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Ágrip 

Bakgrunnur: Rannsóknir benda til að afleiðingar þess að eiga 
ungmenni með fíknivanda séu víðtækar og hafi mikil áhrif á líf, líðan 
og aðstæður foreldra. Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna reynslu 
foreldra af að eiga ungmenni með fíknivanda á Íslandi. 
Aðferð: Eigindleg fyrirbærafræðileg viðtalsrannsókn þar sem notast 
var við Vancouver-skólann í fyrirbærafræði. Þátttakendur voru tíu 
foreldrar, tveir feður og átta mæður, á aldrinum 48-60 ára. Tekin voru 
eitt til tvö viðtöl við hvern þátttakanda. Allir þátttakendur höfðu 
reynslu af að eiga ungmenni með fíknivanda. Stuðst var við Kanadíska 
iðjulíkanið við þemagreiningu en þemu lýsa reynslu þátttakenda 
samkvæmt Vancouver-skólanum en falla þó vel inn í þætti Kanadíska 
iðjulíkansins. 
Niðurstöður: Niðurstöðurnar bera heiti sem lýsa reynslu þátttakenda 
og tengjast þáttum Kanadíska iðjulíkansins. Þrjú megin þemu og 11 
undirþemu eru: 1. Vanlíðan foreldra (einstaklingur): Andleg vanlíðan 
og ofbeldi, meðvirkni, líkamleg vanlíðan og langvarandi áhrif á heilsu, 
2. Erfiðleikar í daglegri iðju: erfiðleikar við eigin umsjá, takmörkuð 
þátttaka og áhrif á störf foreldra og 3. Persónulegt umhverfi, 
stjórnsýsla og baráttan við kerfið (umhverfi): Áhrif efnislegs 
umhverfis, viðhorf og fordómar, heimilislíf og stuðningur nákominna 
og barátta við stjórnsýslu og stofnanir. 
Helstu ályktanir: Niðurstöður benda til að afleiðingar þess að eiga 
ungmenni með fíknivanda séu víðtækar og hafi mikil áhrif á heilsu og 
líðan foreldra, iðju þeirra og umhverfisaðstæður. Rannsóknin varpar 
ljósi á mikilvæga þætti sem iðjuþjálfar og annað heilbrigðisstarfsfólk 
getur notað til að bæta og þróa þjónustu, auka stuðning fyrir foreldra, 
auk þess að fá þekkingu á orsökum og afleiðingum fíknivanda á 
aðstandendur. 
Lykilorð: Fíknivandi, foreldrar, aðstandendur, ungmenni, áföll, 
fyrirbærafræði, Vancouver-skólinn, eigindleg rannsókn, iðjuvísindi, 
CMOP-E. 
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Abstract 

Background: The research literature suggests that the consequences 
of having adolescents with substance abuse problems [SAP] are far-
reaching and have a negative impact on parents’ health and well-
being, and they struggle in their daily occupations and situations. The 
purpose of this study was to examine parents’ experiences of having 
an adolescent with SAP. 
Method: Phenomenological interview research using Vancouver-
School of phenomenology. Participants were ten parents, two fathers 
and eight mothers, aged between 48-60 years old. One or two 
interviews were conducted with each participant. All participants had 
the experience of having an adolescent with SAP. The Canadian 
model of Occupation and engagement [CMOP-E] was used in the 
theme analysis, but the themes describe the participants’ experiences 
according to the Vancouver-school of phenomenology and fit into 
categories of the CMOP-E. 
Results: The results indicate that parents experience big 
consequences of having an adolescent with SAP that affect their 
health, life, and well-being. Three main themes were found that 
describe participants’ experiences related to aspects of the CMOP-E. 
The main themes are: 1. Parental distress (individual); 2. Difficulties in 
daily occupation, and 3. Personal environment, administration, and 
struggle with the system (environment). Each theme has a few sub-
themes. 
Conclusion: This study sheds light on parents’ experiences of having 
adolescents with SAP in Iceland and the challenges they experience in 
their everyday life. The results can be of great significance to 
occupational therapists, healthcare professionals and staff to improve 
services, increase support and gain further knowledge about the 
consequences of adolescents’ SAP on parents.  
Keywords: Substance use problem, parents, relatives, adolescent, 
trauma, phenomenology, Vancouver-school, qualitative, occupational 
science, CMOP-E. 
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Þetta meistaraverkefni er tileinkað öllum þeim sem eiga eða hafa átt 
einhvern að sem er/var að glíma við fíknivanda. Auk þess er það 

tileinkað þeim sem eru/hafa glímt við fíknivanda.  
  

Sérstaka tileinkun fær Bylgja Bjarnadóttir, sem lést vegna fíknivanda 
og aðstandendur hennar. 
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Formáli 

Ritgerð þessi er meistaraverkefni til MS-gráðu á heilbrigðisvísindasviði, með 

áherslu á sálræn áföll og ofbeldi, við Háskólann á Akureyri. Verkefnið er 60 

einingar og var unnið undir leiðsögn Dr. Sigrúnar Sigurðardóttur auk þess sem  

Dr. Sigrún Kristín Jónasdóttir veitti meðleiðsögn. Ég þakka þeim fyrir góða 

leiðsögn og ábendingar. Vinnan við þetta verkefni var krefjandi en mjög 

áhugaverð og hefði ég aldrei getað klárað það nema með þeirri frábæru 

leiðsögn sem þessar tvær konur veittu mér í gegnum allt ferlið. Prófarkalesari 

verkefnisins var Inga Óskarsdóttir og þakka ég henni kærlega fyrir að lesa yfir 

með skömmum fyrirvara. Eins vil ég þakka Agnesi Ýr Aðalsteinsdóttur, Herdísi 

Júlíu Júlíusdóttur og Guðbjörgu Guðmundsdóttur, iðjuþjálfum, fyrir 

ómetanlegan stuðning og aðstoð.  

 Verkefni þetta var unnið með þann tilgang að fá innsýn inn í líf og 

líðan foreldra sem eiga eða hafa átt ungmenni með fíknivanda, en slík 

rannsókn hefur ekki verið framkvæmd áður á Íslandi. Vinnan við verkefnið 

hófst í september 2021 og fékkst leyfi frá Vísindasiðanefnd í október 2021. 

Viðtöl voru tekin í nóvember og desember en alls voru þátttakendur tíu 

talsins. Vil ég þakka þeim fyrir að taka þátt í þessari rannsókn og gefa sér tíma 

til að mæta í viðtöl. Án þeirra hefði þetta aldrei  orðið að veruleika. 

 Að lokum þakka ég fjölskyldu minni fyrir stuðning og styrk. Sérstakar 

þakkir fá börnin mín þrjú, Bjarki Stefán Helgason, Jakob Örn Hvanndal 

Gíslason og Dagbjört Benný H. Gísladóttir, fyrir þolinmæðina meðan ég var í 

þessu námi. 
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1 Fræðilegur bakgrunnur 

Fíknivandi er yfirgripsmikið vandamál á heimsvísu sem hefur slæm áhrif á 

heilsu og vellíðan. Áhrif af langtíma vímuefnanotkun geta varað til frambúðar 

(Bryan, 2019; Fuchshuber o.fl., 2018; Wang o.fl., 2014; World Health 

Organization [WHO], 2021). Fjórðungur ungmenna á heimsvísu á aldrinum 

15-19 ára drekka áfengi, eða u.þ.b. 155 milljónir. Geta má þess að 4,7% 

ungmenna í heiminum á aldrinum 15-16 ára höfðu notað kannabisefni a.m.k. 

einu sinni árið 2018 (WHO, 2021). Þó að svo virðist sem vímuefnanotkun 

ungmenna hafi minnkað á síðasta áratug þá hafa allt að 60% ungmenna sem 

útskrifast úr framhaldsskóla í Bandaríkjunum drukkið áfengi á síðastliðnu ári 

fyrir útskrift. Allt að 36% þeirra hafa notað kannabisefni og allt að 24% prufað 

að reykja sígarettur (Johnston o.fl., 2019). Heilbrigðisþjónusta Samtaka 

áhugafólks um áfengis- og vímuefnavandann [SÁÁ] hefur staðið að meðferð 

ungmenna á Íslandi. Árin 1999-2018 voru innlagnir 19 ára og yngri í meðferð 

hjá stofnuninni 6291 talsins. Innlagnir ungmenna á aldrinum 24 ára og yngri 

á árunum 1977-2018 voru 8614 talsins hjá SÁÁ en þar af eru 537 einstaklingar 

látnir (Þórarinn Tyrfingsson, 2019). 

1.1 Fíknivandi 

Fíknivandi (e. Substance abuse problem) felst í því að einstaklingur missir 

tökin á notkun áfengis og/eða vímuefna (Lander o.fl., 2013; National Institute 

on Drug Abuse [NIDA], 2018; Substance Abuse and Mental Health Services 

Administration [SAMHSA], 2020). Hægt er að misnota bæði lögleg efni á við 

áfengi og sum lyf sem skrifuð eru út af læknisráði og ólögleg efni, t.d. kókaín, 
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amfetamín, heróín, ofskynjunarsveppi, LSD og kannabis (Nietscu 2019; Wang 

o.fl., 2014). 

Afleiðingar fíknivanda 

Fíknivandi er talinn hafa áhrif á sjálfstjórn og streitumörk einstaklinga 

þar sem breytingar verða á heilastarfsemi sem geta varað til langs tíma þó að 

einstaklingur hætti vímuefnanotkun (MedlinePlus, 2020). Unglingsárin eru 

tímabil þroska og breytinga þar sem einstaklingur fer úr því að vera barn í að 

verða ungur fullorðinn einstaklingur. Ungmenni upplifa oft mikla togstreitu 

við sjálf sig á unglingsárunum um hvað þau vilja í lífinu, sem getur leitt til 

aukinnar áhættuhegðunar. Algengast er að ungmenni sem þróa með sér 

fíknivanda prufi vímuefni í fyrsta sinn á unglingsárunum (Taylor, 2018). 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknar sem framkvæmd var í Þýskalandi eru 

ungar konur sem stunda vímuefnanotkun í aukinni áhættu að stunda vændi 

til að fjármagna vímuefnakaupin, sem getur haft slæmar afleiðingar fyrir þær. 

Við rannsóknina var notast við gagnagreiningu en niðurstöðurnar sýndu 

einnig að ungmenni með fíknivanda væru líklegri til sjálfsskaðahegðunar og 

áttu í aukinni hættu á að lenda í geðrofi vegna vímuefnanotkunar en til voru 

dæmi um að ungmenni hafi framið morð í því ástandi (Dauber o.fl., 2018). 

Ungmenni með fíknivanda sýna því oft ófyrirsjáanlega hegðun þar sem 

skynjun og dómgreind ungmenna getur skerst (Ali o.fl., 2011).  

Ondieki og Makua (2012) voru á þeirri skoðun að fíknivandi hafi verið 

til í þúsundir ára og sé inngróin partur í menningu flestra samfélaga og þar á 

meðal Kenya þar sem rannsókn þeirra var gerð. Ungir jafnt sem aldraðir stríða 

við fíknivanda en áhrifin eru mest áberandi þegar kemur að ungmennum. 

Fíknivandi einstaklings hefur ekki bara áhrif á hann heldur getur einnig haft 

áhrif á fjölskyldu hans, vini, samfélagið og heilbrigðiskerfið (Low o.fl., 2012; 

Taylor, 2018). 
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Áhættuþættir og verndandi þættir 

Ástæður fíknivanda eru ekki að fullu vitaðar og er talið að margir 

orsakaþættir; líffræðilegir, tilfinningarlegir og félagslegir þættir og sampil 

þeirra á milli séu orsök vandans. Þegar ungmenni prófa fyrst að neyta 

vímuefna er það kallað tilraunastig. Ef vímuefnanotkunin verður tíðari og 

jafnvel þróast út í misnotkun vímuefna í kjölfar tilraunastigsins er talið að sú 

þróun sé birtingarmynd undirliggjandi vanda sem tengist samspili þessara 

orsakaþátta. Undirliggjandi orsakaþættir eru flokkaðir í tvo flokka sem eru 

áhættuþættir og verndandi þættir. Flókið samspil er á milli þessara þátta sem 

talið er að auki eða dragi úr líkunum á að einstaklingur þrói með sér fíknivanda 

(Heilbrigðisráðuneytið, 2021; SAMHSA, e.d.). 

Áhættuþættir eru t.d. erfðir, hvatvísi, mikið tilfinningalegt álag, 

þunglyndi, kvíði, streita í umhverfi einstaklingsins, félagslegur þrýstingur, 

virkni vímuefnisins á einstaklinginn og leit að spennu (Bidwell o.fl., 2015; Ertl 

o.fl., 2018; MedlinePlus, 2020). Tengsl eru milli áfalla og fíknivanda en talið 

er að barn sem verður fyrir einu eða fleiri áföllum í æsku sé líklegra til að þróa 

með sér vandann síðar á lífsleiðinni (Benedini og Fagan, 2020; Bryant o.fl., 

2020; MedlinePlus, 2020).  

Niðurstöður Bryant og félaga (2020) sem framkvæmd var á 

meðferðarstofnun í Connecticut í Bandaríkjunum gáfu til kynna að ef 

einstaklingur verður fyrir fleiri en fjórum áföllum í æsku geta þau haft áhrif á 

hvort einstaklingurinn þrói með sér fíknivanda síðar á ævinni. Þátttakendur 

rannsóknarinnar voru 4378 skjólstæðingar á stofnuninni og voru þeir fengnir 

til að svara ACE listanum. Karlmenn með dökkann hörundslit sem tóku þátt í 

rannsókninni voru einnig í frekari hættu að þróa með sér fíknivanda ef skor 

þeirra var lágt úr ACE listanum samanborið við hvíta karlmenn og kvenmenn. 
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Sumir einstaklingar nota vímuefni til að standa sig betur og bæta 

vellíðan, t.d. að halda betur einbeitingu í skóla eða efla getu sína í íþróttum 

(NIDA,2020). Því fyrr sem ungmenni byrja vímuefnanotkun er þeim hættara 

á að eiga við fíknivanda síðar á lífsleiðinni (Low o.fl., 2012). 

Geðheilbrigðisvandi getur ýtt undir vímuefnanotkun ungmenna (Brownlie 

o.fl., 2019), m.a. þunglyndi, kvíði, ofvirkni, athyglisbrestur (MedlinePlus, 

2020) og lágt sjálfsálit (Voisin o.fl., 2020).  

Áhættuþættir og verndandi þættir sem tengja má við hvort 

einstaklingur þrói með sér fíknivanda eru nokkuð margir. Eftir því sem 

einstaklingur hefur fleiri áhættuþætti aukast líkurnar á því að hann muni þróa 

með sér fíknivanda síðar á ævinni (MedlinePlus, 2020; NIDA, 2020). Hægt er 

að finna þessa þætti hjá einstaklingnum sjálfum, i fjölskyldu einstaklingsins og 

í samfélagi hans eða skólaumhverfi (SAMHSA, e.d.). Áhættuþætti og 

verndandi þætti skv. erlendum ritrýndum rannsóknum má sjá í töflu 1. 
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Tafla 1 – Þættir sem hafa áhrif á þróun fíknivanda 

Áhættuþættir vímuefnanotkunar  Verndandi þættir  

Skortur á eftirliti, hlýju og stuðningi frá 

foreldrum (Mak og lacovou, 2019). 

Eftirlit, hlýja og stuðningur foreldra (Mak og 

lacovou, 2019). 

Geðræn vandamál hjá ungmenni (Ertl, 

2018; MedlinePlus, 2020; Sanders o.fl., 

2018). Geðræn vandamál foreldra 

(SAMHSA, e.d.) 

Engin geðræn vandamál (MedlinePlus, 2020). 

Foreldrar sýna lífi ungmennis áhuga 

(SAMHSA, e.d.). 

Vera vitni af vímuefnanotkun foreldra 

(Madras o.fl., 2019). 

Engin sjáanlega vímuefnanotkun hjá foreldrum 

(Madras o.fl., 2019). 

Foreldri með fíknivanda (erfðir) (Bidwell 

o.fl., 2015; NIDA, 2020; Madras o.fl., 2019; 

MedlinePlus, 2020). 

Foreldri ekki með fíknivanda  (Bidwell o.fl., 

2015; NIDA, 2020; Madras o.fl., 2019; 

MedlinePlus, 2020). 

Að geta ekki sagt nei við hópþrýstingi 

(Bidwell o.fl., 2015). 

Einstaklingsmiðuð meðferð 

meðferðarstofnana fyrir þá sem sækja 

meðferð vegna fíknivanda (Bird, 2015; 

Dauber o.fl., 2018). 

Lágt sjálfsálit (Voisin o.fl., 2020). Gott sjálfsálit (Voisin o.fl., 2020). 

Slæm geðheilsa (Brownlie o.fl., 2019). Góð geðheilsa (Brownlie o.fl., 2019). 

Áföll í æsku (Benedini og Fagan, 2020; 

Bryant o.fl.,2020; Fuchsuber o.fl., 2018; 

Goldstein o.fl.,2011; Lander o.fl., 2013; 

Lotzin o.fl., 2018; MedlinePlus, 2020; 

Sanders o.fl., 2018). 

Engin alvarleg áföll (Benedini og Fagan, 2020; 

Bryant o.fl., 2020: Fuchsuber o.fl., 2018). 

Vinna ekki úr áföllum (Olff, 2017). Áfallahjálp skömmu eftir áföll (Ertl o.fl., 2018; 

Sanders o.fl., 2018; Zdankiewicz-Scigiata og 

Scigata, 2018). 

Vanlíðan og streita  (Bidwell o.fl., 2015; Ertl 

o.fl., 2018; MedlinePlus, 2020; Sanders o.fl., 

2018). 

Lítil vanlíðan og streita (Bidwell o.fl., 2015; 

Ertl o.fl., 2018; MedlinePlus, 2020; Sanders 

o.fl., 2018). 

Byrja ungur í vímuefnanotkun (Low o.fl., 

2012). 

Forvarnafræðsla um vímugjafa og áhrif þeirra 

(Taylor, 2018). 

Fátækt í samfélaginu og ofbeldi innan þess 

(SAMHSA, e.d.). 

Trúartengd úrræði og frístundastarf utan 

skóla (SAMHSA, e.d.). 

Viðmið og lög sem ýta undir 

vímuefnanotkun (SAMHSA, e.d.). 

Takmarkað framboð á áfengi og öðrum 

vímugjöfum skv. lögum (SAMHSA, e.d.). 

Rasismi (SAMHSA, e.d.). Lög gegn hatursglæpum (SAMHSA, e.d.). 
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1.2 Sjúkdómslíkanið, félagsfræðileg sjónarmið og 
áföll í æsku 

Sjúkdómslíkanið hefur verið í forgrunni þegar kemur að meðferðarúrræðum 

fyrir einstaklinga með fíknivanda (Doweiko, 2018). Sjúkdómslíkanið hefur 

verið gagnrýnt innan félagsvísinda þar sem litið er fram hjá þeim áhrifum sem 

samfélagið og umhverfið kann að hafa á einstakling með fíknvanda (Hammer, 

2014; Room, 2021). Áföll í æsku geta einnig haft áhrif á hvort einstaklingur 

þróar með sér fíknivanda síðar á ævinni (Rogers o.fl., 2021). Hér fyrir neðan 

verður fjallað um þessa þætti. 

Sjúkdómslíkanið 

Þegar fyrst var sett fram að fíkn væri heilasjúkdómur var það aðallega 

tilraun til þess að draga úr ríkjandi óvísindalegum, siðferðislegum og 

fordómafullum viðhorfum gagnvart fíknivanda. Fíkn var á þeim tíma talin vera 

siðferðisleg bilun eða veikleiki í eðli einstaklingsins en ekki alvöru sjúkdómur 

(Schomerus o.fl., 2011). Stjórnmálamenn, almenningur og 

heilbrigðisstarfsmenn töldu að fíknivandi væri skapaður af einstaklingnum 

sjálfum og að þá eymd sem hann skapaði sér væri ekki hægt að meðhöndla 

innan heilbrigðiskerfisins eða þess virði að greiða undir með skattpeningum 

almennings (Hall o.fl., 2015; Hart, 2017; Heather o.fl., 2018; Heyman, 2013; 

Packard o.fl., 2015). Þau viðhorf gerðu einstaklingum með fíknivanda erfitt 

fyrir að fá meðferð. Lögðu vísindamenn þá fram kenningu um að fíknivandi 

væri líffræðilegur sjúkdómur (Hellig o.fl., 2021). 

Innan sjúkdómslíkansins er litið á fíkn sem sjúkdóm þar sem 

fíknivandi sé erfðatengdur og genasamsetningar geti haft áhrif á hvort 

einstaklingur þrói með sér vandann. Fíknivandi er talinn fyrirsjáanlegur innan 

líkansins vegna þess að hægt sé að finna út grunn ástæður vandans. Haldið 

er fram að fíknivandi sé sjúkdómur í heila fólks þar sem vímuefnanotkun hafi 
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mikil áhrif á uppbyggingu heila og starfsemi hans. Taugafrumur í heila verði 

fyrir breytingum sem ganga ekki alltaf til baka. Vímuefnanotkun er talin vera 

ákvörðunartaka einstaklingsins fyrst um sinn en eftir því sem notkun 

vímuefna eykst verði hún að ávana eða fíkn sem valdi því að einstaklingurinn 

geri nánast hvað sem er til að verða sér út um vímuefni. Innan 

sjúkdómslíkansins er fíkn því talin krónískur heilasjúkdómur sem stafi af 

langvarandi notkun vímuefna (Doweiko, 2018). 

Kerfisbundin samantektar rannsókn, þar sem leitast var eftir að finna 

rannsóknir þar sem samanburður var gerður á heilum einstaklinga með 

áfengisvandamál og heilbrigðra einstaklinga, var gerð á árunum 2000 til 2014 

og alls fundust níu rannsóknir þar sem 296 einstaklingar með áfengisvanda 

og 359 heilbrigðir einstaklingar voru bornir saman. Niðurstöður sýndu að skv. 

myndgreiningum var skýr munur á milli uppbyggingar og virkni heila þeirra 

sem eru með fíknivanda og þeirra sem ekki voru með þann vanda. Áfengisfíkn 

sést á tapi á gráa efninu í ákveðnum svæðum heila þ.e. prefrontal cortex, 

dorsal striatum, posterior cingulate cortex og insula (Xiao o.fl., 2015). 

Svipaðar niðurstöður hafa fengist hjá þeim sem notast við örvandi efni 

(Ersche o.fl., 2013).  

Gagnrýni á að fíknivandi sé heilasjúkdómur er almennt sú að ekki sé 

búið að finna út hvort né hvar skemmd verði í heilanum. Þær myndir sem 

teknar eru af heila þegar leitað er að áhrifum fíknivanda séu ekki nærri því 

eins nákvæmar og krafist er til að hægt sé að greina fíkn sem sjúkdóm (Hellig 

o.fl. 2021). Gagnrýnendur vilja að litið sé til umhverfisþátta sem hafa áhrif á 

heilastarfsemi en ekki eingöngu á að fíkn sé heilasjúkdómur. Með 

umhverfisþáttum er átt m.a. við aðgengi að lyfjum, heilbrigða umbun frá 

öðrum í samfélaginu og þau tækifæri sem einstaklingur getur fengið í 

umhverfi sínu (Hellig o.fl., 2021). Sumt fólk notar vímuefni reglulega og í miklu 
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magni sem getur leitt til skerðinga og jafnvel dauða. Þannig fíknivandi telst 

vera stór ógn á heilsu á alþjóðlegum grundvelli (GBD 2016 Alcohol and Drug 

Use Collaborators, 2018). Fíknivandi getur því verið álitinn vera sjúkdómur. 

Það þarfnast þó betri leiða til að greina sjúkdóminn til að hann verði 

meðhöndlaður rétt (Hellig o.fl., 2021). 

Félagsfræðileg sjónarmið 

Room (2021) skrifaði grein þar sem hann gaf til kynna að fíknivandi sé 

ekki eingöngu sjúkdómur í heila heldur einnig samfélagslegt vandamál. Hann 

nefnir að samfélagslegt umhverfi hafi áhrif á taugalíffræðilega þætti sem hafi 

áhrif á heilastarfsemi einstaklinga og að fíknivandi sé þjóðfélagslegur vandi 

þar sem stundum sé hægt að sjá mismun á milli þjóða þegar kemur að þróun 

vandamálsins. Algengi ópíóða fíknar er t.d. meira í Bandaríkjunum en 

áfengisvandi sjaldgæfari í íslömskum löndum þar sem drykkja er bönnuð. 

 Fræðimenn innan þroskasálfræði hafa bent á að stór hluti einstaklinga 

sem búa í vestrænum samfélögum muni að öllum líkindum prófa að nota 

einhvers konar vímuefni á unglingsaldri. Tilraunanotkun vímuefna má líta á 

sem eins konar verkefni í átt að þroska og því gefi notkun vímuefna ekki 

endilega til kynna að ungmennið muni þróa með sér fíknivanda síðar meir 

(Heilbrigðisráðuneytið, 2021). 

Wats og Shukla (2017) gerðu samanburðarrannsókn í Indlandi þar sem 

þátttakendur voru 560 talsins, helmingur þátttakenda voru neytendur áfengis 

og kannabisefna en hinn helmingurinn notaðist ekki við þessa vímugjafa. 

Meðal niðurstaðna þessarar rannsóknar kom fram að einstaklingar með 

fíknivanda glíma oft við fjölþættan vanda samhliða fíknivanda, t.d. andleg og 

líkamleg veikindi, vanda vegna persónueinkenna þeirra og jafnvel vanda 

vegna erfiðrar samfélagsstöðu. Þróun samfélagsins er mjög hröð í dag og það 

gleymist oft að huga að náunganum og veita honum stuðning og umhyggju. 
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Það getur haft áhrif á  mannleg samskipti og eykur streitu í umhverfinu sem 

getur orðið til þess að fólk verði kvíðið, þunglynt og leiðist út í 

vímuefnanotkun.  

Áföll í æsku 

Eitt af hverjum fimm börnum á Íslandi verður fyrir ofbeldi fyrir 18 ára 

aldur (UNICEF á Íslandi, 2019). Rannsóknir benda á tengsl kynferðislegrar, 

líkamlegrar og andlegrar misnotkunar, vanrækslu á heimili og skilnaðar 

foreldra við heilsufarslegar afleiðingar eins og fíknivanda síðar á ævinni (Felitti 

o.fl., 1998; Forster o.fl., 2019; Forster o.fl., 2018; Shin o.fl., 2018). 

Mak og lacovou (2019) gerðu rannsókn á uppeldisaðferðum foreldra 

og hvort tengsl væru milli þeirra og fíknivanda ungmenna síðar á ævinni. 

Gögn voru fengin úr langtímarannsókninni National Longitudinal Study of 

Adolescent Health (Add Health) sem framkvæmd var í Bandaríkjunum. 

Úrtakið var 2954 einstaklingar. Niðurstöðurnar gáfu m.a. til kynna að 

foreldrar sem reyni að hafa áhrif á hegðun barna sinna og sýni þeim hlýju hafi 

jákvæð áhrif á barnið og dragi þannig úr hættu á að barnið byrji 

vímuefnanotkun snemma á unglingsaldri og jafnvel síðar á ævinni. 

Áföll í æsku hafa oft áhrif á vitsmunalegan og tilfinningalegan þroska. 

Þau geta haft áhrif á tengslamyndun og tilfinningastjórn sem skerðir 

félagslegan stuðning og að einstaklingurinn tileinki sér heilsueflandi hegðun. 

Það getur orðið til þess að hann leiðist þá frekar út í vímuefnanotkun (Forster 

o.fl., 2017; Grigsby o.fl., 2020). Langtímaáhrif vegna áfalla í æsku geta verið 

m.a. þunglyndi, áfallastreituröskun, persónuleikaröskun, ofbeldishneigð og 

slæmt heilsufar. Þeir sem orðið hafa fyrir áföllum í æsku eru einnig líklegri til 

þess að reyna sjálfsvíg (Ertl o.fl., 2018). Fjölþættur vandi er meira áberandi 

hjá þeim sem verða fyrir áföllum í æsku (Bird, 2015; Fuschuber o.fl., 2018). 
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Vímuefnanotkun hefur áhrif á heilastarfsemi og getur leitt til þess að 

einstaklingur á erfiðara með að vinna úr áföllum (Carr o.fl., 2018; Schäfer o.fl., 

2018). Sá hluti heilans sem á að taka ákvarðanir notar alla orku sína til þess 

að átta sig á þeim áföllum sem hafa átt sér stað. Einstaklingurinn á því oft 

erfitt með að taka ákvarðanir og getur það valdið því að hann leiti sér ekki 

faglegrar aðstoðar sem hann þarf á að halda eða fresti því að gera það. Það 

getur orðið til þess að hann leiti eftir skammtímalausn, á við vímuefnanotkun, 

sem sitt eigið bjargráð til að kljást við óunnar tilfinningar í stað þess að sækja 

sér langtímameðferð hjá faglærðum einstaklingi til að vinna úr tilfinningum 

sínum (Berk-Clark og Wolf, 2017). Áfallahjálp skömmu eftir áfall getur dregið 

úr því að einstaklingur þrói með sér fíknivanda. Munur milli kynja er ekki til 

staðar þegar kemur að þessu, en þó eru karlmenn síður að leita sér aðstoðar 

sem gæti skýrt ástæðu þess að fleiri karlmenn glíma við fíknivanda en konur 

(Ertl o.fl., 2018; Sanders o.fl., 2018; Zdankiewicz-Ścigata og Ścigata, 2018). 

Karlmenn verða jafn oft fyrir ofbeldi og konur en láta síður vita af því, 

sérstaklega ef um kynferðisofbeldi er að ræða (Cosden o.fl., 2015). 

Niðurstöður kerfisbundinar samantektarrannsóknar, þar sem leitað var að 

ritrýndum greinum um áföll barna og ungmenna sem skrifaðar voru víðsvega 

í heiminum,  gáfu til kynna að í kjölfar áfalla leiti aðeins 49% drengja sér 

aðstoðar (Hillis o.fl., 2016). Karlmenn upplifa oft höfnun, umhyggjuleysi og 

neikvæðni frá vinum sínum í kjölfar áfalla. Þeir eiga það til að flýja og berjast 

(e. flight or fight) í stað þess að takast á við vandamálið og leita þá frekar til 

eigin bjargráða (Olff, 2017). Konur upplifa frekar félagslegan stuðning vina og 

eru því líklegri til að leitast eftir stuðningi í kjölfar áfalla (Bird, 2015; 

Fuschshuber o.fl., 2018). 

Ekki er hægt að segja að eitt og sama meðferðarúrræðið virki á alla 

einstaklinga sem glíma við fíknivanda. Kenna þyrfti einstaklingum 

einstaklingsmiðaðar aðferðir til þess að takast á við vandann innan meðferðar 
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sem myndi stuðla frekar að bata og stjórn á eigin lífi auk þess sem unnið yrði 

með áföll úr æsku (Bird, 2015; Fuschshuber o.fl., 2018). 

1.3 Afleiðingar fíknivanda ungmenna á foreldra  

Foreldrar ungmenna með fíknivanda geta upplifað víðtækar afleiðingar af 

vímuefnanotkun barna sinna. Fíknivandi ungmennis getur haft neikvæð áhrif 

á athafnir og þátttöku í daglegu lífi foreldra (Horváth og Urbán, 2019; 

Maltman o.fl., 2019; Russell o.fl., 2019). Einnig getur fíknivandi þess ógnað 

eðlilegu fjölskyldulífi en foreldrum getur fundist erfitt að kljást við vanda 

ungmennisins og erfiðar fjölskylduaðstæður sem myndast samhliða honum 

(Hoeck og Van Hal, 2012).  

Vímuefnanotkun ungmenna getur haft í för með sér áskoranir fyrir 

foreldra sem hafa áhrif á tilfinningalega, andlega og félagslega líðan og heilsu 

foreldra. Sumir foreldrar upplifa öryggisleysi, líkamlega og andlega streitu og 

aukið álag (Dayal o.fl., 2019; Lima o.fl., 2019; McCann o.fl., 2019; Nordgren 

o.fl., 2020). Sumir foreldrar geta fundið fyrir vonleysi og ótta um hvað 

framtíðin beri í skauti sér, auk þess að finna fyrir hjálparleysi, kvíða, valdaleysi, 

sorg, sektarkennd, reiði og skömm (Hlungwani o.fl., 2020; Lima o.fl., 2019; 

McCann o.fl., 2019). Foreldrarnir geta orðið uppgefnir og finnst aðstæðurnar 

sem þeir eru í hafa áhrif á samlíf þeirra (Choate, 2015; McCann o.fl., 2019).  

Samfélagið og áhrif fíknivanda á persónulegt umhverfi 

Samkvæmt rannsókn Hoeck og Van Hal (2012) hefur fíknivandi 

ungmenna áhrif á félagslega þátttöku sumra foreldra og annarra 

fjölskyldumeðlima og hvernig þeir ná að samsvara sig og tengjast öðru fólki 

innan samfélagsins. Foreldrar geta fundið fyrir neikvæðni í nærsamfélaginu 

þar sem fólk innan samfélagsins er orðið þreytt á hegðun ungmennisins og 

lítur þannig á foreldrana sem ábyrgðarlausa vegna fíknivanda þess. Margir 

foreldrar þurfa þó frekar á því að halda að komið sé fram við þá með virðingu 
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og samfélagið hætti að fordæma þá. Brasilísk rannsókn var gerð til að 

rannsaka samskipti og tengsl einstaklinga með fíknivanda við fjölskylduna 

sína. Niðurstöður gáfu m.a. til kynna að mæður eiga það til að færa sökina af 

fíknivanda ungmennisins yfir á sig sjálfar og draga úr félagslegri þátttöku þar 

sem þær hætta að eiga samskipti við vini og ættingja til þess eins að verja 

sjálfar sig fyrir skömm (Lima o.fl., 2019). 

Mæður ungmenna með fíknivanda geta upplifað að brotið sé á trausti 

þeirra og fundist vímuefnanotkunin hafa neikvæð áhrif á samband sitt við 

ungmennið (Groenewald, 2018). Foreldrar vita oft ekki hvernig þeir eiga að 

hafa stjórn á þeim tilfinningum sem koma upp samhliða fíknivanda 

ungmennis. Þeir eiga stundum erfitt með að skilja hvað er að gerast og kenna 

sjálfum sér um hegðun þess með þeirri trú að þeim hafi mistekist hlutverk sitt 

sem foreldrar og í að leiðbeina ungmenninu. Þeim finnst þeir oft missa 

virðingu sína og finna fyrir niðurlægingu og skömm í kringum bæði fjölskyldu 

og samfélag. Sumir upplifa að fjölskyldan sé hrædd við ungmennið vegna 

hegðunar þess (Choate, 2015; Hlungwani o.fl., 2020; Hoskin, 2014). Hlutverk 

foreldra í fjölskylduumhverfinu felst meðal annars í að undirbúa ungmennið 

fyrir fullorðinsárin með því að setja fyrir það reglur og aga það til. Þó finna 

foreldrar en til ástar til ungmennisins þrátt fyrir fíknivandann, en þeir upplifa 

mikla erfiðleika við að búa á sama heimili og það (Choate, 2015; Hoskin, 

2014). 

Smith og Estefan (2014) gerðu kerfisbundna samantektarrannsókn þar 

sem leitast var eftir ritrýndum greinum um fjölskyldugerð, fjölskylduvirkni og 

fjölskyldumeðferð fjölskyldna sem áttu ungmenni með fíknivanda. 

Ágreiningur og togstreita voru einkennandi milli foreldra skv. niðurstöðum 

þar sem þeir lentu í átökum vegna úrlausna á fíknivanda ungmennisins. 

Algengara var að feður forðuðust átök en mæður tókust frekar á við vandann 
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sem skapaði togstreitu þeirra á milli. Vegna stuðningsleysis gátu foreldrar 

upplifað sig einangraða sem gerði að verkum að tilfinningalegir og 

sálfélagslegir erfiðleikar gerðu vart við sig. Foreldrarnir áttu á hættu að 

upplifa sig hjálparvana og í einskonar kreppu þar sem tilfinningaleg vanlíðan 

ríkti. 

Sumir foreldrar hafa áhyggjur af lífsstíl ungmennisins og þeim félagsskap 

sem það leitar í þar sem foreldrarnir vita ekki hvaða áhrif hópþrýstingur, sem 

ungmennið fær frá þeim félagsskap, hefur á það. Talið er að eftir því sem 

vandi ungmennisins sé stærri og það eigi erfiðara með að komast áfram í 

lífinu, því neikvæðari áhrif geti aðstæðurnar haft á foreldra (Hoeck og Van 

Hal, 2012). Foreldrar geta upplifað að þeir þurfi stöðugt að vera á verði 

(McCann o.fl., 2019). 

Sumir foreldrar glíma við fjárhagslega erfiðleika vegna vanda 

ungmennisins en talið er að þeir foreldrar finni fyrir líkamlegum og andlegum 

erfiðleikum í meira mæli en þeir sem eiga ekki í fjárhagslegum erfiðleikum 

(Lima o.fl., 2019; McCann o.fl., 2019). Foreldrar geta einnig upplifað það að 

verða meðvirkir með ungmenninu (Nordgren o.fl., 2020).  

Zucker og félagar (2015) benda á að mikilvægt sé að vinna með sorg 

mæðra sem eiga ungmenni sem kljást við fíknivanda. Kerfibundin 

samantektarrannsókn þeirra sneri að því að kanna hvernig mæður ungmenna 

upplifðu sorgina. Samkvæmt niðurstöður hafði vímuefnanotkun ungmenna 

mikil áhrif á líf og heilbrigði fjölskyldna þeirra og fundu mæður meira fyrir 

vanlíðan. Mæðurnar upplifðu sorgina á mismunandi hátt. Sorg þeirra var á 

þanng veg að þær upplifðu bæði ákveðið sorgarferli og eins fundu þær til 

stöðugrar sorgar. Zucker og félagar leggja til að fagfólk hafi nægilega reynslu 

til að vinna með sorg mæðra sem eiga ungmenni með fíknivanda og hafi 

fengið góða fræðslu til að tryggja fjölskyldum þeirra viðeigandi stuðning og 
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þjónustu. Með því að efla fagfólk á þann veg má tryggja betri skilning, aðstoð 

og leiðsögn fyrir foreldra auk þess að sérsníða inngrip sem hentar þeim. 

Bjargráð foreldra 

Foreldrar nýta sér stundum eigin bjargráð til þess að takast á við 

fíknivanda ungmennisins. Samkvæmt niðurstöðum ástralskrar rannsóknar 

reyna sumir foreldrar að hafa áhrif á vímuefnanotkun ungmenna með því að 

hafa þau innan seilingar til að geta breytt og stjórnað neysluhegðun eða bætt 

aðstæður þeirra og þannig sínar eigin aðstæður samhliða (Maltman o.fl., 

2019). Umburðarlyndi og stuðningur gagnvart ungmenninu getur valdið 

aukinni streitu og álagi á foreldra og því velja sumir foreldrar það að reyna að 

sleppa takinu á því í þeirri von að vímuefnanotkun hætti og það muni leita sér 

aðstoðar. Tilfinningar foreldra eru mismunandi þegar takinu er sleppt. Sumir 

finna fyrir létti á meðan aðrir finna fyrir sorg. Þeir sem finna fyrir létti ná í 

flestum tilvikum að einbeita sér frekar að eigin umsjá, þátttöku í daglegu lífi 

og líðan í stað þess að vera að kljást við fíknivanda ungmennisins (Maltman 

o.fl., 2019, Mathibela og Skhosana, 2021; Orford o.fl., 2019). Sumir foreldar 

upplifa það að ef þeir ýti á ungmennið til að vinna úr vandamálinu þá sýni það 

þeim frekar andspyrnu en samvinnuþýði (Hlungwani o.fl., 2020).  

Eigindleg rannsókn var framkvæmd í Suður-Afríku til að afla upplýsinga 

um reynslu foreldra af að eiga ungmenni sem notast við vímugjafa. 

Þátttakendur voru átta talsins og var gögnum safnað með djúpviðtölum. 

Niðurstöðurnar gáfu m.a. til kynna að foreldrar geta fundið til hjálparleysis og 

sumir flýja tilfinningar sínar, t.d. með notkun geðlyfja, þar sem þeir eiga erfitt 

með að tjá sorgina sem fylgir því að eiga ungmenni með fíknivanda 

(Hlungwani o.fl., 2020). 
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1.4 Iðjusjónarmið 

Ofangreindar rannsóknir benda á að foreldrar ungmenna með fíknivanda 

verði fyrir viðtækum áhrifum á líf, líðan og iðju. Hér verður fjallað um 

iðjusjónarmið til þess að dýpka skilning lesanda á því og tengingu þess við 

ritgerðarefnið. 

Hugtakið iðjusjónarmið kom fyrst á sjónarsviðið árið 1953 og fól 

hugtakið þá í sér launaða vinnu (Lane, 1953). Hugtakið var notað á þann hátt 

í fjölda ára eða allt til ársins 1990 (Njelesani o.fl., 2014). Árið 1996 birtust 

greinar þar sem fjallað var um iðjusjónarmið til annarra starfa en launaðra. 

Hocking (1996) birti þá rannsókn sem fjallaði um langtíma hjúkrun og Kendall 

(1996) gerði rannsókn um starfsendalok hjá fullorðnum einstaklingum. Í 

kjölfar þessara greina fór sjónarmiðið að færast í auknum mæli inn í 

iðjuvísindi og iðjuþjálfun (Njelesani o.fl., 2014).  

Townsend (1997) var fyrsti fræðimaðurinn til þess að skilgreina 

iðjusjónarmið með skýrum hætti eða sem samspili milli iðju og umhverfis í 

ýmsum aðstæðum daglegs lífs, en sú skilgreining var ekki langlíf. 

Hemmingsson og Jonsson (2005) skrifuðu um iðjusjónarmið í tengingu við 

Alþjóðlega flokkun á færni, fötlun og heilsu (e. International Classification of 

Functioning, Disability and Health, [ICF]). Lögð var áhersla á að iðjusjónarhorn 

væri einstaklingsmiðað þar sem huglæg upplifun einstaklingsins og 

sjálfsákvörðunarréttur hans skiptu máli auk þess sem mikilvægt væri að líta 

til huglægrar reynslu af merkingu iðjunnar. Njelesani og félagar (2014) lögðu 

til að iðjusjónarmið yrði skilgreint sem aðferð eða leið til að horfa á eða hugsa 

um gjörðir mannsinns.  

  Kielhofner skilgreinir iðju samkvæmt Model Of Human Occupation 

[MOHO] sem það sem einstaklingurinn gerir til að sinna leik, athöfnum og 

störfum daglegs lífs í takt við tíma, efnislegar og félagsmenningarlegar 
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aðstæður (vísað til í Taylor, 2017). Samkvæmt Canadian Association of 

Occupational Therapists [CAOT] (2002) er iðja öll verk og athafnir daglegs lífs 

sem gefa einstaklingi ákveðna merkingu og gildi til að njóta lífsins, huga að 

eigin umsjá og gefa af sér til samfélagsins, bæði félagslega og efnahagslega. 

Innan Kanadíska iðjulíkansins (e. Canadian Model of Occupational 

Performance and Engagement [CMOP-E]) nær iðja yfir eigin umsjá, 

tómstundir og störf sem einstaklingur tekur sér fyrir hendur (Davis, 2017; 

Townsend og Polatajko, 2013). 

 Leclair (2010) skoðaði mismunandi skilgreiningar á iðju og komst að 

því að þær hafa allar þann sameiginlega fókus að iðja sé huglæg og geti aðeins 

verið upplifuð af þeim sem framkvæmi hana. Hún komst að því að iðja er 

eitthvað jákvætt sem stuðlar að góðum hlutum innan samfélagsins. Þó hefur 

verið fjallað um dökka hlið iðju (e. dark side of occupation) innan 

iðjuþjálfunarfræða (Townsend og Polatajko, 2013). Sú hlið iðju var ekki 

viðurkennd sem iðja og er minna rannsökuð, en allir vita samt sem áður að 

hún sé til (Twinley og Addidle, 2012).  

Dökk hlið iðju felur í sér athafnir, venjur, verk eða gjörðir sem eru 

taldar vera ólöglegar, andfélagslegar og glæpsamlegar (Twinley og Addidle, 

2012). Iðja getur verið skaðleg, hvort sem er fyrir einstakling eða samfélag, 

t.d. skemmdaverk, íkveikjur og ólögleg fíkniefnaneysla (Townsend og 

Polatajko, 2013). Dökk hlið iðju stuðlar ekki að góðri heilsu, heilsueflingu og 

vellíðan og getur verið afkastalítil, en getur samt veitt einstaklingi ákveðna 

vellíðan og merkingu. Hún er skaðleg, truflandi og öfgakennd en þeir sem iðka 

dökka hlið iðju geta upplifað hana sem eitthvað skemmtilegt, skapandi, 

þroskandi og aðlaðandi (Townsend og Polatajko, 2013; Twinley og Addidle, 

2012). Einstaklingur getur upplifað vímuefnanotkun sem bjargráð til að takast 

á við daglegar athafnir og myndar notkunin þá ramma um dagsskipulag hans 
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og auðveldar honum þátttöku (Luck og Beagan, 2015). En iðja hefur einnig 

verið skilgreind sem verk og athafnir í daglegu lífi sem hafa gildi fyrir 

einstaklinginn, t.a.m. rútína í daglegu lífi, hlutverk, vilji og venjur 

einstaklingsins (Creek og Hughes, 2008).  

Höfundur ályktar út frá umfjöllun um iðjusjónarmið að hægt sé að 

horfa á iðju út frá mörgum mismunandi sjónarhornum og því sé erfitt að 

skilgreina sjónarmið á iðju á einn veg. Það þarfnast þjálfunar að horfa á iðju 

og oft á tíðum eru nauðsynlegt að nota hjálpartæki til þess t.d. matstæki eða 

starfslíkan. Skilgreiningar á iðju og iðjusjónarmiði eru margar, mismunandi og 

í stöðugri þróun auk þess að þær eru ólíkar eftir því hvaða hugmyndafræði 

eða líkani þær tilheyra. Öll getum við verið sammála um að iðja er til staðar 

innan allra samfélaga þ.á.m. dökk iðja. 

1.5 Kanadíska iðjulíkanið [CMOP-E] 

CMOP-E er hugmyndafræðilegt starfslíkan sem byggir á skjólstæðingsmiðaðri 

sýn og eflingu iðju. Líkanið eins og það stendur í dag kom fram árið 2007 og 

yfirþættir líkansins eru einstaklingurinn, iðja og umhverfi. Innan líkansins er 

áhersla lögð á iðju, hlutdeild iðju og framkvæmd iðju (sjá mynd 1) (Davis, 

2017; Townsend og Polatajko, 2013). 
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Mynd 1 – Kanadíska iðjulíkanið [CMOP-E] 

 

Íslensk þýðing höfundar á mynd (Davis, 2017; Townsend og Polatajko, 2013). 

Einstaklingurinn  

Einstaklingurinn þarf ekki endilega að vera einn aðili heldur getur þessi þáttur 

átt við t.d. fjölskyldur, hópa og samfélög. Innan CMOP-E felur þessi þáttur í 

sér fjóra undirþætti sem eru lífsandinn (e. spirituality), tilfinningar (e. 

affective component), hugsun (e. cognitive component) og líkami (e. physical 

component). Lífsandinn er kjarni hins mannlega og uppspretta driftar, vilja og 

áhuga sem knýr einstaklinginn áfram. Hann stýrir félagslegum tengslum, 

tilfinningum, hugsunum, gjörðum og samskiptum þar sem einstaklingurinn 

mótast af tengslum við annað fólk, náttúruna, sjálfan sig og æðri mátt í 

sumum tilfellum. Lífsandinn er það sem allt lífið snýst um og þar er kjarni 

sjálfstjórnar og allra ákvarðana geymdur. Annar undirþátturinn er tilfinningar 

en hann inniheldur alla tilfinningalega og félagslega starfsemi hjá 

einstaklingnum. Tilfinningar eru í rauninni það sem gerist innra með 

einstaklingnum og í samskiptum við annað fólk, t.d. ótti, gleði og sorg, en þó 

einnig hvernig brugðist er við veikindum eða hvernig einstaklingurinn lítur á 



 

 19 

sig sjálfan. Hugsun er þriðji undirþátturinn og er allt sem einstaklingurinn 

hugsar vitrænt, t.a.m. rökhugsun, dómgreind, einbeiting og almenn þekking 

sem einstaklingurinn býr yfir. Líkaminn er fjórði undirþátturinn en innan hans 

fellur öll sú starfsemi sem varðar hreyfingu og skynjun t.d. samhæfing, 

styrkur, þol og verkir hjá einstaklingnum (Davis, 2017; Townsend og 

Polatajko, 2013). 

Iðja 

 Innan iðju í CMOP-E fellur öll sú iðja sem einstaklingurinn 

framkvæmir eða hefur getu til að framkvæma. Iðja felur í sér undirþættina 

eigin umsjá (e. self-care), tómstundariðju (e. leisure) og störf (e. productivity). 

Eigin umsjá felur í sér að annast sig sjálfan, t.a.m. að fara ferða sinna, 

skipuleggja sig í amstri dagsins, sinna eigin þörfum og eins að skipuleggja sitt 

nánasta umhverfi. Eigin umsjá felur einnig í sér að taka ábyrgð á og huga að 

persónulegum munum. Tómstundariðja er annar undirþátturinn og innan 

líkansins flokkast þar undir allt félagslegt samneyti einstaklingsins. Þessi iðja 

á við listsköpun, útiveru, íþróttir og leiki sem gefa honum ánægju og þar sem 

hann nýtur lífsins. Störf eru þriðji undirþátturinn en þar flokkast undir öll þau 

störf sem einstaklingur innir af hendi og gefur af sér, bæði heimilisstörf og 

launuð störf, t.d. barnauppeldi, hugsa um heimilið, sjálfboðavinna, nám og 

starfsvettvangur (Davis, 2017; Townsend og Polatajko, 2013).  

Umhverfið 

 Umhverfið innan CMOP-E felur í sér fjóra undirþætti sem eru 

efnisheimur (e. physical), samfélag (e. social), menning (e. cultural) og 

stjórnsýsla (e. institutional). Efnisheimur er hannaður af mannfólkinu en hann 

er einnig náttúrulegt umhverfi þess, t.a.m. tæki, vegir, byggingar, farartæki, 

veðurfar, náttúruauðlindir og tækni. Samfélag er annar undirþátturinn og 

felur í sér félagsleg viðhorf, mynstur og væntingar sem einstaklingurinn býr 
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yfir og má þar nefna tengsl innan hóps, félagsleg tengsl, viðhorf, gildismat og 

samskiptamynstur. Menning er þriðji undirþátturinn og felur í sér viðhorf, 

væntingar, siði og hefðir fyrir einstaklinga, fjölskyldu eða hópa sem innifela í 

sér ákveðið gildismat og lífssýn, t.d. námsumhverfi eða að halda jólin. Fjórði 

undirþátturinn, stjórnsýsla, innifelur síðan í sér allar opinberar stofnanir og 

þá starfsemi sem þar á sér stað. Má þar nefna stofnanir sem sjá um löggjöf, 

stjórnsýslumál og fjármál einstaklingsins. Innan þessara stofnana á 

ákvarðanataka sér stað auk þess sem þær sjá um lög og reglugerðir, 

fjárveitingar, réttindi, tækifæri og ákveðna þjónustu (Davis, 2017; Townsend 

og Polatajko, 2013). 

Framkvæmd og hlutdeild iðju 

Framkvæmd iðju (e. occupational performance) og hlutdeild iðju (e. 

occupational engagement) eru ekki sýnileg innan líkansins. Með líkaninu má 

horfa heildrænt á iðju einstaklingsins með því að skoða hið virka samspil milli 

einstaklings, iðju og umhverfis. Þannig má fá góða yfirsýn yfir iðjulíf 

einstaklinga og hvernig iðjan skapar ákveðna braut og mynstur sem styður 

svo við hlutdeild og framkvæmd iðju (Davis, 2017; Townsend og Polatajko, 

2013).  

Framkæmd iðju er virkt ferli í samspilinu á milli einstaklingsins, iðju 

hans og umhverfis. Líkanið dregur fram það virka ferli sem gefur í ljós 

framkvæmd iðju. Þegar kröfur iðjunnar, hæfileikar einstaklings og aðstæður 

innan umhverfis falla saman kemur í ljós besta frammistaða og færni 

einstaklingsins. Í raun er þetta það sem einstaklingurinn hefur færni í, getu og 

þekkingu til að framkvæma (Davis, 2017; Townsend og Polatajko, 2013).  

Það sem fellur undir hlutdeild í iðju er það sem skiptir einstaklinginn 

máli, þar sem hann er við stjórn. Munurinn á hlutdeild og framkvæmd er sá 

að meiri áhersla er á að vera við stjórn í stað þess að framkvæma sjálfur þar 
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sem hæfileg áskorun á sér stað með jákvæðri styrkingu frá umhverfi sem þá 

viðheldur og styður við hlutdeild einstaklingsins í iðju með góðu aðgengi, 

réttum úrræðum, nægilegum tíma, félagslegum stuðningi og tækifærum 

(Davis, 2017; Townsend og Polatajko, 2013). 

Gagnrýni Hammell á flokkun iðju 

 Snæfríður Þóra Egilson og Guðrún Pálmadóttir (2018) birtu grein í 

Iðjuþjálfanum þar sem fjallað var um verk Hammell og gildi þeirra fyrir 

iðjuþjálfun á Íslandi. Hammell er þekkt fyrir að hafa ýtt undir umræður um 

fræðilegar undirstöður iðjuvísinda og iðjuþjálfunar. Skrif hennar eru mjög 

gagnrýnin og oft á tíðum ögrandi þó hún telji iðjuþjálfun mikilvæga fyrir 

samfélagið. 

Hammell hefur um langt skeið verið gagnrýnin á hefðbundna flokkun 

iðju í eigin umsjá, störf og tómstundaiðju á þann hátt að sú flokkun geri lítið 

úr einstaklingum sem geta ekki lagt eins mikið af sér til samfélagsins eða eru 

háðir aðstoð t.d. fagfólks. Þá á sú flokkun sem á sér stað nú í dag að 

endurspegla sjónarhorn þeirra sem eru sjálfstæðir, sjálfbjarga og færir til 

starfa. Grein sem Hammell ritaði árið 2009 fjallar um gagnrýni á flokkun 

ýmissa hugmyndafræða sem notaðar eru í starfi iðjuþjálfa.  Hún bætir sinni 

eigin gagnrýni við verk fyrri gagnrýnenda um að það að flokka iðju undir eigin 

umsjá, störf og tómstundir en sú gagnrýni snýr að einstaklingshyggju. Með 

því er átt við að áhersla sé lögð á framleiðni og sjálfstæði einstaklingsins en 

Hammell bendir á að hægt væri að horfa á hann út frá félagshyggju sem hefur 

áherslu á gagnkvæmni, samhjálp og tengsl. Það gæti orðið til þess að 

sambandið milli iðju og vellíðan yrði meira áberandi í daglegu starfi iðjuþjálfa 

(Hammell, 2009).  

Snæfríður og Guðrún hvetja íslenska iðjuþjálfa til að nýta gagnrýna 

umræðu á uppbyggilegan hátt þar sem þeir geta beint sjónum sínum að 
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ólíkum valkostum og aðstæðum sem hver einstaklingur býr við og hvernig 

þær móta líf þeirra (Snæfríður Þóra Egilson og Guðrún Pálmadóttir, 2018). 

Þrátt fyrir þessa gagnrýni Hammell á flokkunarkerfi, þá geta þau verið 

gagnleg til að fá ákveðna mynd eða ramma yfir iðjulíf einstaklinga. Hægt er 

að nota t.d. CMOP-E til að horfa á samspil einstaklings, iðju og umhverfis hjá 

foreldrum sem eiga ungmenni sem glímir við fíknivanda. Í því samhengi myndi 

ungmennið teljast sem umhverfisþáttur sem getur haft áhrif á framkvæmd 

foreldra og hlutdeild í iðju. 

1.6 Markmið rannsóknar 

Ekki hafa verið gerðar rannsóknir á Íslandi út frá iðjusjónarhorni sem snúa að 

vímuefnanotkun ungmenna og áhrifum hennar á líf og líðan foreldra. 

Tilgangur þessarar rannsóknar er að skoða reynslu foreldra af að eiga 

ungmenni með fíknivanda með það að markmiði að auka þekkingu og dýpka 

skilning. Aukin þekking og skilningur gæti ýtt undir eflda og bætta þjónustu 

við hópinn víðsvegar í samfélaginu. Rannsóknarspurningin er: Hver er reynsla 

foreldra af að eiga ungmenni með fíknivanda?
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2 Aðferðafræði 

Fyrirbærafræði (e. Phenomenology) er heimspekistefna sem varð til í upphafi 

20. aldar. Fyrirbærafræðin var svar við raunvísindum sem skoðuðu ekki 

lífheim og reynsluheim manneskja (Buckley, 2019). Í þessum kafla verður 

fjallað um aðferðafræði rannsóknarinnar. 

Vancouver-skólinn í fyrirbærafræði er eigindleg rannsóknaraðferð sem 

var valin til að svara rannsóknarspurningunni. Vancouver-skólinn er eigindleg 

rannsóknaraðferð í túlkandi fyrirbærafræði. Hann sækir í Heidegger varðandi 

túlkun á merkingu og í Husserl hvað varðar lýsingar fyrirbærafræðinnar og 

heimspeki. Markmiðið með notkun Vancouver-skólans er að auka þekkingu 

og dýpka skilning á fyrirbærum og reynslu einstaklinga til að bæta þjónustu, 

t.a.m. heilbrigðisþjónustu. Aðferðin hentar vel til að rannsaka viðfangsefnið 

og felst í að hlusta á þátttakandann og skilja hans veruleika á viðfangsefninu. 

Viðhorf einstaklingsins er haft að leiðarljósi sem aðalviðfangsefni 

rannsóknarinnar. Rannsakandinn leitast eftir að skýra upplifun þátttakandans 

á veruleikanum í samhengi við rannsóknarefnið og gætt er að því að sýna 

virðingu, hógværð og nærgætni gagnvart honum. Gagnasöfnun fer fram með 

viðtölum eða samræðum (e. dialogues) á milli þátttakanda og rannsakanda 

þar sem rannsakandi leitast eftir að fá heildræna sýn af fyrirbærinu sem 

rannsaka á. Hver þátttakandi er sérfræðingur í sinni upplifun og því 

dýrmætur. Rannsakandi þarf að geta skilið reynslu, hugarheim og aðstæður 

viðmælanda síns og leitast hann eftir því að kafa á dýptina og þannig lýsa 

reynslu viðmælandans heildrænt út frá hans sjónarhorni. Til þess þarf hann 

að vera næmur og opinn fyrir sjóndeildarhring annarra með því að víkka út 
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sinn eigin (Sigríður Halldórsdóttir, 2021). Mikilvægt er að rannsakandi geti 

unnið rannsóknina á sem hlutlægastan hátt og mögulegt er. Rannsakandi þarf 

því að leggja frá sér fordóma, fyrirframgefnar hugmyndir og forðast 

hlutdrægni til að forðast að innbyggð skekkja geti myndast í niðurstöðum 

rannsóknarinnar. Því er lagt til að rannsakandi tileinki sér að líta inn á við og 

skoða eigin forsendur með sjálfsgagnrýni og ígrundun og hvernig þær geti 

haft áhrif á niðurstöður rannsóknar (Margrét Hrönn Svavarsdóttir og Sigríður 

Halldórsdóttir, 2021).  

 Eftir að viðtölin eru tekin reynir rannsakandi að ígrunda fyrirbærið sem 

er rannsakað og finna samhljóða mynd af því. Tilgangur fyrirbærafræðilegra 

rannsókna er ekki að alhæfa heldur að auka þekkingu og dýpka skilning á því 

fyrirbæri sem rannsakað er. Það er misjafnt hvað þarf marga þátttakendur í 

fyrirbærafræðilega rannsókn til að mettun (e. saturation) sé náð en miðað er 

við allt frá 10-12 manns eða a.m.k. 15 viðtöl. Mettun er náð þegar 

rannsakandi fær engar nýjar upplýsingar um fyrirbærið sem rannsakað er 

(Sigríður Halldórsdóttir, 2021). 

Rannsóknaraðferðinni innan Vancouver-skólans er lýst sem 

hugsanaferli sem rannsakandi fylgir þar sem sjö meginþættir eru notaðir (sjá 

mynd 2). Þessir þættir eru: að vera kyrr, að ígrunda, að koma auga á, að velja, 

að túlka, að raða saman og að sannreyna (Sigríður Halldórsdóttir, 2021). 
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Mynd 2 – Vitrænt vinnuferli Vancouver-skólans í fyrirbærafræði 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

(Sigríður Halldórsdóttir, 2021, bls. 262). 

2.1 Þátttakendur 

Þátttakendur rannsóknarinnar voru tíu foreldrar ungmenna með fíknivanda, 

tveir feður og átta mæður. Átta af þátttakendum fóru í einstaklingsviðtöl en í 

einu viðtalinu var tekið viðtal við hjón samhliða. Fjórir þátttakenda fóru síðan 

í annað viðtal til að auka trúverðugleika rannsóknarinnar og bera undir þau 

greiningalíkanið. Auglýst var eftir þátttakendum á samfélagsmiðlum með 

viðeigandi auglýsingu (viðauki 4) og auglýsingar hengdar upp víðsvegar um 

landið á stöðum sem líklegast væri að ná til þátttakenda. Þátttakendur voru 

valdir með tilgangsúrtaki og voru á aldrinum 48-60 ára þegar viðtöl fóru fram. 

Allir þátttakendur höfðu reynslu af að eiga ungmenni með fíknivanda á 

aldursbilinu 11 ára til u.þ.b. 30 ára. Yfirlit yfir þátttakendur má sjá í töflu 2.  
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Tafla 2 – Þátttakendur rannsóknarinnar 

Dulnefni Aldur Menntun í 

framhaldi af 

grunnskólagöngu 

Starf Hjúskapastaða Fíknivandi í 

fjölskyldusögu 

Freyja 51 Já Utan 

vinnu  

Gift Já 

Iðunn 59 Já Í vinnu Gift Já 

Bragi 60 Já Öryrki Giftur Já 

Sigyn 53 Nei Utan 

vinnu 

Gift Já 

Sif 58 Já Í vinnu Gift Já 

Embla 56 Já Leyfi Einstæð Já 

Þór 51 Já Í vinnu Giftur Já 

Nanna 55 Nei Öryrki Sambúð Já 

Heiðrún 58 Já Í vinnu Gift Já 

Þóra 48 Já Öryrki Einstæð Nei 

 

2.2 Gagnsöfnun og greining gagna 

Rannsakandi gerir gagnagreiningu á reynslu þátttakenda þegar hann notast 

við fyrirbærafræði sem rannsóknaraðferð þar sem hann leitast eftir að finna 

kjarna (e. essence) reynslunnar og reynir að skilja hvernig rauðu þræðirnir í 

reynslu þátttakandans raðast saman. Frásagnir þátttakenda eru skoðaðar og 

kafað ofan í upplifun þeirra og merkinguna á bak við orðin. Rannsakandi þarf 

að kafa djúpt ofan í gögnin og reyna að skilja hvernig reynsla þátttakanda af 

fyrirbærinu hefur myndast í huga hans. Því les rannsakandi oft yfir gögnin og 

einbeitir sér að því að koma auga á þá þætti sem skipta máli fyrir heildarmynd 

reynslu þátttakanda. Þegar búið er að lesa nokkrum sinnum yfir þá byrjar 

rannsakandi að kóða (e. coding) viðtölin en það er mikilvægt skref innan 

þemagreiningar. Það er gert með því að merkja inn á viðtal hvers þátttakanda 

mikilvæga þætti sem sýna reynslu hans (Sigríður Halldórsdóttir, 2021). 

Tekin voru eitt til tvö viðtöl við hvern þátttakanda og voru þeir tíu 

talsins. Greiningarlíkan var búið til fyrir hvern þátttakanda og staðfestu þeir 

allir sitt líkan. Fjórir þátttakendur buðu sig fram til að staðfesta 
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heildargreiningarlíkan og yfirþema. Staðfesting þeirra á niðurstöðum var 

nauðsynleg til að auka trúverðugleika og réttmæti rannsóknarinnar og gefur 

hún til kynna hvort að rannsakandi hafi skilið reynslu þátttakenda rétt í 

samræmi við rannsóknarefnið (Margrét Hrönn Svavarsdóttir og Sigríður 

Halldórsdóttir, 2021). Fyrra viðtalið var á bilinu 37-55 mínútur en seinna 

viðtalið var á bilinu 9-15 mínútur. Rannsakandi tók viðtölin, stuðst var við 

viðtalsramma (viðauki 1) og reynt að fá flæði í samtölin.  Þátttakendur völdu 

sjálfir staðsetningu viðtalanna og voru þau tekin inni á heimilum þeirra eða 

rafrænt í gegnum ZOOM fjarfundabúnað. Viðtölin voru tekin upp, rituð upp 

orðrétt og upptökum síðan eytt í kjölfarið. Einungis rannsakandi sem tók 

viðtalið hafði aðgang að ópersónugreinanlegum gögnum. 

Innan Vancouver-skólans er notast við 12 þrepa rannsóknarferli og 

hægt er að sjá  hvernig þeim var fylgt í þessari rannsókn í töflu 3 (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2021). Rannsakandi notaðist við hugsanaferla skólans (sjá 

mynd 2) í öllum 12 þrepunum.  
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Tafla 3 – Þrep Vancouver skólans í fyrirbærafræði og hvernig þau voru notuð 

Tólf meginþrep rannsóknarferlis Vancouver-

skólans í fyrirbærafræði 

Það sem gert var í þessu rannsóknarverkefni 

1. Val á samræðufélögum (úrtakið). Þátttakendur voru tíu foreldrar, 8 mæður og 2 

feður á aldrinum 48-60 ára sem öll höfðu reynslu af 

að eiga ungmenni með fíknivanda. 

2. Undirbúningur hugans (áður en samræður 

hefjast). 

Fyrirfram gefnar hugmyndir lagðar til hliðar t.d. 

hugmyndir, fyrri reynsla og þekking á 

viðfangsefninu. 

3. Þátttaka í samræðum (gagnasöfnun). Tekin voru eitt til tvö viðtöl við hvern þátttakanda. 

Fyrra viðtalið að meðaltali 44 mín. en seinna 

viðtalið var til að staðfesta heildargreiningarlíkan og 

fá athugasemdir á það. Fjórir þátttakendur komu í 

það viðtal sem var að meðaltali 11 mín. 

4. Skerpt vitund varðandi hugmyndir og hugtök 

(byrjandi gagnagreining). 

Gagnasöfnun og greining gagna fóru fram samhliða. 

Rannsakandi hlustaði, las og ígrundaði til að koma 

hugmyndum í orð. 

5. Þemagreining (kóðun). Finna lykilsetningar og 

finna merkingu þeirra. 

Viðtölin voru lesin oft yfir. Haft í huga hver 

kjarninn/rauði þráðurinn væri í því sem 

þátttakandinn sagði frá. Viðtöl greind í yfir- og 

undirþemu. 

6. Að smíða greiningarlíkan fyrir hvern 

þátttakanda. 

Smíðað var greiningarlíkan fyrir hvern og einn 

þátttakanda þar sem mikilvægustu atriði komu 

fram. 

7. Staðfesting á hverju greiningarlíkani 

(niðurstöður um hvern þátttakanda) með 

viðkomandi þátttakanda. 

Haft var samband við þátttakendur og spurt hvort 

þeir vildu gera breytingar á því sem kom fram. Allir 

þátttakendur voru ánægðir með sitt greiningarlíkan.  

8. Heildargreiningarlíkan er smíðað úr öllum 

einstaklings greiningarlíkönunum. 

Beinum tilvitnunum, lykilsetningum þátttakenda, var 

raðað inn í yfir- og undirþætti Kanadíska 

iðjulíkansins til að finna sameiginlega reynslu 

þátttakenda. Heildargreiningarlíkan útbúið í 

kjölfarið. 

9. Heildargreiningarlíkanið borið saman við 

rannsóknargögn (rituðu viðtölin). 

Lesið var yfir viðtölin aftur til að tryggja að gögn 

væru í samræmi við heildargreiningarlíkanið. 

10. Fundið heiti á rannsóknina. Kjarni fyrirbærisins 

sett fram sem lýsir fyrirbærinu 

(niðurstöðunum) í hnotskurn. 

„Þú getur ekki gengið í gegnum þetta án þess að 

stórtjónast sjálfur“: Reynsla foreldra af að eiga 

ungmenni með fíknivanda. 

11. Staðfesting á heildargreiningarlíkani og yfirþema 

með þátttakendum. 

Heildargreiningarlíkan var kynnt fyrir fjórum 

þátttakendum og voru þeir samþykkir því. 

12. Niðurstöður rannsóknarinnar skrifaðar upp 

þannig að raddir allra heyrist. 

Niðurstöður ritaðar. Vitnað var í viðtölin til að 

reynsla þátttakenda fengi að koma fram og rétt 

væri farið með þeirra reynslu. Með því að vitna í 

viðtölin er reynt að auka trúverðugleika 

niðurstaðna. 

(Sigríður Halldórsdóttir, 2021, bls. 263). 
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Notast var við hugmyndafræði Vancouver-skólans við gagnagreiningu þar 

sem rannsakandi las hvert viðtal fyrir sig til að finna kjarnann í hverju viðtali 

og gerði greiningarlíkan í anda Vancouver-skólans (sjá töflu 3). Kjarninn í 

frásögn hver þátttakanda var að því loknu mátaður við yfirþætti Kanadíska 

iðjulíkansins (CMOP-E), þ.e. einstakling, iðju og umhverfi. Næst setti 

rannsakandi upp sniðmát í töflu formi sem innihélt bæði yfir- og undirþætti 

CMOP-E (sjá mynd 3) og flokkaði lykilsetningar sem spegluðu kjarna 

reynslunnar í undirþættina. Út frá því sniðmáti voru fundi undir- og yfirþemu 

sem lýsa reynslu þátttakenda. Heildargreininarlíkan var útbúið í kjölfarið (sjá 

mynd 4 skv. myndayfirliti). 
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Mynd 3 – Kanadíska iðjulíkanið. Yfir- og undirþættir. 

 

(Davis, 2017; Townsend og Polatajko, 2013). 

2.3 Réttmæti og áreiðanleiki rannsókna 

Það getur verið erfitt og flókið að meta réttmæti (e. validity) og áreiðanleika 

(e. reliability) eigindlegra rannsókna en án þessara þátta verða rannsóknir 

gagnslausar og missa marks (Margrét Hrönn Svavarsdóttir og Sigríður 

Halldórsdóttir, 2021).  
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Réttmæti 

Trúverðugleiki (e. credibility) snýst um sannleiksgildi og samsvarar 

innra réttmæti rannsóknarinnar (e. internal validity). Innra réttmæti er til 

staðar þegar rannsakandi túlkar og lýsir reynslu þátttakanda það vel að aðrir 

sem hafa gengið í gegnum sömu reynslu og skrifað er um geta tengt við 

reynsluna eins og hún sé þeirra (Margrét Hrönn Svavarsdóttir og Sigríður 

Halldórsdóttir, 2021).  

Yfirfærslugildi (e. transferability) snýst um notagildi (e. applicability) 

rannsóknarinnar og samsvarar ytra réttmæti (e. external validity). Með ytra 

réttmæti er litið til þess hvort að niðurstöður rannsóknarinnar passi inn í 

samfélagið og séu trúverðugar sem og hvort þær hafi merkingu og gildi fyrir 

þá sem hafa sömu reynslu og lesa rannsóknina. Einnig er horft til þess hvort 

niðurstöðurnar passi við frásögn þátttakenda og séu grundvallaðar af þeirra 

lífsreynslu þar sem notast er við beinar tilvísanir þátttakenda (Margrét Hrönn 

Svavarsdóttir og Sigríður Halldórsdóttir, 2021; Webb og Welsh, 2019).  

Niðurstöður eru ekki alhæfðar eða yfirfærðar á hið stærra í 

eigindlegum rannsóknum vegna þess að ekki er leitast eftir að fá sömu 

niðurstöður fyrir alla sem hafa upplifað sömu reynslu. Rannsakandi túlkar 

reynslu þátttakenda sinnar rannsóknar, sem getur verið ólík frá öðrum sem 

ekki tóku þátt og því skal hann forðast það að alhæfa (Sigríður Halldórsdóttir 

og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013).  

Áreiðanleiki 

Traustleiki (e. dependability) eða áreiðanleiki vísar til þess hvort að annar 

rannsakandi en sá sem framkvæmir rannsóknina geti framkvæmt 

rannsóknina eins og snýst um stöðugleika rannsóknarinnar (Margrét Hrönn 

Svavarsdóttir og Sigríður Halldórsdóttir, 2021). Rannsóknaskref sem 

rannsakandi fer í gegnum þurfa að vera vel skráð og einnig hvernig gögnum 
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var safnað og unnið úr þeim. Stöðugleiki segir til um hvort og hversu vel 

niðurstöðurnar séu studdar með gögnum og mat rannsakanda á 

utanaðkomandi áhrifum (Webb og Welsh, 2019). Ekki er leitast eftir því samt 

sem áður að fá sömu niðurstöður ef annar rannsakandi endurtekur sömu 

rannsókn á sama hátt. Eigindlegar rannsóknir eru gerðar til að safna saman 

mismunandi lýsingum á reynslu fólks og það væri því nánast ómögulegt að 

sömu niðurstöður kæmu fram hjá öðrum rannsakanda (Margrét Hrönn 

Svavarsdóttir og Sigríður Halldórsdóttir, 2021). 

Réttmæti og áreiðanleiki innan þessarar rannsóknar 

Það getur haft áhrif á gæði rannsókna hversu vel rannsakandinn er 

þjálfaður í að beita rannsóknaraðferðinni sem hann notast við. Færni og 

nákvæmni rannsakandans skipti því meginmáli. Þekking rannsakandans á 

aðferðafræðinni og færni hans, næmni og heiðarleiki getur því skipt 

meginmáli þegar kemur að réttlæti og áreiðanleika. Þjálfunar, sköpunargáfu, 

þekkingu og miklu framlagi til vinnu við rannsóknina er því krafist af 

rannsakandanum til að bæta gæði og árangur í eigindlegri rannsóknarvinnu 

(Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013).  

Innan rannsóknarferlis Vancouver-skólans eru aðferðir sem eru 

ætlaðar til að auka réttmæti og áreiðanleika. Sérstaklega til þess fallin eru 

þrep 7, 9 og 11 í Vancouver-skólanum. Réttmæti var aukið með því að bera 

greiningarlíkön undir þátttakendur. Með því að gera það fékk rannsakandi 

staðfestu á að túlkun hans á reynslu þátttakanda væri trúverðug og réttmæt. 

Aðferð sem notast er við til að auka réttmæti innan rannsókna er samþætting 

rannsakenda og var sú aðferð notuð í þessari rannsókn. Innan Vancouver-

skólans var það helst gert í skrefi 8, 10 og 12. Rannsakandi passaði upp á að 

samsvörun væri milli kóða og að gögnin endurspegluðu þann sannleika sem 

þátttakendur vildu skila frá sér með því að leyfa þátttakendum að skoða 
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einstaklings greiningarlíkön. Rannsakandi lagði heildargreiningarlíkan fyrir 

fjóra þátttakendur til þess að þeir gætu staðfest að túlkun hans á þeirra 

reynslu væri í samræmi við frásagnir þeirra. 

2.4 Siðfræði 

Þátttakendur sem tóku þátt í rannsókninni fengu allir kynningarbréf (viðauki 

3). Beðið var um að þátttakendur undirrituðu upplýst samþykki (viðauki 2) 

fyrir rannsókninni en það felur í sér að þeir taki óþvingaða ákvörðun um 

þátttöku í rannsókninni og hafi fengið upplýsingar um hana og veiti þeim 

skilning (Sigurður Kristinsson og Arnrún Halla Arnórsdóttir, 2021). Rannsóknin 

fékk samþykki hjá Vísindasiðanefnd nr. VSN-21-200 (viðauki 5). Fram kom í 

kynningarbréfi að farið væri eftir reglum Vísindasiðanefndar með samþykki 

Persónuverndar þar sem unnið er skv. lögum um persónuvernd og vinnslu 

persónuupplýsinga nr. 90/2018. Margar rannsóknir sem fara fram á 

heilbrigðisvísindasviði þurfa að fara í gegnum samþykki hjá Vísindasiðanefnd 

að hluta til eða öllu leyti skv. lögum um vísindarannsóknir á 

heilbrigðisvísindasviði nr. 44/2014, reglugerð nr. 520/2018 um skipulag 

vísindarannsókna á heilbrigðissviði og reglum um siðanefndir 

heilbrigðisrannsókna nr. 1186/2014. Öllum persónugreinanlegum gögnum 

var breytt og viðtöl voru hljóðrituð, rituð upp og upptökum eytt í kjölfarið. 

Þátttakendur fengu allir dulnefni og sá rannsakandi sem tók viðtölin fékk 

eingöngu að vita raunveruleg nöfn þeirra og staðhætti. Fyrir hvert viðtal var 

farið yfir kynningarbréf þar sem réttur þátttakenda var ítrekaður. 
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3 Drög af tímaritsgrein fyrir Iðjuþjálfann 

„Þú getur ekki gengið í gegnum þetta án þess að stórtjónast 

sjálfur“: Reynsla foreldra af að eiga ungmenni með fíknivanda. 

Útdráttur 

Bakgrunnur: Rannsóknir benda til að afleiðingar þess að eiga 

ungmenni með fíknivanda geta haft víðtæk áhrif á líf og líðan 

foreldra. Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna reynslu foreldra af 

að eiga ungmenni með fíknivanda. 

Aðferð: Eigindleg fyrirbærafræðileg viðtalsrannsókn, Vancouver-

skólinn í fyrirbærafræði. Þátttakendur voru tíu foreldrar, tveir feður 

og átta mæður, á aldrinum 48-60 ára. Tekin voru eitt til tvö viðtöl við 

hvern þátttakanda. Allir þátttakendur höfðu reynslu af að eiga 

ungmenni með fíknivanda. Við þemagreiningu var notast við 

Vancouver-skólann og útbúið greiningalíkan fyrir hvern þátttakanda. 

Að því loknu var kjarninn í frásögn hvers þátttakanda mátaður við 

yfir- og undirþætti Kanadíska iðjulíkansins (CMOP-E). 

Niðurstöður: Niðurstöðurnar sýna að afleiðingar þess að eiga 

ungmenni með fíknivanda geta verið víðtækar og alvarlegar og haft 
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mikil áhrif á heilsu, líðan, iðju foreldra og umhverfisaðstæður. Þrjú 

megin þemu og 11 undirþemu voru greind: 1. Vanlíðan foreldra 

(einstaklingur): Andleg vanlíðan og ofbeldi, meðvirkni, líkamleg 

vanlíðan og langvarandi áhrif á heilsu. 2. Erfiðleikar í daglegri iðju:  

erfiðleikar við eigin umsjá, takmörkuð þátttaka og áhrif á störf 

foreldra og 3. Persónulegt umhverfi, stjórnsýsla og baráttan við kerfið 

(umhverfi): Áhrif efnislegs umhverfis, viðhorf og fordómar, 

heimilislíf og stuðningur nákominna og barátta við stjórnsýslu og 

stofnanir. 

Ályktanir:  Niðurstöður þessarar rannsóknar varpa ljósi á mikilvægi 

þess að horfa heildrænt á einstaklinginn, iðju hans og umhverfi til að 

styðja betur við foreldra ungmenna með fíknivanda. Foreldrar verða 

fyrir áföllum og einkennum þeirra í þessum aðstæðum sem ýtir undir 

þörf fyrir áfallamiðaða þjónustu fyrir hópinn. Afleiðingar þess að eiga 

ungmenni með fíknivanda eru víðtækar og hafa mikil áhrif á líðan 

foreldra, iðju þeirra og umhverfisaðstæður. Rannsóknin undirstrikar 

mikilvæga þætti sem iðjuþjálfar og annað heilbrigðisstarfsfólk getur 

notað til að bæta og þróa þjónustu, auka stuðning fyrir foreldra auk 

þess að fá þekkingu á orsökum og afleiðingum fíknivanda. 
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Lykilorð: Foreldrar, ungmenni, fíknivandi, áföll, fyrirbærafræði, 

iðjuvísindi. 

Abstract 

Background: The research literature suggests that the consequences 

of having adolescents with substance abuse problems [SAP] are far-

reaching and have a negative impact on parents’ health and well-

being, and they struggle in their daily occupations and situations. 

SAP is defined as a problem when a person loses control of drug-use 

which can have long-term consequences on personal health and well-

being. SAP affects parents and other family members, the community 

and the healthcare system. Having an adolescent who struggles with 

SAP can impact the emotional, mental and social life of parents. 

Physical and emotional strain can affect both body and soul, and 

parents can feel helpless, sad, angry and powerless. Some parents also 

experience anxiety, guilt and shame. Parents can also feel co-

dependent with their adolescenta. The purpose of this study was to 

examine parents´ experiences of having an adolescent with SAP. 

Method: Phenomenological interview research using Vancouver-

School of phenomenology. This study was conducted in Iceland. 

Participants were ten parents, two fathers and eight mothers, aged 
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between 48-60 years old. One or two interviews were conducted with 

each participant. All participants had the experience of having an 

adolescent with SAP. Themes were analyzed using the Vancouver-

school methodology. After that, the essence of each participant´s 

narrative was matched to categories of Canadian Model of 

Occupation and Engagement (CMOP-E). 

Results: The results highlight how parents experience significant 

consequences of having an adolescent with SAP that affect their 

health, life, and well-being. Three main themes, and eleven sub-

themes, were found that describe participants’ experiences related to 

aspects of the CMOP-E. They are the following: 1. Parental distress 

(individual): mental distress, co-dependency, physical discomfort and 

long-lasting health effects. 2. Difficulties in daily occupation: 

problems with self-care, limitations in social participation and impact 

on parents’ jobs, and 3. Personal environment, administration, and 

struggle with the system (environment): impact of the material 

environment, attitudes and prejudices, home life and support from 

loved ones and struggle with administration and institutions. 

Conclusion: The results of this study highlight the importance of 

looking holistically at the individual, their occupation and 
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environment to better support parents of adolescents with SAP. The 

results show that parents are traumatized and have the characteristics 

of those who need of trauma-oriented services. The consequences of 

having adolescents with addiction problems are far-reaching and 

highly impact parents' well-being, occupation, and environmental 

conditions. This study can be of great significance to occupational 

therapists and other healthcare professionals to improve services, 

increase support and gain further knowledge about the consequences 

of substance abuse problems on relatives.  

Keywords: Substance abuse problem, parents, adolescents, 

phenomenology, occupational science, trauma. 
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Inngangur  

Fíknivandi (e. Substance abuse problem) er vandamál sem á sér stað 

þegar einstaklingur missir tökin á vímuefnanotkun og hefur það slæm 

áhrif á heilsu hans (National Institute of Drug Abuse [NIDA], 2018); 

Substance Abuse and Mental Health Services Administration 

[SAMHSA], 2020). Heilsuskaði af langtíma vímuefnanotkun getur 

varað til frambúðar (Bryan, 2019; Fuchshuber o.fl., 2018; World 

Health Organization [WHO], 2021).  

Fíknivandi hefur ekki bara áhrif á einstaklinginn heldur 

fjölskyldu hans, samfélagið og heilbrigðiskerfið (Low o.fl., 2012; 

Taylor, 2018). Heilbrigðisráðuneytið á Íslandi gaf út skýrslu þar sem 

lagt er fram framtíðarskipulag á heilbrigðisþjónustu við börn og 

ungmenni með neyslu- og fíknivanda. Í skýrslunni er lagt til að þróa 

þurfi þjónustu við aðstandendur barna og ungmenna samhliða þeim 

úrræðum sem verða þróuð (Heilbrigðisráðuneytið, 2021). Mikilvægt 

er að skoða reynslu foreldra af að eiga ungmenni með fíknivanda til 

að þróa slíka þjónustu. 

Tilgangur þessarar rannsóknar er að kanna reynslu foreldra af 

að eiga ungmenni með fíknivanda með það að markmiði að auka 
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þekkingu og dýpka skilning á áhrifum fíknivanda ungmenna á líf og 

líðan foreldra og þætti sem skipta máli til að efla þjónustu við hópinn. 

Afleiðingar fíknivanda ungmenna á foreldra 

Neikvæðar afleiðingar vegna fíknivanda ungmenna geta 

valdið áhrifum á líf foreldra þeirra, þ.á.m. á athafnir og þátttöku í 

daglegu lífi (Horváth og Urbán, 2019; Maltman o.fl., 2019; Russell 

o.fl., 2019). Breytingar á umhverfisaðstæðum vegna fíknivanda 

ungmennis geta haft áhrif á tilfinningalega, andlega og félagslega 

líðan auk heilsu foreldra. Sumir foreldrar finna fyrir auknu álagi 

ásamt öryggisleysi (Dayal o.fl., 2019) en þeir geta einnig fundið fyrir 

hjálparleysi, kvíða, valdaleysi, sorg og reiði (Hlungwani o.fl., 2020). 

Nýleg áströlsk rannsókn gefur til kynna að aðstandendur 

einstaklinga með fíknivanda finnst aðstæðurnar ógna eðlilegu 

fjölskyldulífi. Þeim finnst þær hafa áhrif á tilfinningarlega, 

fjárhagslega og félagslega líðan þar sem aðstandendurnir dragi úr 

félagslegri þátttöku sinni vegna aðstæðna. Aðstandendur þurfa 

stöðugt að vera á verði vegna öryggisleysis í þessum aðstæðum auk 

þess að þeir finna fyrir ótta og vonleysi um framtíð sína (McCann 

o.fl., 2019). 
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Niðurstöður sænskrar rannsóknar Nordgren og félaga (2020) 

benda til að foreldrar geta fundið fyrir meðvirkni með afkvæmi sínu 

og vanlíðan vegna aðstæðna sinna. Aðrar rannsóknir sýna að oft viti 

foreldrar ekki hvernig þeir eiga að stjórna þeim tilfinningum sem 

spretta upp samhliða fíknivanda ungmennisins. Þeir kenni sjálfum sér 

um, eiga erfitt með að skilja hegðun ungmennisins og trúi því að þeim 

hafi mistekist hlutverk sitt sem foreldri (Hlungwani o.fl., 2020; 

Hoskin, 2014). 

 Samkvæmt niðurstöðum rannsóknar Hoeck og Van Hal 

(2012) getur vímuefnanotkun ungmennis ógnað eðlilegu 

fjölskyldulífi. Jafnframt geta foreldrar fundið fyrir áhrifum á 

félagslega þátttöku og hvernig þeir ná að tengjast og samsvara sig 

með öðru fólki. Þeir finna stundum fyrir neikvæðni í nærsamfélaginu 

þar sem fólk innan þess er orðið þreytt á hegðun ungmennisins og 

lítur á það sem ábyrgðarlaust. 

Samkvæmt niðurstöðum Maltman og félaga (2019) reyna 

foreldrar ungmenna með fíknivanda í Ástralíu stundum að hafa áhrif 

á vímuefnanotkun ungmennisins með því að halda því nærri sér sem 

getur valdið mikilli streitu og álagi. Tilgangurinn var að reyna að 

breyta eða stjórna neysluhegðun ungmennisins eða bæta aðstæður 
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þess og eigin aðstæður samhliða. Jafnframt sýndu niðurstöður að 

sumir foreldrar slepptu takinu á ungmenninu með von um að með 

tímanum myndi það hætta vímuefnanotkun og leita sér hjálpar. Þegar 

takinu er sleppt geta foreldrar fundið fyrir mismunandi tilfinningum, 

s.s. létti þar sem þeir ná að huga betur að eigin líðan, en aðrir finna 

fyrir sorg. Rannsóknarniðurstöður Mathibela og Skhosana (2021) og 

Orford og félaga (2019) styðja við niðurstöður þessarar rannsóknar 

hvað varðar að sleppa takinu á ungmenninu og þeirri líðan sem kemur 

fram í kjölfarið. 

Ekki hafa verið gerðar rannsóknir á Íslandi á því hvernig 

fíknivandi ungmenna getur haft áhrif á líf og líðan foreldra út frá 

iðjusjónarhorni. Rannsóknarspurningin er: Hver er reynsla foreldra af 

að eiga ungmenni með fíknivanda?
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Aðferðafræði 

Notast var við aðferð Vancouver-skólans í fyrirbærafræði til að svara 

rannsóknarspurningunni þar sem tilgangurinn er að hlusta og skilja 

veruleika þátttakenda og skýra frá upplifun þeirra á viðfangsefninu 

með virðingu og nærgætni (Sigríður Halldórsdóttir, 2021).  

Þátttakendur 

Auglýst var eftir þátttakendum á samskiptamiðlinum 

Facebook í hópum sem foreldrar leita sér stuðnings vegna fíknivanda 

ungmenna. Auglýsingar voru einnig hengdar upp á stöðum sem náðu 

til þátttakenda í mismunandi landshlutum. Tíu foreldrar, tveir feður 

og átta mæður, buðu sig fram til þátttöku í rannsókninni og voru þau 

valin með tilgangsúrtaki. Aldur þátttakenda var á bilinu 48-60 ára. 

Allir þátttakendur höfðu reynslu af að eiga ungmenni með fíknivanda. 

Yfirlit yfir þátttakendur má sjá í töflu 3. 
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Tafla 3 – Þátttakendur rannsóknarinnar 

Dulnefni Aldur Menntun í 

framhaldi af 

grunnskólagöngu 

Starf Hjúskapastaða Fíknivandi í 

fjölskyldusögu 

Freyja 51 Já Utan 

vinnu  

Gift Já 

Iðunn 59 Já Í vinnu Gift Já 

Bragi 60 Já Öryrki Giftur Já 

Sigyn 53 Nei Utan 

vinnu 

Gift Já 

Sif 58 Já Í vinnu Gift Já 

Embla 56 Já Leyfi Einstæð Já 

Þór 51 Já Í vinnu Giftur Já 

Nanna 55 Nei Öryrki Sambúð Já 

Heiðrún 58 Já Í vinnu Gift Já 

Þóra 48 Já Öryrki Einstæð Nei 

 

Gagnasöfnun 

Tekin voru eitt til tvö viðtöl við hvern þátttakanda. Fyrra 

viðtalið var að á bilinu 37-51 mínútur en það seinna 9-15 mínútur og 

voru fjórir þátttakendur sem komu í það seinna til að fara yfir 

heildargreiningarlíkan og niðurstöður. Fyrsti höfundur tók viðtölin og 

hafði ein aðgang að ópersónugreinanlegum gögnum. Stuðst var við 

viðtalsramma en samtölunum leyft að flæða. Þátttakendur völdu 

sjálfir staðsetningu viðtalanna sem voru tekin á heimili þeirra, inn á 

vinnustað í lokuðu rými eða í gegnum ZOOM fjarfundabúnað. 

Viðtölin voru tekin upp, rituð upp orðrétt og upptökum síðan eytt.  

Rannsóknaraðferð Vancouver-skólans er hægt að lýsa sem 

hugsanaferli þar sem sjö meginþættir eru notaðir (sjá mynd 3). 
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Mynd 3 - Vitrænt vinnuferli Vancouver-skólans í fyrirbærafræði 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

(Sigríður Halldórsdóttir, 2021, bls. 262).  
  

Innan Vancouver-skólans er notast við 12 þrepa rannsóknarferli og 

hægt er að sjá þessi þrep og hvernig þeim var fylgt í þessari rannsókn 

í töflu 2 (Sigríður Halldórsdóttir, 2021). Hugsanaferli skólans var notað 

í öllum þrepunum. 
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Tafla 2 – Þrep Vancouver skólans í fyrirbærafræði og hvernig þau voru notuð 

Tólf meginþrep rannsóknarferlis Vancouver-

skólans í fyrirbærafræði 

Það sem gert var í þessu rannsóknarverkefni 

1. Val á samræðufélögum (úrtakið). Þátttakendur voru tíu foreldrar, 8 mæður og 2 

feður á aldrinum 48-60 ára sem öll höfðu reynslu af 

að eiga ungmenni með fíknivanda. 

2. Undirbúningur hugans (áður en 

samræður hefjast). 

Fyrirfram gefnar hugmyndir lagðar til hliðar t.d. 

hugmyndir, fyrri reynsla og þekking á 

viðfangsefninu. 

3. Þátttaka í samræðum (gagnasöfnun). Tekin voru eitt til tvö viðtöl við hvern þátttakanda. 

Fyrra viðtalið að meðaltali 44 mín. en seinna 

viðtalið var til að staðfesta heildargreiningarlíkan og 

fá athugasemdir á það. Fjórir þátttakendur komu í 

það viðtal sem var að meðaltali 11 mín. 

4. Skerpt vitund varðandi hugmyndir og 

hugtök (byrjandi gagnagreining). 

Gagnasöfnun og greining gagna fóru fram samhliða. 

Rannsakandi hlustaði, las og ígrundaði til að koma 

hugmyndum í orð. 

5. Þemagreining (kóðun). Finna 

lykilsetningar og finna merkingu þeirra. 

Viðtölin voru lesin oft yfir. Haft í huga hver 

kjarninn/rauði þráðurinn væri í því sem 

þátttakandinn sagði frá. Viðtöl greind í yfir- og 

undirþemu. 

6. Að smíða greiningarlíkan fyrir hvern 

þátttakanda. 

Smíðað var greiningarlíkan fyrir hvern og einn 

þátttakanda þar sem mikilvægustu atriði komu 

fram. 

7. Staðfesting á hverju greiningarlíkani 

(niðurstöður um hvern þátttakanda) með 

viðkomandi þátttakanda. 

Haft var samband við þátttakendur og spurt hvort 

þeir vildu gera breytingar á því sem kom fram. Allir 

þátttakendur voru ánægðir með sitt greiningarlíkan.  

8. Heildargreiningarlíkan er smíðað úr 

öllum einstaklings greiningarlíkönunum. 

Beinum tilvitnunum, lykilsetningum þátttakenda, var 

raðað inn í yfir- og undirþætti Kanadíska 

iðjulíkansins til að finna sameiginlega reynslu 

þátttakenda. Heildargreiningarlíkan útbúið í 

kjölfarið. 

9. Heildargreiningarlíkanið borið saman við 

rannsóknargögn (rituðu viðtölin). 

Lesið var yfir viðtölin aftur til að tryggja að gögn 

væru í samræmi við heildargreiningarlíkanið. 

10. Fundið heiti á rannsóknina. Kjarni 

fyrirbærisins sett fram sem lýsir 

fyrirbærinu (niðurstöðunum) í hnotskurn. 

„Þú getur ekki gengið í gegnum þetta án þess að 

stórtjónast sjálfur“: Reynsla foreldra af að eiga 

ungmenni með fíknivanda. 

11. Staðfesting á heildargreiningarlíkani og 

yfirþema með þátttakendum. 

Heildargreiningarlíkan var kynnt fyrir fjórum 

þátttakendum og voru þeir samþykkir því. 

12. Niðurstöður rannsóknarinnar skrifaðar 

upp þannig að raddir allra heyrist. 

Niðurstöður ritaðar. Vitnað var í viðtölin til að 

reynsla þátttakenda fengi að koma fram og rétt 

væri farið með þeirra reynslu. Með því að vitna í 

viðtölin er reynt að auka trúverðugleika 

niðurstaðna. 

(Sigríður Halldórsdóttir, 2021, bls. 263). 
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Gagnagreining  

Við gagnagreiningu las rannsakandi hvert viðtal fyrir sig til að 

finna kjarnann í hverju viðtali og gerði greiningarlíkan í anda 

Vancouver-skólans (sjá töflu 2). Að því loknu var kjarninn í frásögn 

hvers þátttakanda mátaður við yfirþætti Kanadíska iðjulíkansins (e. 

Canadian Model of Occupational Performance and Engagement 

[CMOP-E]), þ.e. einstakling, iðju og umhverfi. Næst setti 

rannsakandi upp sniðmát í formi töflu sem innihélt bæði yfir- og 

undirþætti CMOP-E og flokkaði lykilsetningar sem spegluðu kjarna 

reynslunnar í undirþættina. Út frá því sniðmáti voru fundin undir- og 

yfirþemu sem lýsa reynslu þátttakenda út frá hugmyndafræði CMOP-

E. Heildargreiningarlíkan var útbúið í kjölfarið sem sjá má á mynd 3. 

Ákveðið var að nota CMOP-E sem sniðmát þar sem 

fíknivandi ungmenna getur haft víðtæk áhrif á líf og líðan foreldra 

ungmenna með fíknivanda skv. erlendum rannsóknum. CMOP-E er 

hugmyndafræðilegt starfslíkan sem byggir á skjólstæðingsmiðaðri 

sýn og eflingu iðju með áherslu á hlutdeild í iðju og framkvæmd iðju. 

Innan líkansins er horft á virkt samspil milli einstaklingsins, iðju og 

umhverfis (sjá mynd 1 og 2) (Davis, 2017; Townsend og Polatajko, 

2013).  
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Mynd 1 – Kanadíska iðjulíkanið [CMOP-E) 

 

Íslensk þýðing fyrsta höfundar af mynd (Davis, 2017; Townsend og Polatajko, 2013). 
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Mynd 2 – Kanadíska iðjulíkanið. Yfir- og undirþættir. 

 

(Davis, 2017; Townsend og Polatajko, 2013). 
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Réttmæti og áreiðanleiki rannsóknar 

Áreiðanleiki var fenginn með því að bera greiningarlíkön 

undir þátttakendur og fá staðfestingu á að niðurstöður endurspegluðu 

þeirra reynslu. Réttmæti var aukið með því að passa að gögnin 

endurspegluðu reynslu þátttakenda með tilvitnunum í viðtöl.  

Siðfræði 

Sótt var um leyfi til Vísindasiðanefndar nr. VSN- 21-200 

(tilvísun: VSNb2021100008/03.01) og samþykki fengið 19.10.2021. 

Allir þátttakendur fengu kynningarbréf þar sem fram kom að unnið 

væri samkvæmt reglum Vísindasiðanefndar og með samþykki 

Persónuverndar. Einnig kom fram að þátttakendur mættu draga sig úr 

rannsókninni hvenær sem var og sleppa að svara spurningum. Farið 

var yfir kynningarbréf í upphafi hvers viðtals og skrifuðu 

þátttakendur undir upplýst samþykki fyrir þátttöku. 
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Niðurstöður 

Niðurstöðurnar sýna að afleiðingar þess að eiga ungmenni með 

fíknivanda geta verið víðtækar og alvarlegar og haft mikil áhrif á 

heilsu, líðan, iðju foreldra og umhverfisaðstæður. Andleg og líkamleg 

líðan foreldra varð verri og breytingar urðu á félagslífi, störfum og 

eigin umsjá. Einnig upplifðu þeir ýmsar áskoranir og stuðningsleysi í 

samfélagslegu og efnislegu umhverfi. Stærsti hluti þátttakenda þurfti 

að eiga við íslenska stjórnsýslu í baráttu við að afla sjálfum sér og/eða 

ungmenninu aðstoðar. Að hafa ungmenni með fíknivanda í 

umhverfinu hafði því gífurleg áhrif á getu foreldra til að iðka iðju. 

Niðurstöðurnar benda því til að efla þarf þjónustu við hópinn á 

mörgum mismunandi sviðum. Niðurstöður voru greindar í þemu sem 

lýsa reynslu þátttakenda (sjá mynd 4) og tengjast undirþáttum 

Kanadíska iðjulíkansins: 1. Vanlíðan foreldra (einstaklingur); 2. 

Erfiðleikar í daglegri iðju og 3. Persónulegt umhverfi, stjórnsýslan og 

baráttan við kerfið (umhverfi). 
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Mynd 4 – Greiningarlíkan.  

 

  

"Þú getur ekki gengið í 
gegnum þetta án þess að 

stórtjónast sjálfur"

Vanlíðan foreldra

Andleg vanlíðan

Meðvirkni

Líkamleg vanlíðan

Langvarandi áhrif á heilsu

Erfiðleikar í daglegri iðju

Erfiðleikar við eigin umsjá

Takmörkuð félagsleg þátttaka

Áhrif á störf foreldra

Persónulegt umhverfi, 
stjórnsýslan og baráttan við 

kerfið

Áhrif efnislegs umhverfis

Viðhorf og fordómar

Heimilislíf og stuðningur 
nákominna

Barátta við stjórnsýslu og 
stofnanir
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1. Vanlíðan foreldra 

Foreldrarnir fundu allir fyrir breytingum á líðan sinni. Þetta þema 

hefur fjögur undirþemu sem eru andleg vanlíðan, meðvirkni, líkamleg 

vanlíðan og langvarandi áhrif á heilsu. 

Andleg vanlíðan. Foreldrunum fannst erfitt að eiga ungmenni með 

fíknivanda. Algengt var að þeir upplifðu andlega vanlíðan á við 

kvíða, áhyggjur, áfallastreitu, óvissu, hræðslu, sorg, þunglyndi, 

öryggisleysi og aukið álag. Eitt foreldrið sagði reynsluna 

mannskemmandi og lagði áherslu á það þannig: „ég myndi ekki óska 

mínum versta óvini [þessarar upplifunar]“. Þór ásakaði sjálfan sig 

fyrir fíknivanda ungmennisins og efaðist um foreldrahæfni sína. Hann 

talaði um að hafa spurt sjálfan sig ýmissa efa spurninga á við: „Er ég 

góður pabbi? Gat ég gert eitthvað öðruvísi?“ en flestir þátttakenda 

nefndu að fíknivandi ungmennisins hafði áhrif á hugsanir þeirra. 

Meðvirkni. Helmingur foreldra upplifðu meðvirkni með 

ungmenninu. Sumir voru ómeðvitaðir um meðvirknina en aðrir ekki. 

Foreldrarnir ætluðu að bjarga ungmenninu úr sínum aðstæðum og 

gerðu allt sem þeir gátu til að reyna það „eins og er kannski eðlilegt 

með foreldra að reyna að standa með [barninu] og þá kemur þessi 

meðvirkni hlið svona út“ (Þór). Foreldrar voru ekki alltaf að gera sér 
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grein fyrir hversu langt leidd ungmennin voru í vímuefnanotkun eins 

og Þór sagði: „[staðan] var miklu alvarlegri en við héldum“. Jafnvel 

þó Þór og konan hans hefðu fengið aðstoð hjá skólasálfræðingi þá var 

heiðarleikinn ekki alltaf til staðar og þau pössuðu upp á hvað sagt var 

opinskátt því þau „vildu ekki skemma fyrir drengnum“. Sama átti við 

um fleiri þátttakendur rannsóknarinnar. 

Líkamleg vanlíðan. Sumir þátttakendur fundu fyrir líkamlegri 

vanlíðan. Aukið álag olli líkamlegum álagseinkennum t.a.m. 

höfuðverk, magaverk, spennu, þreytu, lystarleysi og ofáti. Freyja 

sagði frá álagseinkennunum sem höfðu áhrif á skynjun hennar á 

þennan veg:  „Ég þurfti stundum fyrr úr vinnu … og þurfti stundum 

að keyra á 30 heim því þá kom svona tunnel vision“. Fíknivandi 

ungmennanna olli því sumum foreldrunum auknu álagi sem hafði 

áhrif á líkama þeirra. Líkamleg álagseinkenni gátu síðan skert 

þátttöku þeirra í iðju. 

Langvarandi áhrif á heilsu. Langvarandi áhrif á heilsuna komu fram 

hjá nokkrum foreldrum. Sumir fundu fyrir aukinni langvarandi 

líkamlegri vanlíðan, t.d. gigtareinkennum og orkuleysi, en aðrir 

langvarandi andlegri vanlíðan, t.d. áfallastreitu- og kvíðaröskun. 

Bragi fékk geðrof vegna álags sem myndaðist vegna áreitis frá 
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ungmenninu ofan á fulla vinnu. Í kjölfar geðrofsins fór líkaminn síðan 

að bregðast honum en hann var með gigt fyrir sem fór þarna að 

versna en frekar. „Ég náði aldrei til baka allri orkunni minni. Ég á 

bara 10-15% orku eftir þetta“ sagði hann en áður var hann í fullri 

vinnu en er nú öryrki. Freyja upplifði að hugurinn væri farinn að 

bregðast sér og hún fór að draga sig til hlés vegna þess. Hún lýsti því 

þannig að hún var „farin að klikka“ og gleyma hlutum t.d. tengt 

fundum eða verkefnaskilum. Hún sagði einnig frá aðstæðum sem 

tengdust kvíða hennar þar sem hún fór að stunda það að sitja í sama 

stólnum klukkustundum saman því kvíðinn gjörsamlega „lamaði“ 

hana en það hafði áhrif á heimilisstörfin og aðra nauðsynlega iðju. 

2. Erfiðleikar í daglegri iðju 

 Foreldrar fundu flestir fyrir erfiðleikum í daglegri iðju. Þemað 

hefur þrjú undirþemu: erfiðleikar við eigin umsjá, takmörkuð 

félagsleg þátttaka og áhrif á störf foreldra. 

Erfiðleikar við eigin umsjá. Flestir foreldrar náðu að sinna eigin 

umsjá þrátt fyrir að aðstæður væru erfiðar í kringum neyslu 

ungmennisins. Þó voru nokkrir sem fundu fyrir erfiðleikum, þar á 

meðal Þóra:  
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Ég hef rosalega lítið getað sinnt sjálfri mér, ég hef ekkert 

getað gert hluti sem mig langar að gera bara fyrir mig. Maður 

hættir að hafa áhuga á að þvo sér, næra sig eða hreyfa sig. 

Maður verður einhvern veginn samdauna og lífið snýst um að 

reyna að bjarga fíklinum sem maður getur ekkert gert ef hann 

vill ekki hjálp. 

Líkamleg og andleg vanlíðan auk utanaðkomandi áreitis allan 

sólarhringinn hafði áhrif á svefn flestra foreldranna. Bragi var einn 

þeirra þátttakenda sem sagði frá því að hann hafi orðið fyrir miklu 

ónæði, sérstaklega á næturnar, þar sem ungmennið var stöðugt að 

hringja í hann. Sumir foreldrar leituðu í það bjargráð að fá svefnlyf af 

læknisráði. 

Takmörkuð félagsleg þátttaka. Sjö af tíu foreldrum nefndu 

breytingar á félagslífi samhliða því að eiga ungmenni með fíknivanda 

en munur var milli þátttakenda hver áhrifin voru. Truflun frá 

ungmenninu þegar foreldri sótti tómstundir eða félagslíf gat haft áhrif 

á getu foreldra til þátttöku. Sumum foreldrunum fannst aldrei vera 

tími til að sinna áhugamálunum eða þeir höfðu ekki áhuga eða heilsu 

til að sinna þeim. Hluti foreldranna einangraði sig frá félagslífi og 

vildi ekki fá fólk inn á heimilið. Nanna sagði frá á þennan veg:  
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Þetta hamlaði manni … maður gerði ekki alltaf það sem 

manni langaði til að gera út af því að maður var að hugsa um 

hann … því að maður vildi vera heima … upp á hvað myndi 

hann gera ef hann væri einn heima. 

Einn þátttakandi, Sif, upplifði sig aftur á móti ekki einangraða og 

talaði um að „hafa djammað meira“. Hún mætti frekar á viðburði í 

samfélaginu en hún nefndi í því samhengi að hún „hafi verið að fá 

einhverja útrás“. Mismunandi er því hver áhrifin eru á félagslega 

þátttöku þó meirihluti þátttakenda hafi upplifað skerðingu vegna 

áhrifa þess að eiga ungmenni með fíknivanda. 

Áhrif á störf foreldra. Fíknivandi ungmennanna hafði áhrif á 

heimilisstörf og launuð störf foreldranna. Sex af tíu þátttakendum 

voru utan vinnu þegar rannsóknin var gerð en höfðu allir verið í vinnu 

áður en fíknivandi ungmennisins hófst. Látlaust áreiti frá ungmenninu 

og álagseinkenni höfðu áhrif á starfsgetu þeirra. Þóra sagði frá 

áhrifum á heimilisstörfin: „Maður eldaði mat þegar maður hafði tíma 

til þess og þrífa og þvo og annað. Ég gerði ekkert annað en að hreinsa 

upp eftir [ungmennið] því hann gekk um eins og svín hreinlega.“ 

Bragi sagði frá látlausu áreiti sem stafaði frá ungmenninu og lýsti 

afleiðingunum á störf sín svona: „Þetta tók daglegt líf og hristi allt úr 
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samhengi“. Áhrif á getu foreldra til bæði framkvæmdar og hlutdeildar 

í störfum sínum voru því til staðar. 

3. Persónulegt umhverfi, stjórnsýsla og baráttan við kerfið  

 Foreldrarnir fundu allir fyrir beinum áhrifum frá umhverfinu 

og breytingu í samfélagslegri hegðun gagnvart sér. Níu af tíu 

þátttakendum sögðu frá baráttu sinni við kerfið og stjórnsýsluna. 

Þriðja  þemað hefur undirþemun: áhrif efnislegs umhverfis, viðhorf 

og fordómar, heimilislíf og stuðningur nákominna og barátta við 

stjórnsýslu og stofnanir. 

Áhrif efnislegs umhverfis. Efnislegt umhverfi gat haft áhrif á 

hvernig fíknivandi ungmennisins þróaðist. Freyja sagði frá því 

hvernig breytingar á efnislegu umhverfi á heimilinu höfðu áhrif á 

neyslu ungmennisins:  

Hann var blindfullur … það var ekkert í fyrsta sinn sem hann 

var að drekka því svo fór ég að skoða og það var allt áfengi 

búið í húsinu. Við gerðum þau mistök að færa flöskurnar úr 

opnum skáp í stofu inn í svefnherbergi í lokaðan ólæstan skáp. 

Ef við hefðum haft flöskurnar í opna skápnum inni í stofu þá 

hefðum við alltaf séð þær.  
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Þóra sagði frá hvernig flutningur var henni í hag þar sem neysla 

ungmennisins var búin að hafa skelfileg áhrif á líf hennar: „… ég er 

búin að annast þetta barn síðan ég var ólétt af honum og það bara 

hættir ekki, fyrr en ég bara fór.“ En eftir flutninginn gat hún farið að 

huga meira að sjálfri sér. 

 Þrír þátttakendur fundu fyrir fjárhagslegum breytingum og 

áhrifum á efnisleg lífsgæði sín. Þeir upplifðu að stolið væri frá þeim 

eins og Bragi lýsti: „Hún stal af okkur stórum upphæðum. Þannig 

breytingin var sannarlega til staðar á fjárhag. Hún bara fór illa með 

okkur. … Svíkja, stela og ljúga. … Þetta fólk er svona.“ 

 Foreldrarnir fundu einnig fyrir auknum kostnað vegna neyslu 

ungmennisins, t.d. vegna fíkniefnaskulda eða lækniskostnaðar fyrir 

ungmennið eða sig sjálf.  

Viðhorf og fordómar. Viðhorf og fordómar samfélagsins höfði áhrif 

á suma foreldra og olli ákveðinni pressu. Nokkrir foreldrarnir kusu að 

sleppa takinu á ungmenninu en aðrir að halda því nærri sér. 

Einstaklingar í nærsamfélaginu bentu oft foreldrum á að sleppa 

takinu. Sif sleppti takinu á ungmenninu og tókst henni þannig að 

halda heimilislífinu gangandi og Nanna benti á:   
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…  þegar hann var 15 ára var fólk farið að segja mér að setja 

hann út á götu og loka á hann. Mitt álit er að þú lokar ekkert á 

ungling [eða barn]. Það er allt annar handleggur þegar hann 

var kominn yfir tvítugs aldurinn … þá var ég farin að loka á 

hann. 

Það virtist vera einstaklingsbundið hvort að sleppa takinu hentaði 

ungmenninu og/eða foreldrunum. Foreldrar sem gerðu það upplifðu 

annað hvort létti eða hræðslu, kvíða og eftirsjá. Ungmennið sýndi 

jafnvel reiði í þeirra garð. Þór og eiginkona hans héldu ungmenninu 

nær sér og töldu það henta þeim betur: „Ég held að hann hefði lent í 

verri vandamálum ef við hefðum ekki haldið utan um hann.“ 

Fjórir þátttakendur töluðu sérstaklega um að finna alls ekki 

fyrir skömm. Þeirra sjónarmið var að fela ekki fíknivanda 

ungmennisins. Heiðrún talaði opinskátt um að synir hennar ættu við 

vandamál að stríða og leit svo á að fíknivandi væri lífshættulegur 

sjúkdómur: „Ég upplifði aldrei þennan feluleik eða skömm.“ Nokkrir 

foreldrar fundu þó fyrir skömm en ekkert þeirra fann fyrir fordómum.  

Heimilislíf og stuðningur nákominna. Foreldrarnir töluðu um að 

heimilislíf þeirra hefði verið erfitt, spennuþrungið, skelfilegt, 

þvingað, einkennst af bið og leitum að ungmenninu. Allt var í tómu 
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tjóni og hræðileg atvik komu upp í tengslum við ungmennið sem 

stjórnaði heimilinu. Ungmennin hafi oft verið inni á heimilinu í 

slæmu ástandi, þ.e. slæm í skapi, vitfirrt, þunglynd, í geðrofi, 

fráhvörfum, manísk eða undir áhrifum vímuefna. Á sama tíma voru 

foreldrar fegnir því að geta fylgst með ungmenninu og vita hvar það 

væri. Ungmennið beitti stundum foreldra sína ofbeldi, t.a.m. 

hótunum, niðurtali, líkamsárásum, vanvirðingu og gaslýsingum sem 

hafði áhrif á daglegt líf og líðan foreldranna, Iðunn lýsti því svona:  

Maður bara bíður. Stundum þá leituðum við að honum í …  

tíu tíma. … þegar hann hvarf í kannski einhverja daga … þá 

kom hann yfirleitt mjög veikur heim. … [Við] vöktum yfir 

honum í viku. … Við gátum stillt vinnuna þannig að annað 

okkar var kannski heima og hitt [vann] þannig við leystum 

hvort annað af [til] að vaka yfir honum meðan hann var [í] 

geðrofi og allskonar. 

Flest ungmennin notuðu vímuefni inni á heimilinu en ekki 

alltaf með vitund foreldra. Nágrannar urðu vitni að neyslunni og 

foreldrar fundu ummerki eftir vímuefnanotkun, Embla sagði: „Hann 

faldi það vel, fyrir utan þegar hann bjó hjá mér núna þá fann ég alveg 

lyktina og sá ummerkin.“ 
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Misjafnt var hvort samband við maka hélst sterkt eða ekki 

samhliða neyslu ungmennisins. Foreldrar nefndu meiri átök og að 

þeir voru ósammála um hvernig takast ætti á við vandamálið, Bragi 

nefndi: „Það var náttlega ekkert alltaf gott. Eyðileggingarmátturinn í 

þessu er svo mikill að það getur eiginlega ekki verið gott samband á 

milli tveggja einstaklinga sem eru með svona á bakinu.“  

Ættingjar og vinir fundu fyrir áhrifum frá neyslu 

ungmennisins en ættingjar vildu helst ekki bjóða því heim til sín, 

lokuðu á ungmennið og sýndu minni stuðning. Vinir fóru að 

fjarlægjast heimilið en þó voru einhverjir sem urðu meðvirkir með 

ungmenninu, eins og Þóra benti á:  

…. nema mamma, hún í rauninni vinnur á móti mér, hleypir 

honum alltaf inn, leyfir honum að sofa, gefur honum að borða, 

þvær af honum og allt svona þegar hann vantar. Þó svo að ég 

sé búin að biðja hana að gera það ekki.    

Sif talaði um að hafa leitast eftir styrk og stuðningi í trúna, eða „til 

Guðs“, þar sem hún var vinafá og ættingjar ekki að styðja við hana.  

 Barátta við stjórnsýslu og stofnanir. Foreldrum fannst vanta úrræði 

og aðstoð fyrir þá innan stjórnsýslunnar, t.a.m. áfallahjálp, 

sálfræðiþjónustu, stuðning, fræðslu, utanumhald og aðstandenda 
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umræðu í samfélagið. Foreldrar þurftu að leita aðstoðar utan 

bæjarfélaga á landsbyggðinni og sýndi þjónusta frá heilbrigðisstofnun 

sem vinnur með áfengis- og vímuefnavanda betri árangur hjá þeim 

sem bjuggu nær henni því auðveldara var að sækja þjónustuna. Þóra 

lagði áherslu á þennan skort á úrræðum: „Manni finnst maður alls 

staðar koma að lokuðum dyrum. … Það er rosalega lítið í boði, … 

ekkert í raun og veru frá ríkinu sem hjálpar fólki, sem hjálpar 

foreldrum og styður við þá.“ Þátttakendur rannsóknarinnar voru aldrei 

spurðir út í líðan sína hjá fagfólki og fengu enga hjálp til að takast á 

við sálræna erfiðleika. Biðtími til sálfræðinga var langur og leituðu 

tveir þátttakenda til prests eftir sálrænni aðstoð. Foreldrum fannst 

aðallega tekist á við vanda ungmennisins en þeim hafi ekki boðist 

aðstoð við sínum vandamálum, Iðunn benti á þörf fyrir sálfræðiaðstoð 

eða hjálp frá „einhverri fagmanneskju sem gæti hjálpað manni“ t.d. 

að vinna úr meðvirkni.  

Félagsmálakerfið var ekki að veita tilætlaðan stuðning og 

aðstoð og þau úrræði sem stóðu til boða hentuðu ekki alltaf. 

Félagsmálafulltrúar bentu oft á meðferðarheimili fyrir unglinga. 

Foreldrar höfðu heyrt misgóðar sögur af þeirri stofnun sem fældi þá 

frá en það þurfti líka samþykki ungmennisins fyrir innlögn eins og 
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Þór fullyrti: “… að fara á [meðferðarheimili fyrir unglinga] hjá þeim 

sem betur vita um þessi mál … er svona að komast í það harðasta sem 

maður kemst einhverjum neyslutengdum málum og þar geta börn 

kynnst allskonar hlutum.“ 

Öll ungmennin höfðu á einhverjum tímapunkti sótt meðferð 

við sínum vanda en biðtíminn var allt frá dögum upp í mánuði. 

Samtök fyrir fólk með áfengis- og vímuefnavanda sýndu árangur fyrir 

þá sem sóttu fundi þar eftir meðferð en Þór lagði áherslu á hvernig: 

„[Samtökin/Fundirnir] algjörlega björguðu honum.“  

Nokkrir foreldrar töluðu um að forvarnir væru nauðsynlegar 

og að grípa þyrfti börn í áhættuhópi strax innan skólakerfisins. Mörg 

ungmennanna voru með hegðunarvandamál og höfðu orðið fyrir 

áföllum í æsku. Foreldrar töldu að styðja þyrfti betur við börnin á 

fyrstu árum grunnskólagöngu en stuðningsleysi gerði þeim erfiðara 

fyrir síðar meir og því leituðu ungmennin í vímuefnanotkun á 

unglingsárum. Embla sagði:  

Það þarf að vera til úrræði fyrir ungmennin sem eru á 

ofboðslega slæmum stað. Því það er ekkert hræðilegra en að 

horfa á þau reyna að bókstaflega drepa sig einhversstaðar úti. 

… Ef maður er ekki elskaður skilyrðislaust og verður fyrir 
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höfnun og verður fyrir brotum, kynferðisbrotum, 

ofbeldisbrotum, brotnum heimilum, stressuðum, kvíðnum og 

pirruðum foreldrum og er útsettur. Þá ertu bara kominn með 

uppskrift af vandamálum hvort sem það eru langvarandi 

veikindi seinna meir, andleg vandamál, fíkn, ofát, allur 

pakkinn. Þar þarf að grípa inn í og þar þarf að breyta.  

Nokkrir foreldranna töluðu um vöntun á upplýsingum og utanumhaldi 

fyrir þau. Þau væru oft blind á vanda barna sinna og ungmennin því 

stundum orðin langt leidd í vímuefnanotkun þegar foreldrar áttuðu sig 

á stöðunni. Þór benti á að: „[Það vantar] stuðning fyrir foreldrana, 

eitthvað utanumhald, ábendingar um hvað væri hægt að gera annað en 

einhverjir úrslitakostir.“ 

 Foreldrum fannst persónuvernd stofnana vera of hörð. Á 

meðan innlögn stóð, hvort sem var á meðferðarstofnun, 

fangelsisstofnun eða sjúkrastofnun, höfðu foreldrar engan rétt á að fá 

upplýsingar um ungmennið eftir að það varð lögráða vegna þess að 

ungmennið þurfti að veita samþykki eins og Sigyn lýsti:  

Við vitum ekkert hvar hún er og við megum ekkert hringja til 

að athuga með hana. … Hvort hún sé í fangelsi eða hvar hún 

er. Persónuverndin er algjör. … Við vissum ekkert. … Hún 
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var búin að vera í þrjá daga í [stofnun] áður en við höfðum 

hugmynd um hvar hún væri. Það hringdi enginn í okkur. … 

Þetta var vondur tími. ... Af hverju ekki að láta okkur vita? 

 Þetta olli foreldrunum vanlíðan og þeim þótti skrítið að geta ekki 

fengið lágmarks upplýsingar um hvar ungmennið væri statt, þ.e.a.s. á 

götunni eða inni á stofnun. 
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Umræða 

Niðurstöður þessarar rannsóknar varpa ljósi á mikilvægi þess að horfa 

heildrænt á einstaklinginn, iðju hans og umhverfi til að styðja betur 

við foreldra ungmenna með fíknivanda. Niðurstöðurnar sýna að 

foreldrar verða fyrir áföllum og einkennum þeirra sem ýtir undir þörf 

fyrir áfallamiðaða þjónustu fyrir þennan hóp. Afleiðingarnar af að 

eiga ungmenni með fíknivanda eru víðtækar þar sem aðstæður sem 

myndast í umhverfinu hafa mikil áhrif á heilsu, líðan og iðju foreldra. 

Iðja er mikilvæg fyrir heilsu og vellíðan einstaklinga. Einn af 

þeim lykilþáttum sem fellur undir einstaklinginn í CMOP-E er 

lífsandinn (e. spirituality) (Davis, 2017; Townsend og Polatajko, 

2013). Niðurstöður þessarar rannsóknar benda til að áhrif verði á 

lífsandann þar sem uppspretta vilja og áhuga varð minni hjá 

foreldrunum. Breytingar urðu á ákvarðanatöku þeirra vegna áhrifa 

ungmennis með fíknivanda. Rót varð á tilfinningalegu lífi, hugsunum, 

félagslegum tengslum, samskiptum og öllum gjörðum foreldranna. 

Þessi grunnatriði lífsandans hafa jafnframt áhrif á aðra þætti innan 

líkansins þar sem virkt samspil ríkir milli einstaklings, iðju og 

umhverfis innan CMOP-E. Hægt er að segja að sumir foreldrar hafi 
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misst tengslin við sjálfa sig og annað fólk en lífsandinn mótast m.a. á 

þeim tengslum (Davis, 2017; Townsend og Polatajko, 2013). 

Áhrif á tilfinningar, hugsun og líkama einstaklinga samkvæmt 

niðurstöðum þessarar rannsóknar má bera saman við andleg, hugræn 

og líkamleg einkenni sem fólk finnur fyrir í kjölfar áfalla í æsku eða á 

fullorðinsaldri. Tilfinningalegur skaði getur hlotist af því að verða 

fyrir áföllum (Giotakos, 2020; Roberts o.fl., 2019; Robertson o.fl., 

2021; Sigríður Hrönn Bjarnadóttir o.fl., 2014) og að eiga ungmenni 

með fíknivanda.  

Foreldrar sem eiga ungmenni með fíknivanda upplifa mikla 

andlega vanlíðan, skv. þessari rannsókn og erlendum rannsóknum 

(Hlungwani o.fl., 2020; Lima o.fl., 2019; McCann o.fl., 2019) auk 

meðvirkni (Nordgren o.fl., 2020) og líkamlega vanlíðan (Dayal o.fl, 

2019; Hlungwani o.fl., 2020; Lima o.fl., 2019). Að eiga ungmenni 

með fíknivanda getur verið áfall fyrir foreldra og haft sömu 

afleiðingar í för með sér og ofbeldi. Í þessu samhengi vekur það 

spurningar hvort fyrri upplifun foreldra af því að hafa fjölskyldusögu 

um fíknivanda geti haft áhrif, en allir þátttakendur nema einn hafði 

slíka sögu (sjá töflu 3).  
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Samkvæmt CMOP-E hefur samspil einstaklings, iðju og 

umhverfis áhrif á framkvæmd og hlutdeild iðju (Davis, 2017; 

Townsend og Polatajko, 2013) og má sjá það í niðurstöðum þessarar 

rannsóknar. Að hafa ungmenni með fíknivanda í sínu nánasta 

umhverfi hefur áhrif á samfélagslegt og efnislegt umhverfi foreldra 

sem hefur síðan áhrif á hugsun og líðan foreldranna. Þetta samspil 

skerðir síðan möguleika foreldris til framkvæmdar og hlutdeildar í 

ýmissi iðju sbr. eigin umsjá, svefn og tómstundir. Þessar niðurstöður 

eru í takt við erlendar rannsóknir (Hoeck og Van Hal, 2021; Horváth 

og Urbán, 2019; Maltman o.fl., 2019; Russell o.fl., 2019).  

Skerðing á iðju getur haft áhrif á heilsu og líðan foreldra. Sem 

dæmi má taka svefnleysi sem hefur áhrif á hugarstarf einstaklinga, 

m.a. athygli, viðbrögð, minni og getu til að læra (Ho og Siu, 2018). 

Svefnleysi getur einnig valdið sjúkdómum t.d. háum blóðþrýstingi, 

offitu, sykursýki, hjarta- og æðasjúkdómum og þunglyndi 

(Heilsuvera, 2021; Ho og Siu, 2018).  

Geta þátttakendanna til að framkvæma og eiga hlutdeild í 

þýðingarmikilli iðju varð minni þó færnin og sú þekking sem til þurfti 

væri til staðar. Aðgengi var vissulega oftast til staðar en neikvæð 

svörun frá umhverfinu leiddi til minni stuðnings, tíma og tækifæra til 
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iðju. Sem dæmi má taka atvinnumissi en hann getur leitt til kvíða, 

þunglyndis, framtaksleysis og annarra streitueinkenna sem og að 

einstaklingur upplifi að missa ákveðinn tilgang sem hann hafði áður 

(Bordea, 2017). 

Gagnrýni þátttakenda á úrræðaleysi og skort á þjónustu í 

íslensku kerfi og samfélagi var áberandi í niðurstöðum. Foreldrar 

töldu vanta aukinn stuðning og forvarnir innan skólakerfisins þar sem 

að grípa þurfi ungmenni í áhættuhópi fyrr til að þau fái viðeigandi 

aðstoð. Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla eiga allir skólar að hafa 

stefnu sem kemur að forvörnum ávanabindandi efna en þar kemur 

fram að: „við framkvæmd sérfræðiþjónustu skulu sveitarfélög leggja 

áherslu á forvarnarstarf til að stuðla markvisst að almennri velferð 

nemenda og til að fyrirbyggja vanda“ (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 46).  

Foreldrum fannst vanta sálræna hjálp og aðgengilegri aðstoð 

fyrir ungmennin og sig sjálf. Eina sértæka aðstoðin virðist vera í 

gegnum Samtök áhugafólks um áfengis- og vímuefnavandann [SÁÁ] 

og starfsstöðvar þeirra sem bjóða upp á fjölskyldumeðferð og viðtöl í 

gegnum síma (Samtök áhugafólks um áfengis- og vímuefnavandann 
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[SÁÁ], e.d.). Foreldrar á landsbyggðinni vilja hinsvegar úrræði sem 

eru einstaklingsmiðaðari og aðgengilegri. Heilbrigðisráðuneytið 

(2021) leggur til í skýrslu sinni að þróuð verði frekari úrræði fyrir 

börn og ungmenni með fíknivanda og aðstandendur þeirra með því að 

„samþætta og sameina heilbrigðis- og félagsþjónustu með aðkomu 

menntakerfisins til að mæta betur þörfum barna og ungmenna sem 

nota vímuefni og aðstandendur þeirra“ (Heilbrigðisráðuneytið, 2021, 

bls. 45). Það gæti verið lausn í rétta átt fyrir foreldra og ungmenni þar 

sem með þessu er hægt að fá betri yfirsýn, heildrænari sýn, sem gæti 

komið til móts við þarfir hópsins. 

Mikilvægt er að leita leiða til að koma til móts við þarfir 

foreldra ungmenna með fíknivanda. Aðkoma heildrænnar sýnar 

iðjuþjálfa á einstaklinginn, iðju og umhverfið gæti verið mikilvæg til 

að styðja við og efla foreldra í átt að betri heilsu ef litið er til 

niðurstaðna rannsóknarinnar. Iðjuþjálfar þurfa að hafa heildræna sýn 

á þá þætti sem eru til vandræða þegar kemur að eflingu iðju. Efling 

gefur ákveðna skjólstæðingsmiðaða sýn þar sem skjólstæðingar 

iðjuþjálfa eflast til að hafa stjórn á aðstæðum og eigin lífi.  Auk þess 

stuðlar efling að virkni skjólstæðingsins til breytinga á iðju 

(Townsend og Polatajko, 2013). Dæmi um eflingu fyrir foreldra 
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ungmenna með fíknivanda gæti verið fræðsla, ráðgjöf og að hvetja þá 

til að framkvæma og eiga hlutdeild í iðju. 

Þeir fagaðilar sem vinna með einstaklingum sem hafa orðið 

fyrir áföllum, eins og foreldrum ungmenna með fíknivanda, þurfa að 

vera meðvitaðir um algengi áfalla og hvaða áhrif þau geta haft til 

lengri tíma. Því er þörf á áfallamiðaðri þjónustu í starfi 

heilbrigðisstarfsfólks (Rósíka Gestsdóttir o.fl., 2021). Í áfallamiðaðri 

þjónustu er unnið af virðingu og samkennd með erfiðleika og 

áskoranir sem einstaklingur upplifir í kjölfar áfalla. Fagfólk hjálpar 

einstaklingum að læra og þróa með sér heilbrigð bjargráð og aðferðir 

í átt til betra lífs auk þess að hjálpa þeim að uppræta óheilbrigt 

lífsmynstur, t.d. meðvirkni, sem þeir kunna að hafa tamið sér í kjölfar 

áfalla (Levenson, 2017). Aðkoma iðjuþjálfa og þeirra sérþekking í 

skjólstæðingsmiðuðum úrræðum, mati og íhlutunum er góð viðbót í 

þróun áfallamiðaðs úrræðis fyrir þennan hóp skjólstæðinga vegna 

breytinga á iðjulífi þeirra.  

Þessi rannsókn varpar mikilvægu ljósi á reynslu íslenskra 

foreldra sem eiga ungmenni með fíknivanda. Flestir þátttakendur voru 

mæður og því væri áhugavert að skoða betur reynslu annarra 
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aðstandenda eða hvort munur sé milli foreldra af mismunandi 

kynjum, sem og hvers konar stuðning þessir aðilar þurfa til að efla 

daglega iðju þeirra. 
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Viðaukar 

Viðauki 1 
 

 

Viðtalsrammi 

Hver er reynsla foreldra á því að eiga ungmenni með fíknivanda? 

Inngangur – upphaf viðtals/áður en upptaka hefst: 

• Kynna mig og rannsóknina. Segja frá trúnaði og nafnleynd.  

• Tímalengd viðtals, afhending upplýsingablaðs, biðja fólk að skrifa 

undir samþykki (ef ekki búið) og fá leyfi fyrir að taka upp samtalið. 

• Gott að taka fram að ekki er neitt rangt eða rétt svar við 

spurningum. Vil heyra og fræðast um sjónarhorn þátttakandans og 

fá hans reynslu og upplifun.  

• Viðmælandinn stjórnar ferðinni og má hætta hvenær sem er, eins 

ræður hann því hvort allt fari inn á upptöku og getur beðið um að ég 

slökkvi hvenær sem er.  

• Þátttakandi má sleppa við svara spurningum ef hann vil það ekki. 

Þetta kemur fram áður en upptaka hefst. 

Spurningar: 

1. Kynnast þátttakandanum  (hjálpar honum að líða betur) 

- Aldur foreldri og unglings sem um ræðir 

- Fjölskylduaðstæður (einstæð(ur)/gift(ur)/fjöldi barna) 

- Aldur fjölskyldumeðlima 

- Búseta 
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- Menntun 

- Atvinna 

- Fíknivandi í fjölskyldu 

2. Hver er staða unglingsins í dag ? 

- Edrú, en í neyslu, fallin frá 

- Sækir hjálp – hvar? 

3. Hver er reynsla þín á að eiga ungmenni með fíknivanda? 

4. Hvaða áhrif fannst þér fíknivandi unglingsins hafa á… 

- daglegt líf þitt 

i. Hvernig var líðan þín dags daglega? 

ii. Breyttust venjur þínar á einhvern veg? 

iii. Breyttist iðja þín /athafnir dagslegs lífs á einhvern 

hátt? 

iv. Eigin umsjá? 

- heimilislíf 

i. Hvernig var lífið heima á meðan neyslu stóð? 

ii. Upplifðir þú neyslu barnsins inn á heimilinu? 

iii. Breyttist eitthvað heima við? hvað og hvernig? 

iv. Fannstu fyrir breytingum fjárhagslega? 

v. Ef maki: Breyttist eitthvað í sambandi þínu við 

maka þinn? 

vi. Fannst þér börn/ættingjar/foreldrar sem koma 

reglulega inn á heimili þitt sína breytta hegðun eða 

verða fyrir áhrifum? 

- félagslíf 

i. Varð félagslíf þitt fyrir einhverjum breytingum? 

ii. Fannstu fyrir einhverjum breytingum í hegðun vina 

gagnvart þér? 

- líkamlega líðan 

i. Svefn 
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ii. Úthald 

iii. Fannstu fyrir breytingum á líkamlegri heilsu? 

Hvernig? 

- tilfinningar þínar 

i. Fannstu fyrir breytingu á andlegri líðan? Hvernig? 

5. Geturðu sagt mér frá þeirri hjálp, úrræðum og stuðningi sem stóð til 

boða fyrir.. 

- Fjölskylduna? 

- Þig? 

- Hvar leitaðir þú aðstoðar? 

- Biðtími og aðgengi? 

- Bar hún árangur? 

- Hvað vantaði? 

6. Hvernig er fjölskyldulífið hjá ykkur í dag eftir að einstaklingurinn 

tók á sínum málum? EÐA Hvernig er fjölskyldulífið hjá ykkur í dag 

samhliða neyslu einstaklingsins? EÐA hvernig er fjölskyldulífið hjá 

ykkur í dag eftir að einstaklingurinn féll frá? 

Lok viðtals: Spyrja hvort eitthvað sé sem honum/henni liggi á hjarta 

og vilji bæta við. Hefur eitthvað mikilvægt gleymst? 

ÍTREKA OG MINNA Á TRÚNAÐ OG NAFNLEYND 

Bjóða þátttakanda að lesa yfir stutta samantekt af viðtali og 

niðurstöður þegar greining er komin á lokastig (ef við á). 

Ræða framhaldið og fá leifi til að hafa samband aftur fyrir seinna 

viðtal eða ef spurningar vakna 

Þakka kærlega fyrir viðtalið. 
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Viðauki 2 

 

Upplýst samþykki. 

 

Fyrir þátttöku í rannsókninni: ,,Reynsla foreldra af að eiga ungmenni með fíknivanda“. 

 

Ágæti þátttakandi. 

Undirrituð er að ljúka meistaranámi í heilbrigðisvísindum með áherslu á sálræn áföll og 

ofbeldi við Heilbrigðisvísindasvið Háskólans á Akureyri. Meistaraverkefnið er eigindleg 

rannsókn á reynslu foreldra af að eiga ungmenni með fíknivanda. Ábyrgðarmaður og 

leiðbeinandi er Dr. Sigrún Sigurðardóttir (sigrunsig@unak.is). Meðleiðbeinandi er Dr. Sigrún 

Kristín Jónasdóttir (sigrunk@unak.is).  

Tilgangur rannsóknarinnar er að fá mynd af reynslu foreldra sem hafa átt eða eiga 

ungmenni með fíknivanda. Markmið rannsóknarinnar er að öðlast skilning á reynslu foreldra 

og hvernig þeir upplifa fíknivanda ungmenna í líkamlegu, félagslegu og tilfinningalegu tilliti 

auk þess að skoða áhrif á iðju daglegs lífs. Vonast er að niðurstöður geti haft áhrif á þjónustu 

við þennan hóp víðsvegar í samfélaginu þar sem hægt verði að nýta niðurstöður til að þróa 

þau úrræði sem eru til staðar eða að ný úrræði gætu orðið til. 

Rannsóknin er byggð á fyrirbærafræðilegri hugmyndafræði. Gögnum verður safnað 

með viðtölum sem verða tekin rafrænt, í heimahúsi eða á þeim stað sem þátttakandi óskar. 

Tekin verða tvö viðtöl við hvern þátttakanda. Fyrsta viðtal mun alla jafna taka 45-60 mínútur 

en síðara viðtal verður styttra. Viðtölin verða hljóðrituð og eftir að þau hafa verið afrituð 

orðrétt er upptökunni eytt og öllum nöfnum og staðháttum breytt til að ekki sé unnt að rekja 

niðurstöður rannsóknarinnar til ákveðins einstaklings. Niðurstöður verða þannig 

ópersónugreinanlegar. Stutt samantekt af viðtalinu verður send viðkomandi þátttakanda og 

honum gefin kostur á að gera athugasemdir. Farið verður með allar upplýsingar samkvæmt 

reglum persónuverndarlaga nr. 90/2018. Þátttakendur geta hætt þátttöku hvenær sem er ferlis 

án þess að greina frá ástæðum. 

Með undirskrift minni staðfesti ég lestur upplýsinga sem mér voru afhentar. Ég hef 

fengið tækifæri að spyrja um rannsóknina og fengið fullnægjandi svör. Ég hef af fúsum og 

frjálsum vilja ákveðið að taka þátt í rannsókninni og get hvenær sem er hætt þátttöku án 

útskýringa eða eftirmála. Mér er ljóst að upptökur verða skráðar orðrétt í aðgangsstýrða tölvu 

rannsakanda og að þeirri skráningu og öllum öðrum gögnum verður eytt að rannsókn lokinni. 

 

___________________________________  ____________________________ 

  

Undirskrift þátttakanda.    Dagsetning. 

 

Undirritaður staðfestir að hafa veitt upplýsingar um framkvæmd og tilgang rannsóknarinnar í 

samræmi við lög og reglur um vísindarannsóknir. 

 

___________________________________ 

Inga Margrét Benediktsdóttir meistaranemi við Heilbrigðisvísindasvið Háskólans á Akureyri. 

Netfang: ha170085@unak.is 
 

Upplýst samþykki fyrir þátttöku í rannsókninni er í tvíriti og þátttakandi heldur öðru eintakinu. 
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Viðauki 3 

 

 

 

 

Siglufjörður, 2021 – 2022 

Reynsla foreldra af að eiga ungmenni með fíknivanda 

Ágæti viðtakandi  

Tilefni þessa bréfs er að óska eftir þátttöku þinni í rannsókninni Reynsla foreldra af að eiga 

ungmenni með fíknivanda sem er mastersverkefni innan heilbrigðisvísindasviðs Háskólans á Akureyri. 

Rannsóknin er gerð til að kanna reynslu foreldra á að eiga ungmenni (á aldrinum 12-20 ára) með 

fíknivanda. Þér er boðin þátttaka þar sem þú sendir svar við auglýsingu sem var birt á vegum 

rannsakenda. 

Tilgangur rannsóknarinnar er að fá mynd af reynslu foreldra sem hafa átt eða eiga ungmenni 

með fíknivanda. Markmið rannsóknarinnar er að öðlast skilning á reynslu foreldra og hvernig þeir 

upplifa fíknivanda ungmenna í líkamlegu, félagslegu og tilfinningalegu tilliti auk þess að skoða áhrif á 

iðju daglegs lífs. Vonast er að niðurstöður geti haft áhrif á þjónustu við þennan hóp víðsvegar í 

samfélaginu þar sem hægt verði að nýta niðurstöður til að þróa þau úrræði sem eru til staðar eða að ný 

úrræði gætu orðið til. 

Rannsóknin er byggð á fyrirbærafræðilegri hugmyndafræði. Gögnum verður safnað með 

viðtölum sem verða tekin rafrænt, í heimahúsi eða á þeim stað sem þátttakandi óskar. Tekin verða tvö 

viðtöl við hvern þátttakanda. Fyrsta viðtal mun alla jafna taka 45-60 mínútur en síðara viðtal verður 

styttra. Viðtölin verða hljóðrituð og eftir að þau hafa verið afrituð orðrétt er upptökunni eytt og öllum 

nöfnum og staðháttum breytt til að ekki sé unnt að rekja niðurstöður rannsóknarinnar til ákveðins 

einstaklings. Niðurstöður verða þannig ópersónugreinanlegar. Stutt samantekt af viðtalinu verður send 

viðkomandi þátttakanda og honum gefin kostur á að gera athugasemdir.  

Rannsóknin er unnin með leyfi Vísindasiðanefndar og hefur verið tilkynnt til Persónuverndar. 

Allar upplýsingar sem koma fram í rannsókninni verða meðhöndlaðar samkvæmt reglum 

persónuverndarlaga nr. 90/2018 um trúnað, nafnleynd, vinnslu og eyðingu frumgagna. Frumgögnum, 

ljósritum, hljóðupptökum og tölvugögnum verður eytt að rannsókn lokinni. 

Þátttaka þín er mikilvægt framlag til að kanna reynslu foreldra ungmenna með fíknivanda með 

þá von að varpa mynd á reynslu foreldra.  

Þér er algjörlega í sjálfsvald sett hvort þú tekur þátt og þú getur hætt þátttöku hvenær sem er, 

án þess að tilgreina ástæður. Þátttakendum rannsóknarinnar er ekki skylt að svara öllum spurningum 

frekar en þeir vilja, en æskilegt er rannsóknarinnar vegna að þeir geri það.  

Ef erfiðar tilfinningar vakna í kjölfar þátttöku í rannsókninni hafa þátttakendur kost á viðtali 

við Tinnu Guðrúnu Barkardóttur, einstaklings-, fjölskyldu- og fíkniráðgjafa hjá samtökunum Það er 

Von þeim að kostnaðarlausu í gegnum tölvupóstfangið thadervon@thadervon.is eða í síma 7812070. 

. 

Með von um jákvæð viðbrögð 

Virðingarfyllst, 

 

Inga Margrét Benediktsdóttir  Dr. Sigrún Sigurðardóttir     Dr. Sigrún Kristín Jónasdóttir 

Meistaranemi í heilbrigðisvísindum  Dósent á heilbrigðisvísindasviði    Lektor á heilbrigðisvísindasviði 

Við Háskólann á Akureyri   Netfang: sigrunsig@unak.is        Netfang: sigrunk@unak.is 

Netfang: ha170085@unak.is,                    Ábyrgðarmaður og leiðbeinandi    Meðleiðbeinandi 
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Samþykkisyfirlýsing 

 
Ég undirrituð/undirritaður hef lesið kynningu á ofangreindri rannsókn og samþykki að taka  

þátt í henni eins og henni er lýst og þar sem réttur minn er ítrekaður. 

 

 

 

Virðingarfyllst 

 

 

 

Nafn þátttakanda eða merki í stað nafns og dagsetning undirskriftar: 

 

 

 

_________________________________________________________________________ 

 

Niðurstöður rannsóknarinnar verða kynntar bæði innan og utan Háskólans á Akureyri og birtar í viðeigandi 

tímariti á sviði heilbrigðisvísinda. Ef þú vilt ítarlegri upplýsingar er þér velkomið að senda mér tölvupóst á 

netfangið: ha170085@unak.is 

 

Með fyrirfram þökk, Inga Margrét Benediktsdóttir 

 

Ef þú hefur spurningar um rétt þinn sem þátttakandi í vísindarannsókn getur þú snúið þér til 

Vísindasiðanefndar Borgartúni 21, 4. hæð, 105 Reykjavík. Skrifstofan er opin alla virka daga frá kl. 

8:30 – 15.30 en símatími er frá kl. 8:30 – 15:00. Sími: 557-1700, tölvupóstur: vsn@vsn.is. Slóð 

heimasíðu er: http://vsn.is  

 

Kærar þakkir fyrir þátttökuna 

Fyrir hönd rannsakanda 

___________________________________________________ 

Dr. Sigrún Sigurðardóttir, ábyrgðarmaður og leiðbeinandi rannsóknar. 

Netfang: sigrunsig@unak.is, vinnusími: 444-3316 
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Viðauki 4 

 

 

 

 

Auglýsing vegna rannsóknarinnar: 

Reynsla foreldra af að eiga ungmenni með fíknivanda 

Tilefni þessarar auglýsingar er að óska eftir þátttöku þinni í rannsókninni Reynsla foreldra af 

að eiga ungmenni með fíknivanda. Tilgangur rannsóknar er að fá upplýsingar um reynslu 

foreldra sem hafa átt eða eiga ungmenni (á aldrinum 12-20 ára) með fíknivanda. 

Vonast er til þess að niðurstöður rannsóknarinnar leiði til betri skilnings á 

heilsufarslegum afleiðingum á foreldra sem eiga ungmenni með fíknivanda auk áhrifa á iðju 

þeirra daglega lífs. Jafnframt er vonin sú að niðurstöðurnar geti nýst innan samfélagsins til að 

efla þau úrræði sem standa til boða fyrir þennan hóp eða skapa ný úrræði. Niðurstöður 

erlendra rannsókna benda á að áhrif fíknivanda ungmenna séu víðtæk á foreldra þeirra og 

fjölskyldur. Rannsókn af þessu tagi er því mikilvæg hér á landi, en slík rannsókn hefur ekki 

verið gerð áður á Íslandi. 

Gögnum verður safnað með viðtölum sem verða tekin á þeim stöðum sem 

viðmælendur óska eftir. Tvö viðtöl verða tekin við hvern þátttakanda. Fyrsta viðtal er 45-60 

mínútur en síðara viðtal styttra. Viðtölin verða hljóðrituð og eftir það afrituð orðrétt og 

upptöku eytt. Við afritun viðtala verður nöfnum og staðháttum breytt til að ekki sé hægt að 

rekja niðurstöður til þátttakenda rannsóknarinnar.  

Óskað er eftir foreldrum (feðrum og/eða mæðrum) sem eru tilbúnir til að deila reynslu 

sinni. Þeir sem hafa samband við rannsakendur vegna þessarar rannsóknar eru eingöngu að 

lýsa yfir áhuga á að taka þátt í rannsókninni og fá frekari upplýsingar og skuldbinda sig ekki 

til þátttöku. Þeir sem samþykkja þátttöku geta dregið samþykki sitt til baka hvenær sem er án 

skýringar. Gert er ráð fyrir að rannsóknin standi yfir frá hausti 2021 og verði lokið maí 2022.  

Ef þú hefur áhuga á að taka þátt í þessari rannsókn vinsamlegast hafðu samband við mig á 

netfangið mitt: ha170085@unak.is 

Með kveðju og ósk um góðar undirtektir 

 

Inga Margrét Benediktsdóttir, Meistaranemi á heilbrigðisvísindasviði - ha170085@unak.is  



 

 58 

Viðauki 5

 



 

 59 

 

 


