
Dags.

Nafn skjólstæðings

Matsaðili

Kynning

Auk þess að spyrja um ofbeldi spyrjum við venjulega spurninga um áfengis- og vímuefnanotkun þar sem hún 
er mjög algeng á meðal þolenda ofbeldis í nánum samböndum. 

1. Ofbeldi er mjög flókið viðfangsefni fólk nýtir sér mismunandi 
bjargráð til að spjara sig sem þolendur ofbeldis. Margir nota 
áfengi eða önnur vímuefni sem bjargráð, hefur þú prófað það?

Já             Nei    

Ef svarið er já,

Hvenær var það? Hvaða vímuefni notaðir þú? Gerðir þú það 
einu sinni eða hélst þú áfram að leita í vímuefni?

2. Hvaða vímuefni, eitt eða fleiri, notar þú aðallega?

3. Hversu oft finnst þér að þú þurfir að nota vímuefni? 

4.  Hefur þú einhvern tíma, nú eða áður, misnotað 
lyfseðilsskyld lyf? Já             Nei    

5. Margar konur segja frá því að makar þeirra vilji ekki drekka/
reykja/nota einir. Notar þú einhvern tíma vímuefni gegn vilja 
þínum? 

Já             Nei    

Ef svarið er já,

Hvað hefur þetta gerst oft? Og hvenær hefur það gerst? 
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6. Á eitthvað af eftirfarandi við um þína notkun á áfengi og vímuefnum: 

  Að deila sprautubúnaði

  Að missa meðvitund vegna notkunar

  Að nota fleiri en eitt vímuefni í einu 

  Að hafa tekið of stóran skammt

7.  Hefur þú á síðustu sex mánuðum ...

  Þurft að drekka/nota meira á síðustu mánuðum til að fá tilætluð áhrif eða hefur venjubundinn 
skammtur haft minni áhrif en áður?

  Orðið veik eða lasin þegar áhrif vímuefnis fjara út? Hefur þú notað meira til að slá á þessa líðan? 

  Drukkið/notað stærri skammta í lengri tíma en þú gerðir ráð fyrir? 

  Haft löngun til að minnka eða stjórna því hversu mikið og hversu oft þú drekkur/notar? 

  Notað mikinn tíma í drykkju/notkun og í að jafna þig af áhrifunum? 

  Hætt í vinnu. félagsstarfi eða tómstundum vegna drykkju/notkunar? 

  Haldið áfram að drekka/nota þrátt fyrir áhrif á velferð þína? 

8. f hverju heldur þú að þú notir áfengi/vímuefni 
(selskapsdrykkja, til að útiloka sársauka, til að líða betur, til að 
höndla misnotkun o.s.fr.)

9. Er einhver sem ýtir þér út í að drekka/nota? 

10. Ert þú með áhyggjur af drykkju/notkun þinni eins og er 
eða  hefur þú haft áhyggjur í fortíðinni? Já             Nei    

Ef svarið er já,
Vinsamlega segðu frá að hverju áhyggjur þínar snúa (líkamlegri 
heilsu, geðheilsu, samböndum, fjármálum, lagalegum málum 
eða öðru)

11. Hefur þú einhvern tíma leitað þér hjálpar vegna áfengis- eða 
vímuefnavanda? 

12. Myndir þú vilja breyta einhverju er varðar notkun þína 
áfengi- og vímuefnum? 

Útgáfa þessi er á ábyrgð MARISSA-verkefnisins og endurspeglar ekki endilega skoðanir Evrópusambandsins.


