo þau fái viðurkenningu frá öðrum einstaklingum. Þessi börn setja sig líka 

oft í stöðu fórnarlambs þar sem þau ólust upp í því umhverfi þar sem þau höfðu enga 

stjórn á aðstæðum heima við svo lært hjálparleysi verður meðal þeirra persónueinkenna 

sem þau geta þróað með sér (Straussner og Fewell, 2011).  

 Uppkomin börn foreldra með vímuefnaröskun hafa einnig tilhneigingu til að 

leiðast út í sambönd með einstaklingum sem glíma við vímuefnaröskun og sýnir sama 

mynstur og foreldrar þeirra gerðu (Nakken, 2004). Í rannsókn Haverfield og Theiss (2014) 

um reynslu fullorðinna einstaklinga sem bjuggu á heimilum þar sem foreldrar neyddu 

vímuefna kom í ljós að margir þátttakendurnir voru í parasamböndum sem 

endurspegluðu það mynstur sem þau urðu vitni af á yngri árum (Haverfield og Theiss, 

2014). Samkvæmt skýrslum og rannsóknum sem hafa verið gerðar á meðal 401 

háskólanemenda sem komu af heimilum þar sem foreldrar glímdu við vímuefnaröskun 

greindu þeir einstaklingar marktækt frá meiri hræðslu er kom að samböndum á 

fullorðinsárum. Mörg þeirra forðuðust rómantísk sambönd og fannst þessum 

einstaklingum rómantísk parasambönd vera kvíðavaldandi (Schludermann o.fl., 

1970; Fraley o.fl., 2000; Griffin og Bartholomew, 1994; Jones, 1989). Niðurstöður úr 

rannsókn Skowron og Dendy (2004) á parasamböndum hafa gefið til kynna að 

parasamband sem inniheldur að minnsta kosti einn maka sem ólst upp hjá foreldrum með 

vímuefnaröskun hefur tilhneigingu til að upplifa minni ánægju í sambandinu. Það er vegna 

þess að einstaklingurinn skortir bæði hæfni til að greina í sundur tilfinningar sínar og 

rökrétta hugsun þegar teknar eru ákvarðanir um flókin og krefjandi málefni. Þessi 

tilfinning um minni ánægju í sambandinu getur birst í neikvæðum tilfinningum eins og 

kvíða eða reiði sem getur leitt til þess að maki forðast að takast á við erfiðar aðstæður 

(Skowron og Dendy, 2004; Jóna Margrét Ólafsdóttir, 2020). Fullorðin börn foreldra með 

vímuefnaröskun bera lítið traust til annarra einstaklinga og upplifa sig oft tilfinningalega 
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óábyrga í parasambambandi sínu og geta því heilbrigðu mörkin í sambandinu ekki verið 

til staðar. Þau eiga einnig oft erfitt með heilbrigð samskipti og að biðja um það sem þau 

vilja í sambandinu (Lander o.fl., 2013; Kelley o.fl., 2005). Niðurstöður úr 

rannsókn Kenneth og félaga (2007) leiddu í ljós að áhrif of mikillar áfengisneyslu meðan 

á tilhugalífi stóð var meira áberandi hjá konum sem höfðu lítið sjálfsálit og fáa vini. 

Konurnar töldu gjarnan að áfengisneysla og ólögleg vímuefnaneysla í tilvonandi maka hafi 

haft jákvæð áhrif á sambandið í upphafi en minnkaði eftir því sem leið á sambandið og 

vandamál komu upp í samskiptum þeirra (Kenneth o.fl., 2007; Jóna Margrét Ólafsdóttir, 

2020). Sýna rannsóknir að konur sem búa með maka sem glímir við vímuefnaröskun þjást 

af kvíða, streitu og líkamlegum veikindum sem geta haft áhrif á lífsgæði þeirra. Skilnaðir 

eru jafnframt algengir í samböndum þar sem óhófleg neysla áfengis eða annarra vímuefna 

er um að ræða en óæskilegt hegðunarmynstur einstaklings með vímuefnaröskun er 

algengasta orsökin fyrir skilnaði (Jóna Margrét Ólafsdóttir, 2020).  

 Fleiri rannsóknir gefa upplýsingar um að börn sem alast við vímuefnaröskun innan 

fjölskyldu missa að miklu leyti af barnæskunni og glíma við óleysta sorg úr æsku á 

fullorðinsárum (Kroll, 2004). Upplifun og reynsla einstaklinga úr æsku að búa við 

vímuefnaröskun innan fjölskyldu hefur þó ekki endilega sömu áhrif á alla 

fjölskyldumeðlimi á fullorðinsárum (Epler o.fl., 2009). Það er því ekki alltaf hægt að áætla 

að börn sem hafa alist upp á heimilum þar sem foreldrar eru með vímuefnaröskun muni 

eiga óheilbrigt parasamband á fullorðinsárum (Jóna Margrét Ólafsdóttir o.fl., 2018). 

6 Aðkoma félagsráðgjafa 
Í þessum kafla er fjallað um starf félagsráðgjafa er kemur að málefnum einstaklinga sem 

glíma við vímuefnaröskun og aðstandendum þeirra. Félagsráðgjafar hafa lengi vel unnið 

með einstaklingum sem glíma við vímuefnaröskun og skipa mikilvægan sess er kemur að 

meðferðarvinnu fyrir fjölskyldur þeirra sem og einstaklingana sjálfa sem glíma við 

röskunina (Straussner, 2012; Tai og Volkow, 2013). Einnig er gert grein fyrir þeim 

úrræðum og stuðningi sem eru í boði hér á landi fyrir fjölskyldumeðlimi sem tengjast 

einstaklingi með vímuefnaröskun. Fjallað er um SÁÁ, Al-Anon, Alateen og Lausnina, 
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fjölskyldu og áfallamiðstöð. Þau úrræði sem koma hér fram í kaflanum er þó ekki tæmandi 

listi yfir það sem stendur til boða hér á landi. 

6.1 Félagsráðgjöf og vímuefnaröskun 

Félagsráðgjafar vinna meðal annars í félagsþjónustu sveitarfélaga en eitt af markmiðum í 

starfi þeirra er að tryggja það að börn alist upp við þroskavænleg skilyrði og koma í veg 

fyrir félagsleg vandamál (Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991). Þegar 

einstaklingur stendur frammi fyrir félagslegri eða persónulegri kreppu veitir félagsráðgjafi 

hagnýta aðstoð og stuðning þar sem hann aðstoðar einstaklinginn við að draga úr áhrifum 

slíkrar kreppu (Jóna Margrét Ólafsdóttir, 2020). Félagsráðgjafar koma að málefnum 

einstaklinga með vímuefnaröskun en samkvæmt 50. gr. laga um félagsþjónustu 

sveitarfélaga nr. 40/1991 eiga þeir að aðstoða þann einstakling sem er með 

vímuefnaröskun ásamt fjölskyldu hans. Vímuefnaröskun hefur áhrif á alla fjölskylduna en 

félagsráðgjafi gæti gripið inn í og aðstoðað einstaklinginn sem glímir við vímuefnaröskun 

með hugsanleg vandamál sem og aðra fjölskyldumeðlimi hans (Wiechelt og Okundaye, 

2013). Félagsráðgjafar styðjast við gagnreyndar aðferðir og kenningar í starfi sínu og gera 

allt sem þeir geta til að aðstoða einstaklinga við að fá þá aðstoð sem þeir þurfa. Fyrst og 

fremst þurfa félagsráðgjafar að gæta að eigin hlutdrægni ef einhver eru varðandi 

vímuefnaröskun (Farley, 2012; Lander o.fl., 2013). Einstaklingur þarf að finna fyrir 

jákvæðum tengslum og trausti í samskiptum við félagsráðgjafa til að geta upplýst hann 

um vímuefnaröskunina. Félagsráðgjafi gæti því stuðst við hvatningarviðtöl til þess að 

byggja upp samband en það eykur hvata til breytinga og dregur úr mótstöðu hjá 

einstaklingnum. Gagnlegt er að fræða einstaklinginn um hvað felst í því að vera með 

vímuefnaröskun og benda á úrræði sem í boði eru bæði til meðferðar við vímuefnaröskun 

einstaklings sem og aðstandendur hans. Auk þess að fræða einstaklinginn um möguleika 

á bata og hugsanlegt bakslag. Stuðningur frá fjölskyldunni er talinn vera nauðsynlegur 

fyrir þann sem glímir við vímuefnaröskun svo hann nái árangri og bata (Lander o.fl., 2013; 

Farley o.fl., 2009). Þegar vímuefnaröskun er til staðar innan fjölskyldu þarf oft öll 

fjölskyldan á meðferð að halda en félagsráðgjafar sem hafa sérhæft sig í 

fjölskyldumeðferð aðstoða einstaklinga og fjölskyldur við að leysa úr vandamálum sem 

tengjast parasambandi eða fjölskyldutengslum. Í fjölskyldumeðferð er unnið með 

einstaklinginn innan fjölskyldu, börn, hjón/pör eða fjölskylduna í heild sinni eða að hluta. 
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Tekið er mið af fjölskyldunni sem heild þar sem velferð hennar er höfð að leiðarljósi. Með 

fjölskyldumeðferð er hægt að að ná fram frekari skýrleika um félagsleg samskipti innan 

fjölskyldunnar (Þorleifur Níelsson, 2012; Fjölskyldumeðferð.is, e.d.; Jóna Margrét 

Ólafsdóttir, 2020). Meta þarf hvaða áhrif vímuefnaröskun einstaklings hefur á hann 

sjálfan sem og aðra fjölskyldumeðlimi með tilliti til tilfinninga þeirra. Því er mikilvægt að 

allir fjölskyldumeðlimir deili þeim tilfinningum sem hver og einn upplifir innan 

fjölskyldunnar. Þar sem það getur hjálpað þeim að rjúfa þögnina og að þau geti gert sér 

grein fyrir óæskilegu hegðunarmynstri sem er algengt hjá fjölskyldum þar sem 

vímuefnaröskun er til staðar (Lander o.fl., 2013). 

6.2 Úrræði og stuðningur fyrir aðstandendur einstaklinga með vímuefnaröskun 

Fjölskylda á oft erfitt með að starfa rétt ef um vímuefnaröskun er að ræða hjá 

fjölskyldumeðlimi og getur það haft áhrif á samskipti innan hennar. Streitan sem myndast 

innan fjölskyldunnar getur verið svo yfirgnæfandi vegna veikinda fíkilsins að fjölskyldan 

getur farið í tilfinningalegt þrot. Fjölskyldan er því mikilvæg er kemur að bata 

vímuefnaröskunar og er mikilvægt að allir innan fjölskyldunnar fái hjálp líkt og sá veiki 

(Wormer, 2008; Usher o.fl., 2015). Þar sem fíknin eða önnur erfið hegðun verður ekki til 

upp úr þurru og þeir sem glíma við vímuefnaröskunina eru ekki einir sem verða fyrir 

afleiðingum röskunarinnar þarf að huga að félagslega umhverfi hins veika. Getur því 

fjölskyldumeðferð verið ómetanleg þegar kemur að því að því að búa fjölskylduna undir 

breytingar sem eru nauðsynlegar til að efla og viðhalda bata hins veika (Wormer, 2008). 

6.2.1 SÁÁ 

SÁÁ eru samtök áhugafólks um áfengis og vímuefnaröskun sem sinnir fræðslu, forvörnum 

og stuðningi til náinna aðstandenda sem og barna foreldra með áfengis og 

vímuefnaröskun. Samtökin ganga út á það að fræða nána aðstandendur um röskunina og 

gefa þeim tækifæri á að fá betri skilning á veikindum foreldra sinna eða fjölskyldumeðlima 

þeirra. Markmið SÁÁ byggist í því að auka þekkingu þátttakenda á einkennum 

röskunarinnar, leiðbeina og vísa á leiðir til að styrkja samskipti fjölskyldunnar sem glíma 

við áfengis og vímuefnaröskun (SÁÁ, e.d.; Geðhjálp, e.d.).  
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6.2.2 Al-Anon 

Al-Anon eru sjálfshjálparsamtök sem ætluð er fyrir ættingja og vini alkóhólista sem hafa 

orðið fyrir áhrifum af drykkju þeirra. Þar sem áfengis og vímuefnaröskun er 

fjölskyldusjúkdómur býður Al-Anon upp á fjölskyldudeild sem byggir á sjálfshjálparaðferð 

út frá tólf reynslu sporum AA-samtakanna. Sporin vinna að því að viðurkenna vanmátt og 

stjórnleysi á eigin lífi. Meðlimir samtakanna ná því að öðlast félagslegan, andlegan og 

vitrænan þroska þar sem meðlimir samtakanna hittast á fundum og heyra af 

reynslusögum annarra meðlima. Þar ná meðlimirnir að tengja við sögur hvers annars og 

öðlast betri skilning á sjúkdómnum (Al-Anon, e.d-a.). 

6.2.3 Alateen 

Í fjölskyldudeildum Al-Anon eru sjálfshjálparsamtök sem kallast Alateen. Þau eru ætluð 

unglingum og börnum sem hafa orðið fyrir áhrifum af drykkju og vímuefnaröskun ættingja 

eða náins vinar. Ganga samtökin út á að hjálpa börnum og unglingum að skilja sig frá 

vandamálum þeirra sem glíma við röskunina og að gera sér grein fyrir því að ekki sé hægt 

að stjórna eða breyta systkini, foreldri eða foreldrum þó þeim þykir vænt um þau (Al-

anon, e.d-b.).  

6.2.4 Lausnin 

Lausnin er fjölskyldu og áfallamiðstöð sem hefur það að markmiði að veita einstaklingum, 

fjölskyldum og pörum fræðslu, stuðning og leiðsögn til að öðlast betra og eðlilegra líf. 

Boðið er upp á námskeið og handleiðslu þar sem unnið er út frá gagnreyndum 

rannsóknaraðferðum þar sem stuðst er við kenningar frá fræðimönnum víðsvegar um 

heiminn (Lausnin, e.d.-a.). Lausnin leiðir skjólstæðinga sína í gegnum tilfinningar sem eiga 

rætur að rekja til erfiðleika sem skjólstæðingar eru illa í stakk búnir til að leysa sjálfir. 

Ávallt er leitast við að fylgja skjólstæðingunum yfir þá erfiðleika sem þeir standa frammi 

fyrir til þess að aðstoða þá við að ná innri ró og stöðugleika (Lausnin, e.d.-b.). 

7 Umræða og lokaorð 
Markmið þessarar ritgerðar var að fjalla um þau áhrif sem vímuefnaröskun foreldra getur 

haft á líf einstaklinga þegar þau eru börn og hvernig það getur fylgt þeim fram á 

fullorðinsárin. Áhersla var lögð á líðan einstaklinganna, tengslamyndun og parasambönd 
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þeirra á eldri árum. Lagt var upp með að svara eftirfarandi spurningum: Hvaða áhrif hefur 

það á börn að alast upp við vímuefnaröskun foreldris, andlega, líkamlega og félagslega? 

Hefur vímuefnaröskun foreldris áhrif á tengslamyndun og líðan einstaklinga á fullorðins 

árum? Og getur vímuefnaröskun foreldra í æsku haft áhrif á parasambönd 

einstaklinganna á fullorðins árum?  

 Rannsóknir sýna fram á að vímuefnaröskun sé heilasjúkdómur sem einkennist af 

samspili andlegra, líkamlegra og félagslegra þátta. Umhverfisþættir hafa jafnframt áhrif 

en flókið samspil erfða og umhverfis geta haft áhrif á að einstaklingur greinist með 

vímuefnaröskun (Buchman o.fl., 2010). Vímuefnaröskun felur í sér áráttukennda og sterka 

löngun til að neyta vímuefnis og einkennist vímuefnanotkunin af stjórnleysi sem stafar af 

endurtekinni notkun efnisins þrátt fyrir neikvæð áhrif á heilsufar (WHO, 2022). 

 Vímuefnaröskun einstaklings hefur áhrif á allt fjölskyldukerfið í heild en öll 

fjölskyldan ber sjúkdómseinkenni sem birtist í óeðlilegum samskiptum og getur valdið 

flóknu fjölskyldulífi (Peled og Sacks, 2008). Fjölskyldukerfiskenningin (1978) telur að ef 

einn einstaklingur innan fjölskyldunnar tekur breytingu þá breytir það öðrum 

fjölskyldumeðlimum sem tengjast einstaklingnum. Allir innan fjölskyldunnar geta orðið 

fyrir andlegum, líkamlegum og félagslegum skaða vegna vímuefnaröskunar einstaklings 

(Usher o.fl., 2015; WHO, 2022). Fjölskyldumeðlimir sem búa með einstaklingi sem glímir 

við vímuefnaröskun geta meðal annars upplifað álag og streitu og getur það leitt til skorts 

á vellíðan auk andlegra og líkamlegra veikinda (Nittle, 2021).  

 Á heimilum þar sem foreldrar glíma við vímuefnaröskun verða oft hlutverkaskipti 

á milli barna og foreldra. Þá sjá börnin um að sinna umönnunarstarfinu bæði fyrir sjálfan 

sig og systkini sín á meðan foreldrarnir sinna neyslunni. Vegna hlutverkaskiptana geta 

börnin þróað með sér sálræna röskun sem getur haft félagslegar og þroskaskertar 

afleiðingar síðar meir. Algengar tilfinningar þessara barna getur komið fram í kvíða, ótta, 

þunglyndi, sektarkennd, skömm, einmannaleika, óreiðu og reiði sem getur fylgt þeim 

fram á fullorðinsár. Flókið samspil félagslegra, sálræna og líkamlegra þátta getur valdið 

þunglyndi en erfið æska er dæmi um þá þætti. Áhrif þunglyndis eru oft langvarandi og 

getur það haft áhrif á sambönd einstaklinga við vini og fjölskyldu (Lander o.fl., 2013; 

Mansharamani o.fl., 2018; WHO, 2021; Black, 2019). Rannsóknir sýna einnig fram á 

neikvæðar afleiðingar sem börn verða fyrir er þau búa hjá foreldri með vímuefnaröskun 

en mörg þessara barna verða vitni af ofbeldi eða verða fyrir ofbeldi sjálf sem getur komið 
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út á andlegu, líkamlegu og félagslegu ástandi þeirra (Fallon o.fl., 2011; Harter, 2000; 

Johnson og Stone, 2009). Börnin geta orðið fyrir langvarandi neikvæðum áhrifum á 

andlegri heilsu þeirra sem getur skaðað félags- og tilfinningalegan þroska barnanna (Lipari 

o.fl., 2017). Vímuefnaröskun foreldra getur sett börn í þá hættu að fá skerta sjálfsmynd, 

finna fyrir ótta og verða reiðari heldur en önnur börn. Getur þetta orðið til þess að barnið 

bælir niður tilfinningar sínar, dregur sig til hliðar og sækist minna í foreldra sína (Harter, 

2000; Barnard og McKeganey, 2004; Rangarajan og Kelly, 2006). Börn sem alast upp hjá 

foreldri sem glímir við vímuefnaröskun eru í þrisvar sinnum meiri áhættu á því að verða 

fyrir líkamlegri eða kynferðislegri misnotkun af hálfu foreldri síns. Börn sem lenda í slíku 

ofbeldi eru líkleg til þess að þróa með sér árásargirni, hegðunarvandamál, reiði, þunglyndi 

og eiga léleg samskipti við jafnaldra sína (Lander o.fl., 2013). Rannsóknir hafa sýnt fram á 

að börnin geta átt í vandræðum með að takast á við utanaðkomandi þætti í lífinu eins og 

námsgetu. Börnin skortir gjarnan stuðning heima við og eru því líklegri til þess að eiga í 

námserfiðleikum, falla niður um bekk og jafnvel falla út úr skóla (Lambie og Sias, 2005). 

Hegðun þessara barna einkennist oft af miklu stjórnleysi þar sem foreldrarnir settu 

sjaldan skýr mörk eða reglur (Stewart o.fl., 2007). Ef áhættuhegðunin byrjar í barnæsku 

eru töluvert meiri líkur á að hegðunin þróist í andfélagslega hegðun á fullorðinsárum 

(Farrington og Loeber, 2000). Börn eiga einnig til að finna fyrir mikilli streitu og verða mun 

brothættari heldur en önnur börn (Lander o.fl., 2013; Needle o.fl., 1990). Getur þetta álag 

orðið of mikið fyrir þau börn sem alast upp við slíkar aðstæður og má sjá það í skammtíma 

og langtíma afleiðingum á hegðun þeirra en þau eru í mun meiri hættu á að þróa sjálf með 

sér vímuefnaröskun út frá tilfinningalegum vanlíðan (Velleman o.fl., 2008; Anderson og 

Baumber, 2006; Nortström, 2003; Needle o.fl., 1990).  

 Innan fjölskyldu þar sem vímuefnaröskun er til staðar skortir oft samskipti og er 

vandamálinu á heimilinu gjarnan hafnað eða því haldið leyndu (Nittle, 2021). Það að halda 

vandamálinu leyndu til að vernda aðra fjölskyldumeðlimi getur dregið úr lífsgæðum 

einstakra fjölskyldumeðlima fram á fullorðinsárin og getur haft skaðleg áhrif á 

tilfinningatengsl, nánd og samskipti við aðra síðar á ævinni (Jóna Margrét Ólafsdóttir, 

2020). Tengsl á milli barns og foreldris sem verður fyrir áhrifum út frá vímuefnaröskun 

foreldris getur haft áhrif á heilsu og þroska barnsins allt frá því að barnið fæðist og þar til 

það verður fullorðið (Barnard og Mckeganey, 2004; Hardy, 2017). Niðurstöður úr 

rannsókn leiddi í ljós að börn foreldra með vímuefnaröskun sýna marktækt minni getu til 
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þess að skapa traust, mynda tengsl og tilfinningalega nánd í samskiptum við aðra á 

fullorðinsárum (Jóna Margrét Ólafsdóttir o.fl., 2018). Þá hafa rannsóknir líka gefið til 

kynna að skaðleg reynsla í æsku og á fullorðinsárum getur leitt til þess að einstaklingur 

óttast að tjá tilfinningar sínar, bælir þær niður og kann ekki að takast á við neikvæðar 

tilfinningar. Þau eru oft ekki meðvituð um sínar eigin tilfinningar og eru sífellt í vörn fyrir 

því að verða ekki tilfinningalega særð og er því varnarveggur þeirra mikill. Þetta getur haft 

neikvæð áhrif á hæfni einstaklingsins til að mynda náin tengsl við aðra einstaklinga 

(Haverfield og Theiss, 2014; Straussner og Fewell, 2011).  

 Börn sem alast upp hjá foreldrum sem glíma við vímuefnaröskun læra að það er í 

lagi að þarfir foreldra hafi forgang fram yfir þeirra eigin þarfir. Getur það leitt til þess að á 

eldri árum þeirra eigi þau í erfiðleikum með að efla heilbrigt samband við aðra og mynda 

gjarnan óheilbrigð tengsl við aðra einstaklinga. Þau bera oft lítið traust til annarra og geta 

upplifað sig óábyrga í parasambandi og eru því heilbrigð mörk í sambandi þeirra oft ekki 

til staðar hjá þeim. Einstaklingar sem hafa alist upp við óörugg tengslamynstur í æsku leita 

einnig oft í sambönd þar sem þeim er hafnað (Li, 2022; Rosmalen o.fl., 2015; Lander o.fl., 

2013; Kelley o.fl., 2005; Nittle, 2021). Rannsókn á einstaklingum sem ólust upp við 

vímuefnaröskun foreldra leiddi í ljós að margir þátttakendurnir voru í parasamböndum 

sem endurspeglaði það mynstur sem þau urðu vitni af á yngri árum (Haverfield og Theiss, 

2014). Þá hafa fullorðin börn foreldra með vímuefnaröskun tilhneigingu til að fara í 

samband með einstaklingi með vímuefnaröskun sem glímir við sömu hegðun og foreldrar 

þeirra gerðu (Nakken, 2004). Rannsókn Skowron og Dendy (2004) leiddi í ljós að 

parasamband sem inniheldur að minnsta kosti einn maka sem ólst upp hjá foreldrum með 

vímuefnaröskun upplifir gjarnan minni ánægju í sambandinu. Það er vegna þess að 

einstaklingurinn skortir hæfni til að greina í sundur tilfinningar sínar og rökrétta hugsun 

þegar teknar eru ákvarðanir um flókin málefni, sem getur leitt til þess að maki forðast að 

takast á við erfiðar aðstæður (Skowron og Dendy, 2004). Þá hafa rannsóknir einnig leitt í 

ljós að konur sem búa með maka sem glímir við vímuefnaröskun þjást gjarnan af kvíða, 

streitu og líkamlegum veikindum sem geta haft áhrif á lífsgæði þeirra (Jóna Margrét 

Ólafsdóttir, 2020). Rannsóknir benda einnig til þess að að fullorðnir einstaklingar sem 

ólust upp í fjölskyldum þar sem vímuefnaröskun var til staðar forðast gjarnan 

parasambönd þar sem þeim fannst slík sambönd vera kvíðavaldandi (Schludermann o.fl., 

1970; Fraley o.fl., 2000; Griffin og Bartholomew, 1994; Jones, 1989). Skilnaðir eru 
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jafnframt algengir í samböndum þar sem vímuefnaröskun er til staðar en óæskilegt 

hegðunarmynstur einstaklings með vímuefnaröskun er algengasta orsökin fyrir skilnaði 

(Jóna Margrét Ólafsdóttir, 2020). Ekki er þó hægt að alhæfa að einstaklingar sem hafa 

alist upp við vímuefnaröskun foreldra muni eiga óheilbrigt parasamband á fullorðinsárum 

(Jóna Margrét Ólafsdóttir o.fl., 2018). Þeir einstaklingar sem hafa upplifað örugg tengsl í 

æsku vísar til þess að þau hafi fengið viðeigandi uppeldi og eru líklegri til að vera í 

heilbrigðum langtíma parasamböndum á fullorðinsárum (Cherry, 2020).  

 Félagsráðgjafar starfa með einstaklingum sem glíma við vímuefnaröskun og gegna 

mikilvægu hlutverki þegar kemur að meðferðarvinnu bæði fyrir einstaklinginn sjálfan og 

fjölskyldu hans (Straussner, 2012; Tai og Volkow, 2013). Samkvæmt 50. gr. laga um 

félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991 eiga félagsráðgjafar að aðstoða þann einstakling 

sem er með vímuefnaröskun ásamt fjölskyldu hans. Það getur verið gagnlegt að fræða 

einstaklinginn hvað felst í því að vera með vímuefnaröskun og benda á úrræði sem í boði 

eru bæði til meðferðar við vímuefnaröskun einstaklings sem og aðstandendur hans 

(Lander o.fl., 2013; Farley o.fl., 2009). Þegar vímuefnaröskun er til staðar innan fjölskyldu 

þarf oft öll fjölskyldan á meðferð að halda en félagsráðgjafar sem hafa sérhæft sig í 

fjölskyldumeðferð aðstoða einstaklinga og fjölskyldur við að leysa úr vandamálum. Í 

fjölskyldumeðferð er unnið með einstakling innan fjölskyldu eða fjölskylduna í heild sinni 

þar sem velferð hennar er höfð að leiðarljósi (Þorleifur Níelsson, 2012; Jóna Margrét 

Ólafsdóttir, 2020).  

 Helstu niðurstöður þessarar ritgerðar benda til þess að fjölskyldukerfið í heild 

verður fyrir áhrifum vímuefnaröskunar einstaklings í fjölskyldu. Vímuefnaröskun foreldra 

hefur skaðleg áhrif á líðan barna sem getur fylgt þeim fram á fullorðinsár og aukið líkur á 

tilfinningalegum vanlíðan, lágu sjálfsmati, þunglyndi, kvíða, ótta, reiði og skömm. 

Fullorðnir einstaklingar sem hafa alist upp við vímuefnaröskun í fjölskyldu skortir gjarnan 

hæfni til að mynda heilbrigð og náin tengsl við aðra. Þau forðast oft parasambönd, leita í 

sambönd þar sem þeim er hafnað og/eða fara í sambönd með maka með vímuefnaröskun 

sem glímir við sömu hegðun og foreldrar þeirra gerðu. Margar rannsóknir hafa verið 

gerðar um áhrif vímuefnaröskunar einstaklings í fjölskyldu á fjölskyldukerfið í heild og á 

parasambönd uppkominna barna þeirra.  

 Tilgangur þessarar ritgerðar var að kanna betur hvaða áhrif það getur haft á börn 

að alast upp við vímuefnaröskun foreldra með tilliti til líðan þeirra, tengslamynstur og 
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parasambönd einstaklinganna á fullorðinsárum. Mikilvægt er að rannsaka þetta 

viðfangsefni enn frekar og kanna áhrif vímuefnaröskunar á fleiri fjölskyldumeðlimi, eins 

og barnabörn. Áhugavert væri að kanna hvernig barnabörn þeirra sem glíma við 

vímuefnaröskun þroskast og hvort einhver áhrif af röskuninni komi út á barnabörnunum. 

Einnig væri áhugavert að skoða uppkomin börn foreldra með vímuefnaröskun út frá því 

hvernig þau sinna sínum uppeldishlutverkum er kemur að þeirra eigin börnum og hvort 

uppeldið sem þau fengu hafi áhrif á foreldrahlutverk þeirra. Þar sem allir 

fjölskyldumeðlimir verða fyrir áhrifum vímuefnaröskunar einstaklings í fjölskyldu væri 

fróðlegt að kanna fleiri ættliði innan fjölskyldunnar og sjá hvers konar áhrif það getur haft 

á seinni kynslóðir í ættinni. 
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