
Helga Óskarsdóttir
Áfengis- og vímuefnaráðgjafi NCAC 

Meðvirkni
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Hvað er meðvirkni?

Meðvirkni er sjúklegt ástand sem myndast þegar einstaklingur 
er í návist áfengissjúklings/fíkils.

Frumorsök meðvirkni er því áfengissýkin og streitan sem hún 
veldur.
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Hvernig lýsir þetta sér?
Telur sig ábyrgan fyrir líðan og hegðun fullorðins einstaklings

Reynir að stjórna hegðun annarra

Reynir að stjórna líðan annarra

Lætur þarfir annarra ganga fyrir þörfum sínum

Á erfitt með að tjá tilfinningar sínar og að tala um eigin 
vandamál eða samskiptavanda

Hefur líkamleg og andleg einkenni um stöðuga streitu
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Hvernig þróast þetta?
Áfengissýki er sjúkdómur sem þróast og þegar sú þróun fer af 
stað byrjar meðvirkni að þróast hjá fjölskyldunni 

Fjölskyldan fer að reyna að laga ástandið

Samskiptaerfiðleikar fara að koma í ljós.
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Verða allir eins meðvirkir?
Við getum talað um tvær aðal gerðir af meðvirkni

1)  Sjúkdómur sem byrjar á barnsaldri

2)  Sjúkdómur sem byrjar á fullorðinsaldri
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Þegar meðvirkni byrjar á barnsaldri fara börnin í hlutverk:
Stuðningsmenn:  styðja, verja, taka ábyrgð á og af, hylma yfir
Hetjur: taka of mikla ábyrgð á, drýgja dáðir og reyna að 
standa sig, gefa fjölskyldunni von og stolt til að laga ástandið
Trúðar: létta andrúmsloftið, skemmta og slá öllu upp í grín 
hræddir við að vera útundan, vilja fá athygli
Svartir sauðir: lenda í vandræðum er kennt um, gengur illa í 
skóla, þrá að tilheyra fjölskyldunni en finnast þeir ekki gera 
það , eru reiðir.
Týnd börn: fyrirferðalítil, gera engar kröfur, enginn veit af 
þeim, aðlögunarhæfileiki, einmana.
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Þegar meðvirkni byrjar á fullorðinsaldri:

Einkennin fara eftir persónuleikanum.  Og tengslum 
aðstandandans við fíkilinn.

Það koma fram líkamleg einkenni um streitu:

Vöðvagigt, höfuðverkur, bakverkir óþægindi frá 
meltingarvegi

Þreyta svefnleysi.
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Andleg einkenni :
Lág sjálfsvirðing, lítið sjálfstraust  og lélegt sjálfsmat
Vanmáttur vegna þess, að einstaklingurinn getur ekki haft 
áhrif á alkóhólistann
Kvíði, ótti fælni,
Sektarkennt, skömm (þunglyndi)
Reiði, ergelsi, ólund og illska
Óróleiki og vanlíðan
Skammast sín, ásaka sjálfan sig fyrir allt
Skapsveiflur, tilfinningalega háður alkóhólistanum
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Félagslegi þátturinn:

Samskiptareglur:

Það má ekki tala um vandamál.

Tilfinningar á ekki að tjá opið, þær skal bæla

Vertu sterkur, góður, fullkominn og hafðu rétt fyrir þér

Gerðu okkur stolt af þér

Verðu ekki sjálfselskur

Gerðu eins og ég segi, ekki eins og ég geri



Fleiri einkenni um meðvirkni:
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Hegðun: 

Hafnar hrósi, sinnir ekki sjálfum sér , reiði

Viðhorf:

Rótgróin viðhorf og hugsunarháttur sem valda togstreitu

Afneitun:

Sér ekki hvert vandamálið er, Ekki talað um vandann.  
Hegðun alkóhólistans afsökuð og réttlætt.  Skýringa leitað

og hylmt yfir.  Litið á vandann sem tímabundinn.



Áhrif meðvirkni á hegðun
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Mæta ekki í vinnu eða skóla
Undirbúa sig ekki fyrir vinnu eða skóla
Vanrækja skyldur sína (börn, heilsa...)
Sóa peningum
Fela sig í rúminu heilan dag eða lengur
Ljúga, stela, svindla svíkja
Missa vinnu, vini, fjölskylduna.  Tapa glórunni.
Einstaklingur í miklu ójafnvægi vegna meðvirkni
Er álíka óraunsær og veruleikafirrtur og fíkill í 
vímu/fráhvörfum



Hvað er til ráða?
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Fræðsla, fræðsla, fræðsla
Það er hægt að ná bata frá meðvirkni.

Það er ýmislegt í boði, sem  hjálpar manni að ná bata.

Viðtöl hjá ráðgjafa

Fjölskyldumeðferð

Al-Anon samtökin.



Hvernig á svo að tala við “þetta fólk”?
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Algengar spurningar hjá aðstandendum:

Hvað á ég að gera?

Er ég að gera eitthvað rangt?

Er eitthvað að mér?

Hvað meinar þú með að ég eigi að skoða minn þátt í 
ástandinu?

Hvað gerist ef ég sé ekki um þetta?



Markmiðið með ráðgjöf
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Hjálpa fólki að breyta hegðun og líðan

Reyna að fá þau til að setja fókusinn á sjálfan sig

Taka ekki alla ábyrgð á sig, læra að sjá, hvað er þeirra verkefni 
og hvað er verkefni  hinna

Finna, hverjar þeirra þarfir, langanir og tilfinningar eru

Tala hreint út og segja hlutina einu sinni

Sleppa tökum að því, sem þau hafa ekki stjórn á



Gefa sér tíma

15

Það tekur tíma að breyta ástandi, sem hefur verið lengi til 
staðar.

Gefa sér tíma til að finna sjálfan sig, eða verða maður sjálfur 
aftur.

Finna hverjar þarfir og langanir sínar eru.

Sleppa tökunum á öðrum.

Ná jafnvægi, hætta að trúa því að það sé nauðsynlegt að gefa 
allt af sjálfum sér eða ekkert.
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Hætta að halda, að maður þurfi að uppfylla allar þarfir 
annarra.

Hætta að finnast maður sjálfselskur.

Finna milliveginn.

Að vera meðvitaður um sjálfan sig í stað þess að vera alltaf 
með athyglina á öðrum.

Treysta öðrum fyrir sér.

Hætta að finnast tilfinningar sínar og líðan “asnaleg”

og að enginn skilji mann.



Batinn
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Sex grundvallarþættir góðra samskipta (sambúðar)
1)Raunhæfar væntingar til annarra:
Þarfir: Njóta lágmarkshlýju og virðingar, finnast þú einhvers 

virði.
Óskir:  Óskir um eitthvað,  sem við getum verið án

2)  Heiðarleiki gagnvart öðrum
Þú þarft að koma öðrum í skilning um það, sem þú vilt         

og þarft
3)  Hafa frumkvæði að því að laga það sem upp kemur

Þú þarft að gera það sem nauðsynlegt er
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4)  Að sýna öðrum eðlilega umhyggju

Ekki fara úr einum öfgum í aðra(kaupæði, matarfíkn...)

5)  Hver einstaklingur þarf að gæta sín nægilega

Huga sérstaklega að börnunum. Ef ofbeldi eða 
ólæknandi  áfengissýki er til staðar, þarf að  gera sér grein 
fyrir því hvenær fullreynt er.

6)  Vinna að áframhaldandi bata fjölskyldunnar

Fylgjast vel með eigin líðan og hvernig samskipti þín eru 
við annað fólk.  Halda áfram að vaxa og þroskast.



Dagsáætlun
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Sinna grunnþörfum sínum: 

Næring:

Hollan mat og reglulegar máltíðir.  

Hvíld:

Reglulegur svefn  slökun (heitur pottur, ganga, yoga, 
hugleiðsla, djúp öndun,  nudd, tónlist, slökunardiskar) 

Andleg næring:

Lestur,  nám.

Áhugamál 



Það, sem gerist.....
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Þegar batagangan byrjar , eykst hæfileikinn hjá aðstandanum , 
til að sjá sjálfan sig í réttu ljósi.

Það verður líka auðveldara að  losna við sjálfsblekkinguna, en 
hún kemur í veg fyrir að hann þroskist og geti orðið sá 
einstaklingur, sem hann vill vera.

Hann finnur að hann er ekki einn.

Kemur auga á leið til að breyta viðhorfum sínum.
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Þeir, sem ná bata, verða: þroskaðir, ábyrgir einstaklingar, sem 
fá skýrari sýn á lífið.  

Leyfa ekki öðrum að stjórna líðan sinni.

Finna kjark og samkennd í stað ótta.  

Eignast von, upplifa og þekkja tilfinningar sínar en eru ekki 
þrælar þeirra. 

Verða meira rólegir og minna ruglaðir :-D.

Og hlægja meira.



Heimildir:
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Understanding Co-Dependency

SharonWegscheider-Cruse & Joseph Cruse MD

Disentangle

When you´ve lost your self in someone else

Nancy L. Johnston

Fjölskyldumeðferð SÁÁ

Leiðir til bata, (Paths to recovery)

Reynsluspor Al-Anon
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Einstaklingur í ójafnvægi vegna 
meðvirkni er álíka óraunsær og 
raunveruleikafirrtur og fíkill í 

vímu eða fráhvörfum


