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Útdráttur 

Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna upplifun kvenna af þjónustu kvennadeildar 

Landspítalans þegar þær hafa óskað eftir fóstureyðingu. Lögð var sérstök áhersla á að 

skoða upplifun kvenna af aðstöðu og aðgengi, viðmóti og fræðslu 

heilbrigðisstarfsmanna sem og líðan eftir fóstureyðinguna. 138 konum var boðin 

þátttaka, tóku 34 konur þátt og svarhlutfall var því 25%. Við rannsóknina var 

megindlegum aðferðum beitt en spurningalisti var lagður fyrir símleiðis viku eftir 

meðferð. Spurningalistinn var hannaður af þeim fagstéttum er koma að þjónustunni; 

félagsráðgjöfum, hjúkrunarfræðingum og læknum. Mikilvægt er að mæta þörf fyrir 

fræðslu og ráðgjöf þegar kemur að konum sem íhuga fóstureyðingu og hafa þarf í huga 

viðkvæma stöðu þeirra sem eru í þessum sporum. 

Helstu niðurstöður eru þær að almennt eru konur sáttar við þá þjónustu sem 

veitt er á kvennadeildinni. 23 konur (67,6%) náðu þó ekki sambandi við félagsráðgjafa á 

auglýstum tíma en 18 konur (52,9 %) sögðu félagsráðgjafa hafa hringt til baka og sjö 

(20,6%) sögðust hafa hringt aftur. Meirihluti upplifði stuðning fagaðila og eins upplifði 

meirihluti að sér hefði verið mætt af hlutleysi. Flestar kvennanna sögðu fagaðila hafa 

frætt þær um notkun getnaðarvarna en aðeins átta konur (23,5%) fengu boð um að 

hitta getnaðarvarnaráðgjafa að fóstureyðingu lokinni. Athyglisvert er að ekki var munur 

á líðan þeirra kvenna sem fengu ráðgjöf í símtali eða þeirra sem komu í viðtal til 

félagsráðgjafa. Eins er talið að fjöldi þátttakenda gefi vissar niðurstöður í sjálfu sér og 

bendi til þess hversu viðkvæmur hópurinn er sem um ræðir. 

 

Lykilorð: Fóstureyðingar, kynheilbrigði, getnaðarvarnir, upplifun, heilbrigðisþjónusta 
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Abstract 

The aim of this study is to shed light upon womens experiences of the service in the 

hospitals women´s department when they are seeking abortion. A special focus of this 

study was to hear womens attitudes towards the facilities and access when they seek 

this service, how they felt about the interface and the education they got from the 

health workers and also to hear about their personal wellbeing after the abortion. In the 

beginning 138 women were offered to participate in this study, it ended with 34 

participants wich gives 25% response rate. This study was performed with quantitative 

research method. Participants were contacted by phone a week after the abortion and 

asked questions with help from a pre designed questionnare. The questionnare was 

designed by professionals who specialize in the field of abortion, professionals like 

social workers, nurses and doctors. It is important to meet the need for education and 

counselling when it comes to women who consider to use abortion to end pregnancy 

and it´s important to keep in mind the vulnerable position they are in when making that 

decision and facing the circumstances. 

The results of this study indicates that women are over all satisfied with the 

service they get from the hospital. 23 women (67,6%) didn´t get in contact with a social 

worker at the promoted hour, 18 women (52,9%) reported that the social worker did 

contact them back and seven women (20,6%) reported that they contacted the social 

worker again themselves. The majority of the women reported that they experienced 

support and neutrality from the health workers. Most participants got a good education 

about contraceptions, but only eight women (23,5%) were offered to meet with 

contraceptive specialist after the abortion. It is noteworthy that there was no difference 

in the wellbeing of women who received counselling by phone or women who got an 

interview with a social worker. It is believed that the number of participants in this 

study give certain results and indicates that those who seek abortion are a sensitive 

group of women. 

 

Keywords: Abortion, reproductive health, contraception, experience, health service. 
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Formáli 

Þessi rannsókn er 30 eininga lokaverkefni til MA gráðu í félagsráðgjöf til starfsréttinda 

við félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands. Leiðbeinandi verksins er Dr. Helga Sól 

Ólafsdóttir. Henni vil ég þakka innilega fyrir ánægjulegt samstarf, uppbyggilega og góða 

leiðsögn og velvilja í minn garð. Móður minni, Solveigu Jóhannsdóttur vil ég þakka fyrir 

allan þann stuðning og hvatningu sem hún veitti mér. Þórdísi Steinarsdóttur frænku 

minni vil ég þakka fyrir yfirlestur og að lokum þakka ég þátttakendum, því án þeirra 

hefði ekki verið mögulegt að framkvæma rannsóknina. 
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1 Inngangur 

Fóstureyðingar hafa fylgt mannkyninu frá örófi alda og konur hafa beitt ýmsum 

aðferðum til að binda endi á óráðgerða þungun (Shaw, 2010). Margþættar ástæður geta 

legið að baki þessari ákvörðun og aðstæður kvenna eru afar mismunandi hvað varðar 

framkvæmd fóstureyðinga. Í mörgum löndum eru þær ólöglegar en samt framkvæmdar 

og stundum við frumstæðar aðstæður. Víðast hvar á Vesturlöndum eru þær löglegar en 

með mismunandi skilyrðum þó og framkvæmdar sem læknisfræðileg meðferð (Shaw, 

2010; IPPF, 2012).Samkvæmt lögumum ráðgjöf og fræðslu varðandi kynlíf og barneignir 

og um fóstureyðingar og ófrjósemisaðgerðir nr. 25 frá árinu 1975 er konu skylt að tala 

við tvo lækna eða félagsráðgjafa og lækni þegar hún sækir um fóstureyðingu. Þurfa 

þessir aðilar að samþykkja umsóknina.Þó er hefð fyrir því að konum sem gengnar eru 

styttra en 12 vikursé ekki synjað (Knudsen o.fl., 2003). 

Í aðdraganda setningar þessara laga var skipuð nefnd sem endurskoða átti 

forsendur fyrir lagabreytingum. Nefnd þessi lagði meðal annars til að konu væri heimil 

fóstureyðing að eigin ósk fram að 12. viku meðgöngu. Líkist það því sem varð almennt 

að lögum á hinum Norðurlöndunum á áttunda áratug síðustu aldar að Finnlandi 

undanskildu. Ekki var farið að þeirri tillögu svo sem sjá má í núgildandi lögum. Hvort það 

var vegna forsjárhyggju eða umhyggju fyrir líðan konunnar er ekki gott að meta en í 

skýrslu nefndarinnar gætir þess að á þessum tíma var mikið skoðað hvort konan væri 

slæm á taugum eftir meðferðina (Heilbrigðis- og Tryggingamálaráðuneytið, 1973). 

Talsvert er til af rannsóknum sem beinast að líðan og upplifun kvenna eftir 

fóstureyðingu. Andleg líðan kvenna hefur þá fyrst og fremst verið skoðuð en jafnframt 

hafa þarfir þeirra og óskir um ráðgjöf verið athugaðar og hafa þessar rannsóknir sýnt að 

þörfin er mjög mismunandi (Cameron og Glasier, 2012).Þó leiða megi líkur að því að 

þetta eigi við hér á landi hefur slík rannsókn ekki verið gerð og því áhugavert og gagnlegt 

að skoða þessa þætti. 

Sem stendur er þjónustan á kvennadeild Landspítala Háskólasjúkrahúss þannig 

að konan hefur samband símleiðis við félagsráðgjafa ef hún íhugar fóstureyðingu. Í 

þessu símtali eru veittar upplýsingar og jafnframt metið hvort hún þurfi að koma í 
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frekari ráðgjöf til félagsráðgjafa. Stundum er símaráðgjöf talin fullnægjandi en konan 

hittir þó alltaf hjúkrunarfræðing sem fræðir hana um meðferðina og tekur niður 

heilsufarsupplýsingar ásamt því að læknisskoðun er framkvæmd. Þjónustan er í stöðugri 

þróun og því mikilvægt að skoða hvernig skjólstæðingar upplifa hana (Félagsráðgjafar 

kvennadeildar, munnleg heimild, 24. september 2013).  

Rannsóknir hafa sýnt að konur í dag óska ekki allar eftir sérstakri ráðgjöf þegar 

þær óska eftir fóstureyðingu (Cameron og Glasier, 2012).Því betur sem starf 

félagsráðgjafa er stutt af rannsóknum geta þeirmeð markvissari hættifært sínum 

skjólstæðingum aukinvöld til að hafa áhrif á eigin aðstæður. Til að tryggja sem besta 

þjónustu er mikilvægt að hún byggi á gagnreyndri þekkingu og aðlagi sig í takt við þarfir 

þeirra einstaklinga sem hana nota (Sigrún Júlíusdóttir, 2006).  

  

Markmiðog um leið rannsóknarspurning verkefnisins er að skoða upplifun kvenna af 

þjónustu kvennadeildar LSH þegar þær óska eftir fóstureyðingu. Undirspurningar 

rannsóknarinnar eru eftirfarandi:  

 

 Hvernig var upplifun konunnar af því að leita eftir aðstoð á kvennadeild í kjölfar 

óráðgerðar þungunar? 

 Hvernig upplifði konan viðmót félagsráðgjafa, hjúkrunarfræðings og læknis sem 

hún hitti? 

 Var konan sátt við þær upplýsingar sem hún fékk? 

 Hvernig leið konunni eftir fóstureyðinguna? 

 

Ástæðan fyrir því að þetta málefni varð fyrir valinu er áhugi rannsakanda á kyn- 

og frjósemisheilbrigði og stefnir hún einnig á að ljúka diplómanámi í kynfræði vorið 

2014. Hún hefur setið í stjórn FKB (Fræðslusamtök um kynlíf og barneignir) síðastliðin 

tvö ár. Sumarið 2012 sat hún ráðstefnu á þeirra vegum um fóstureyðingar sem haldin 

var á vegum IPPF (International planned parenthood federation). 

Rannsókn þessi skiptist í sex kafla. Að loknum inngangi tekur við fræðileg 

umfjöllun. Í byrjun verður sagt frá kynheilbrigði og hugtök því tengd skilgreind. Fjallað 
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verður um fóstureyðingar, löglegar og ólöglegar ásamt meðferðarmöguleikum.Farið er 

yfir lagalegan ramma um fóstureyðingar hér á landi, á Norðurlöndunum, Bretlandi og 

Bandaríkjunum oggreint frá nokkrum erlendum rannsóknum um málefnið. Starfi 

félagsráðgjafans á kvennadeild eru gerð góð skil. Í lok fræðilegrar umfjöllunnarer greint 

frá siðferðilegum álitamálum og loks þeim kenningum sem stuðst er við í rannsókninni. 

Því næst verður fjallað um aðferðina sem nýtt var við gagnaöflun og úrvinnslu 

gagna. Þar koma fram rannsóknarspurningar, rannsóknarsnið, aðferð og siðferðileg 

álitamál. Í fjórða hluta eru niðurstöður settar fram og í fimmta kaflanum fer fram 

umræða um niðurstöður, þær dregnar saman í ljósi fræðilegrar þekkingar á 

viðfangsefninu og í samhengi við þær rannsóknarspurningar sem settar voru fram í 

byrjun rannóknarinnar. Í sjötta og síðasta kaflanum má svo finna lokaorð. 
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2 Fræðileg umfjöllun 

Fóstureyðingar og getnaðarvarnir eru ásamt mörgum öðrum þáttum leiðir til að ná 

markmiðinu að sem mestu kynheilbrigði. Í eftirfarandi kafla verður fjallað nánar um 

þessi atriði og skilgreiningar á þeim. Lagalegur rammi fóstureyðinga er útskýrður í stuttu 

máli og skoðaði höfundur aðallega Ísland, Norðurlöndin, Bretland og Bandaríkin. 

Einnig verður skýrt frá nokkrum erlendum rannsóknum þar sem skoðuð er líðan 

þeirra kvenna er sækja um fóstureyðingu og hvernig þeim vegnar að meðferð lokinni. Í 

framhaldi af því er greint frá félagsráðgjöf almennt og síðan er sjónum beint að starfi 

félagsráðgjafa á kvennasviði Landspítalans.Umfjöllun um siðferðileg álitamál útskýrir 

þær andstæðuhugmyndir er tengjast fóstureyðingum og að lokum verður farið yfir þær 

kenningar er tengjast málefninu. 

2.1 Kynheilbrigði 

Á hverjum degi er talið að 800 konur láti lífið á meðgöngu eða í fæðingu sökum 

fylgikvilla sem koma mætti í veg fyrir með réttum aðbúnaði. Meirihluti þessara kvenna 

búa í löndum sem bjóða uppá takmarkaðan aðgang að góðri heilbrigðisþjónustu, 

getnaðarvörnum, fjölskylduráðgjöf og öruggri fóstureyðingu (WHO, 2012). 

Hugtakið kynheilbrigði er hluti af heilbrigði einstaklingsins og er oft skipt niður í 

kynlífs- og frjósemisréttindi. Hugtakið kynheilbrigði (e. Sexual and reproductive rights) 

var fyrst nefnt sem slíkt árið 1968 á ráðstefnu Sameinuðu þjóðanna (UN) um 

mannréttindi. Það var svo árið 1994 á ráðstefnu Sameinuðu þjóðanna-Alþjóða 

heilbrigðisstofnunarinnar (WHO) um mannfjöldaþróun í Kaíró sem hugtakið 

kynheilbrigði var fyrst skilgreint: 

Kynheilbrigði er ástand algjörrar líkamlegrar, andlegrar og félagslegrar 

lífshamingju og ekki eingöngu með fjarveru sjúkdóma eða 

heilsubrests, heldur í öllum málefnum tengdum réttar til 

kynheilsu. Kynheilbrigði þýðir að fólk geti stundað 

ánægjulegt og öruggt kynlíf og geti fjölgað sér og frelsi til 

að ákveða hvenær og hversu oft það vill gera það. 

(UNFPA, e.d.). 
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Hugtakið frjósemisréttindi(e. Reproductive rights) var einnig fyrst skilgreint árið 1994 í 

Kaíró: 

 

Frjósemisréttindi undirstrika grundvallarrétt para og 
einstaklinga til að hafa frelsi til að ákveða á ábyrgan hátt, 
fjölda barna sem þau vilja eignast, hvenær þau vilja eiga 
þau og hafa aðgang að upplýsingum og fræðslu til að það 
sé möguleiki. Einnig er þess krafist að þau fái bestu 
mögulegu (kyn)heilbrigðisþjónustu og réttindi til að taka 
ákvarðanir varðandi getnað án mismununar, þvingana 
eða ofbeldis. 

(Shaw, 2010). 

 

Á Kaíróráðstefnunni beindist athyglinað öllum ríkjum heimsins og hvernig hægt væri að 

tryggja rétt einstaklingsins til að ráða yfir eigin líkama og frjósemi. Í stað þess að beina 

athyglinni aðallega að mannfjölguninni og þeim tölum og prósentum sem henni fylgdi, 

var ákveðið að besta leiðin til að draga úr henni væri að fræða konur og bæta stöðu 

þeirra. Ástæðan fyrir þessari ályktun ersú staðreynd að í þeim ríkjum sem menntun 

kvennaog staða er best erufæstar barneignir.Í framhaldinu var kveðið á um mikilvægi 

fræðslu og rétt einstaklingsins á fræðslu sem og réttinn á öruggum og um leið löglegum 

fóstureyðingum(mbl.is, 1999; Sóley S. Bender, 2012).   

2.1.1 Getnaðarvarnir 

Margir þættir hafa áhrif á notkun getnaðarvarna svo sem félagsleg og fjárhagsleg staða, 

kostnaður, þarfir einstaklingsins, menningarleg áhrif og ekki síst stefna stjórnvalda um 

þjónustu (Sóley S. Bender, 2012). Greiður aðgangur að getnaðarvörnum er hluti 

almennra mannréttinda. Áfyrrnefndum fundi í Kaíró var lögð mikil áhersla á aukið 

aðgengi að getnaðarvörnum. Með því yrðu þau réttindi sem felast í kynheilbrigði 

uppfyllt; að fólk eigi rétt á að stjórna því hvort eða hvenær það vill eignast börn (UNFPA, 

2010).Öryggi getnaðarvarna er mismikið en þó eru þær flestar á bilinu 95-99% öruggar. 

99% öryggi þýðir að ein af hverjum 100 konum getur orðið þunguð á ári þrátt fyrir 

notkun. Hormónagetnaðarvarnir eru taldar bestar til að koma í veg fyrir þungun en 
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smokkurinn er eina getnaðarvörnin sem ver gegn kynsjúkdómum (Landlæknisembættið, 

2008). 

Ruth Dixon-Mueller (1993) telur notkun getnaðarvarna styrkja stöðu kvenna. 

Eins telur hún meiri líkur á að konur njóti menntunar þeim mun lengur sem þær bíða 

með barneignir.Aukið jafnrétti kvenna fæst með því að hafa vald til þess að seinka 

fæðingu fyrsta barns, auka bil á milli fæðinga eða sleppa alfarið barneignum (Dixon-

Mueller, 1993).  

 Í fimmtu grein laganr. 25 frá 1975 um ráðgjöf og fræðslu varðandi kynlíf og 

barneignir segir: „Unnið skal að því að auðvelda almenningi útvegun getnaðarvarna, 

m.a. með því, að sjúkrasamlög taki þátt í kostnaði þeirra“ (Lög um ráðgjöf og fræðslu 

varðandi kynlíf og barneignir og um fóstureyðingar og ófrjósemisaðgerðir nr. 

25/1975).Frá árinu 1997 hefur verið starfrækt getnaðarvarnaþjónusta á kvennadeild 

Landspítalans og nefnist húnRáðgjöf um getnaðarvarnir. Þessi þjónusta er hugsuð fyrir 

þær konur sem fara í fóstureyðingu og eru viðtölin ókeypis fyrir þær. Einnig er konum 

vísað í  ráðgjöf frá öðrum deildum og er hún án endurgjalds fyrir þær sem eru yngri en 

20 ára en aðrar greiða göngudeildargjald. Ráðgjöfin er opin einu sinni í viku í þrjár 

klukkustundir. Geta skjólstæðingar fengið hormónalykkjuna eftir fóstureyðingu á 

kostnaðarverði og smokka án endurgjalds. Þessi þjónusta er nú staðsett á Móttöku 

kvenna á deild 21AM (Sóley S. Bender, munnleg heimild 13. desember; Heilbrigðis- og 

tryggingamálaráðuneytið, 2000). 

Ekki hefur enn orðið af niðurgreiðslu getnaðarvarna hér á landi en 

Fræðslusamtök um kynlíf og barneignir (FKB) hafa frá árinu 2011 unnið að áskorun til 

stjórnvalda um að niðurgreiða getnaðarvarnir fyrir ungt fólk undir 25 ára. Á fundi í 

Velferðarráðuneytinu lagði FKB fram tillögu að tilraunaverkefni sem fælist í slíkri 

niðurgreiðslutil þriggja áraþar sem árangur yrði reglulega metinn meðan á verkefninu 

stæði með tíðni kynsjúkdóma og fóstureyðinga til hliðsjónar(FKB, 2011–2012). Eins 

hefur verið lagt fram frumvarp til lagabreytinga sem tók gildi 1. janúar 2013 þar sem lagt 

var til að virðisaukaskattur á smokka verði lækkaður úr 25,5% í 7% í von um að tíðni 

fóstureyðinga og kynsjúkdóma minnki og um leið kostnaður heilbrigðiskerfisins. 

Ífrumvarpinu er minnst á notkun Íslendinga á getnaðarvörnum sem er talin vera of lítil 

en notkun neyðargetnaðarvarna hafi aftur á móti aukist til muna (Þingskjal 86, 2012-

2013). 
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 Í ársskýrslu FKB (2011-2012) kemur fram að samtökin muni halda áfram að 

þrýsta á stjórnvöld að draga úr kostnaði við getnaðarvarnir. 

2.2 Fóstureyðingar 

Frá örófi alda hafa verið til aðferðir til að framkvæma fóstureyðingu. Á öllum tímum 

hafa verið konur sem verða þungaðar en hafa ekki vilja, aðstæður eða getu til að ala upp 

barn. Staðreyndin er sú að um heim allan mun ein af hverjum fimm meðgöngum enda 

með fóstureyðingu, hvort sem hún flokkast sem lögleg og örugg eða ekki(Guðbjörg Edda 

Hermannsdóttir, Inga María Vilhjálmsdóttir og Jóhanna Hjartardóttir, 2003; Shaw, 

2010).Samkvæmt 8.gr. í lögum um ráðgjöf og fræðslu varðandi kynlíf og barneignir og 

um fóstureyðingar og ófrjósemisaðgerðir nr. 25/1975 er fóstureyðing skilgreind sem 

læknisaðgerð sem kona gengst undir í því skyni að binda endi á þungun áður en fóstrið 

hefur náð lífvænlegum þroska. 

Framkallað fósturlát eða fóstureyðing er notuð víða um heim þegar þungun eru 

óráðgerð og/eða óvelkomin og bindur enda á meðgönguna (IPPF, 2001).Konur sem fara 

í fóstureyðingu eru á aldrinum 13-50 ára en þó er algengasti aldurinn 20-24 ára 

(Guðbjörg Edda Hermannsdóttir o.fl., 2003). 

Við óráðgerða þungun er fyrsta ákvörðunin sem taka þarf, sú hvort halda skuli 

þunguninni áfram eða ekki. Aðeins konan getur ákveðið hvort hún haldi meðgöngunni 

áfram (Greenberg, Bruess og Conklin, 2011; Roth, 2003). Mismunandi aðstæður og 

ástæður liggja að baki hverri ákvörðun en oftast er það sambland af persónulegum og 

félagslegum aðstæðum sem veldur því að konan telur sig ekki tilbúna í að eignast barn. 

Foreldrahlutverkinu fylgir mikil skuldbinding og ábyrgð til langs tíma. Rannsóknir hafa 

einnig sýnt að samband konunnar við væntanlegan barnsföður skiptir máli sem einnig 

hefur áhrif á hvað hún telur sig geta boðið væntanlegu barni upp á tilfinningalega, 

félagslega og fjárhagslega (Guðbjörg Edda Hermannsdóttir o.fl., 2003).  

Samkvæmt Guðbjörgu o.fl. (2003) eru félagslegar ástæður ríkjandi í 

ákvarðanatöku kvenna um fóstureyðingu á Íslandi. Nefna þær aðallega ótryggt samband 

við barnsföður, skólagöngu sé ólokið, ungur aldur, fjárhagserfiðleikar, atvinnuleysi, 

húsnæðisvandræði eða áföll af ýmsum toga. Oftar en ekki eru konurnar einstæðar 

mæður, erfiðleikar hafa verið með notkun getnaðarvarna, þær eiga ung börn eða 

sambandsslit nýlega afstaðin. 
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2.2.1 Meðferðarmöguleikar 

Í dag er hægt að framkvæma fóstureyðingu með tvennum hætti; aðgerð eða lyfjagjöf. 

Hér á landi hefur fóstureyðing verið framkvæmd með aðgerð frá upphafi en árið 2006 

var farið að bjóða upp á lyfjameðferð og hefur sú aðferð í auknum mæli komið í stað 

skurðaðgerðar (Ágúst Ingi Ágústson, Kristín Jónsdóttir og Jens A. Guðmundsson, 2010; 

Landspítali Háskólasjúkrahús, e.d.).Með þeirri aðferð eru konunni gefin lyf; mífepristón 

og prostaglandín. Þessi lyf stöðva annars vegar upptöku hormóns sem nauðsynlegt er til 

að halda áfram meðgöngu og hins vegar framkalla þau samdrætti í leginu. Þessi 

lyfjameðferð framkallar fósturlát og er gerð fram að 9. viku meðgöngu eða innan 63 

daga frá síðustu blæðingum (Ágúst Ingi Ágústson o.fl., 2010). 

Legtæming er aðferð sem notuð er á fyrstu 12 vikum meðgöngu. Þessi aðferð er 

læknisfræðileg aðgerð þar sem konan er svæfð, legið tæmt og tekur aðgerðin 5-15 

mínútur. Í flestum tilfellum fer konan heim samdægurs (Greenberg o.fl., 2011; Guðbjörg 

Edda Hermannsdóttir o.fl., 2003). 

Fóstureyðing er mjög áhættulítil meðferð. Innan við 0.3% þeirra sem fara í 

fóstureyðingu fá alvarlegar aukaverkanir svo sem miklar blæðingar eða sýkingar. Ekki 

eru sjáanleg áhrif á frjósemi kvenna eftir fóstureyðingu sem framkvæmd er á fyrstu 12 

vikum meðgöngu. 1% þeirra kvenna sem fá lyfjameðferð geta þurft að fara í legtæmingu 

(Greenberg o.fl., 2011). 

2.2.2 Tíðni fóstureyðinga 

Árið 2011 voru framkvæmdar 969 fóstureyðingar hérá landi sem er svipaður 

fjöldi og síðastliðin ár. Séu tölurnar skoðaðar út frá hverjum 1000 lifandi fæddum má þó 

sjá nokkra aukningu. 216 fóstureyðingar voru framkvæmdar á hverja 1000 fædda árið 

2011 en því til viðmiðunar voru framkvæmdar 200 fóstureyðingar árin þar á undan. 

Endurspeglast þessi aukningí færri fæðingum árið 2011 en þrír af fimm fjölmennustu 

árgöngum Íslandssögunnar fæddust árin 2008, 2009 og 2010(Velferðarráðuneytið, 

2013; Hagstofa Íslands, 2010). Eins hefur konum á barneignaraldri, það er 15-49 ára, 

fjölgað um7-8% síðan frá árinu 2000 (Hagstofa Íslands, 2013). 

Fóstureyðingum fór heldur fækkandi frá og með árinu 2001 meðal stúlkna undir 

tvítugu. Árið 2012 fóru 13,6 konur af hverjum 1000 á aldrinum 15-19 ára í fóstureyðingu 

en til samanburðar fóru að meðaltali 18,8 stúlkur á sama aldri í fóstureyðingu árin 2001-
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2005. Þessa lækkun mátti helst rekja til tilkomu neyðargetnaðarvarna en einnig til 

aukins aðgengis þeirra. Einnig er talið að öflugt fræðslu- og forvarnarstarf læknanema 

hafi spilað þar ákveðið hlutverk (Embætti landlæknis, 2007; Velferðarráðuneytið, 2013). 

Fjöldi fóstureyðinga hefur þó aukist eftir hrun (sjá mynd 1). Heildarfjöldi var um 

eða undir 900 talsins á árunum fyrir hrun eða frá 2004 þegar heildarfjöldi var 889 en fór 

svo fjölgandi frá 2008 þegar heildarfjöldi var orðin 959. Árið 2012 voru framkvæmdar 

980 fóstureyðingar eða 14,8 á hverjar 1000 konur (Embætti landlæknis, 2012), (sjá 

mynd 2).  

 

Mynd 1. Fjöldi fóstureyðinga á Íslandi á árunum 2000-2012 

(Embætti landlæknis, 2012). 
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Mynd 2. Tíðni fóstureyðinga á 1000 konur (15-44 ára) á Íslandi árin 2002-2012 

(Embætti landlæknis, 2012). 

 

Þegar litið er til Norðurlandanna var meðaltíðni fóstureyðinga 13,9 árið 2011 og er þá 

miðað við fjölda fóstureyðinga á hverjar 1000 konur á aldrinum 15-49 ára. Hæsta tíðnin 

var í Svíþjóð eða 17,7 og lægst var hún í Finnlandi eða 9,0. Ísland var nær meðaltalinu, 

12,6 (sjá mynd 3). Hlutfallslega er fóstureyðing algengust á aldursbilinu 20-24 ára en 

heldur hefur fækkað í yngsta aldurhópnum, 15-19 ára í öllum löndunum (Heino og 

Gissler, 2013). 
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Mynd 3. Fóstureyðingar á Norðurlöndum á hverjar 1000 konur (15-49) árið 2011 

(Heino og Gissler, 2013). 

 

2.2.3 Ólöglegar fóstureyðingar 

WHO skilgreinir ólöglega fóstureyðingu „sem aðgerð sem bindur enda á þungun 

framkvæmd af aðila sem skortir þá þekkingu er til þarf við slíka aðgerð, eða sú aðgerð er 

framkvæmd í umhverfi sem ekki uppfyllir læknisfræðileg skilyrði, eða bæði“ (WHO, 

2008). Aðgengi að getnaðarvörnum og fjölskylduráðgjöf og réttur til fóstureyðingar er 

afar misjafn á heimsvísu. Þrátt fyrir framfarir í læknavísindum á þessum sviðum 

síðastliðna áratugi er fjöldi kvenna sem ekki nýtur þeirra og hættir lífi sínu með því að 

binda endi á þungun á óöruggan hátt (Shaw, 2010).  

Talið er að af þeim um það bil 210 milljónum getnaða sem verða ár hvert, endi 

einn af hverjum tíu með ólöglegri fóstureyðingu (Shaw, 2010). Ólöglegar fóstureyðingar 

geta leitt til margskonar kvilla og samkvæmt tölum frá Guttmacher og WHO deyja 

47.000 konur árlega af völdum ólöglegra fóstureyðinga (Guttmacher, 2012; WHO, 

2008). Enn fleiri þjást af fylgikvillum eftir aðgerðina svo sem blóðsýkingu, legrofi og 

nýrnabilun (Cannold, 2000). Samkvæmt WHO er talið að koma mætti í veg fyrir þrjár af 

hverjum fjórum ólöglegum fóstureyðingum ef aðgengi að þessum fyrrnefndu atriðum 

væri mætt (WHO, 2008). 
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Samkvæmt Singh (2010) býr þriðjungur af þeim 1.3 milljarði kvenna sem er á 

barneignaraldri í landi þar sem fóstureyðingar eru ekki leyfðar eða aðeins leyfðar ef líf 

konunnar er í hættu. Aðstæður og umhverfi konunnar skiptir þó einnig miklu máli, en 

vitað er að efnaðar konur virðast hafa greiðari aðgang að öruggri en ólöglegri 

fóstureyðingu þrátt fyrir að ströng lög gegn þeim ríki í heimalandi þeirra. Þær konur sem 

lifa við krappari kjör leita þó á önnur og hættulegri mið og reyna jafnvel að framkvæma 

fóstureyðingu á sjálfum sér. 

Samkvæmt Guttmacher (2012) virðist frjálslynd fóstureyðingarlöggjöf ekki ýta 

undir það að konur fari oftar í fóstureyðingu því ef litið er til Suður Ameríku má sjá að 

þar er tíðni fóstureyðinga 29 á hverjar 1000 konur og í Afríku er tíðnin 32 á hverjar 1000 

konur, en þessi svæði eiga það sameiginlegt að fóstureyðingar eru ólöglegar og slæmt 

aðgengi er að hvers konar ráðgjöf um getnaðarvarnir og fjölskylduáætlun. Því til 

viðmiðunar er tíðnin í V-Evrópu 12 á hverjar 1000 konur, en þar eru fóstureyðingar 

leyfilegar á breiðum grundvelli. Það virðist því sýna fram á að konur sem eru í þeirri 

aðstöðu að þurfa á fóstureyðingu að halda munu finna leið, hvort heldur sem hún er 

lögleg eða ólögleg, örugg eða ekki (Guttmacher, 2012; Center for reproductive rights, 

2013).  

2.3 Lög um fóstureyðingar 

Lög um fóstureyðingar eru misjöfn eftir löndum, bæði hvað varðar skilyrði sem sett eru 

fyrir fóstureyðingu og hversu langt meðgangan má vera komin. Í þessum kafla verður 

farið yfir lög um fóstureyðingar á Íslandi, hvernig þau hafa þróast og hvernig þau eru í 

dag. Eins verður litið til Norðurlandanna og einnig farið yfir lögin í Bretlandi og 

Bandaríkjunum. 

2.3.1 Lög um fóstureyðingar á Íslandi 

Fyrstu lögin um fóstureyðingar hér á landi voru sett árið 1935 og leyfðu þau 

fóstureyðingu ef heilsa og líf hinnar þunguðu konu væri í hættu og félagslegar aðstæður 

mátti hafa í huga. Árið 1938 var svo þeim viðlögum bætt við að fóstureyðingu mátti 

framkvæma ef möguleiki væri á arfgengum galla hjá fóstrinu eða ef þungunin átti sér 

stað í kjölfar nauðgunar (Heilbrigðis- og Tryggingamálaráðuneytið, 1973). 
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Árið 1970 skipaði þáverandi heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra nefnd sem 

endurskoða átti lög um fóstureyðingar, afkynjanir og vananir. Nefndin taldi mikilvægt að 

skoða þáverandi löggjöf og kanna hvernig reynslan af henni væri. Í framhaldinu var 

ákveðið að framkvæma rannsókn á fæðingardeild Landspítalans. Sú rannsókn var gerð á 

árunum 1971-1972 og voru þátttakendur 76 konur sem gengust undir fóstureyðingu á 

árunum 1966-1967. Nefndin taldi mikilvægt að kanna hvernig þessum konum vegnaði 

félagslega og heilsufarslega og hvort aðgerðin hafði einhver áhrif á líf þeirra, neikvæð 

eða jákvæð. Einnig þótti áhugavert að kanna hvort ástæður aðrar en þær sem 

tilgreindar voru í læknisvottorði væru fyrir ákvörðun þeirra. Ákvörðun um fóstureyðingu 

var tekin vegna aðstæðna fyrst og fremst í 56,6% tilfella en hjá hinum voru líkamlegir 

sjúkdómar aðalástæðan. Flestar kvennanna eða 72,4% töldu aðgerðina hafa haft jákvæð 

áhrif á líf sitt og fundu fyrir létti, 18,4% fundu til tímabundinnar eftirsjár en 9,2% lýstu 

verulegri sektarkennd og eftirsjá. Var það fyrst og fremst hjá þeim hóp kvenna sem var 

talinn viðkvæmastur eða átti sér sögu um áföll (Heilbrigðis- og 

Tryggingamálaráðuneytið, 1973). 

Nefndin taldi nýja löggjöf um fóstureyðingar og ófrjósemisaðgerðir nauðsynlega 

en þó með breytingum og með viðbættri áherslu á mál er tengdust kynlífi og 

barneignum (Heilbrigðis- og Tryggingamálaráðuneytið, 1973). 

„Tillögur nefndarinnar að breytingum laganna voru fjórar talsins: 

 Að gefa öllum kost á ráðgjöf og fræðslu um kynlíf og barneignir og ábyrgð 

foreldrahlutverksins. 

 Að veita öllum fræðslu og ráðgjöf um notkun getnaðarvarna og útvegun þeirra. 

 Að veita aðstoð þeim, sem íhuga fóstureyðingu eða ófrjósemisaðgerð. 

 Að auka félagslega aðstoð í sambandi við þungun og barnsburð“ 

(Heilbrigðis- og Tryggingamálaráðuneytið, 1973). 
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Núgildandi lög 

Í kringum 1970 var sett fram frumvarp til laga um að kona mætti fara fram á 

fóstureyðingu að eigin ósk (e.on request) en því var hafnað og í kjölfarið fylgdu ný og 

takmarkandi lög árið 1975 sem enn eru í gildi (Knudsen o.fl., 2003). Kallast þau Lög um 

ráðgjöf og fræðslu varðandi kynlíf og barneignir og um fóstureyðingar og 

ófrjósemisaðgerðir frá árinu 1975. Þegar áframhaldandi meðganga og fæðing ógnar 

heilsu móður eða fósturs er það kallað fóstureyðing vegna læknisfræðilegra ástæðna (e. 

Therapeutic abortion). Fóstureyðing framkvæmd að beiðni konu kallast valin 

fóstureyðing (e. Elective abortion) (Lög um ráðgjöf og fræðslu varðandi kynlíf og 

barneignir og um fóstureyðingar og ófrjósemisaðgerðir nr. 25/1975; Lock, 2012). 

Samkvæmt núgildandi lögum skal fóstureyðing framkvæmd eins fljótt og hægt 

er, helst fyrir 12. viku meðgöngu og liggja þarf fyrir skriflegur rökstuðningur tveggja 

lækna eða læknis og félagsráðgjafa. Einnig er tekið fram að til að hægt sé að fara í 

fóstureyðingu þurfi þau skilyrði sem tekin eru fram í lögunum að vera uppfyllt. Þau 

skilyrði eru skýr og þurfa að vera af félagslegum eða læknisfræðilegum ástæðum eða ef 

konu hefur verið nauðgað eða hún barnshafandi sökum annarra refsiverðra 

atferla.Stúlkur sem eru yngri en 16 ára þurfa að hafa samþykki foreldra eða 

forráðamanna að undanskildum sérstökum aðstæðum sem gætu mælt gegn því(Lög um 

ráðgjöf og fræðslu varðandi kynlíf og barneignir og um fóstureyðingar og 

ófrjósemisaðgerð nr. 25/1975). 

Fóstureyðing vegna félagslegra aðstæðna er leyfð fram að 16. viku meðgöngu og 

að þeim tíma loknum aðeins ef um fósturgalla er að ræða eða líf konunnar er í hættu. Sé 

konan gengin fram yfir 16. viku er fóstureyðing aðeins framkvæmd með samþykki 

sérstakrar nefndar sem skipuð er af heilbrigðisráðherra. Á Íslandi eru flestar 

fóstureyðingarframkvæmdar fyrir 12. viku meðgöngu(Lög um ráðgjöf og fræðslu 

varðandi kynlíf og barneignir og um fóstureyðingar og ófrjósemisaðgerð nr. 25/1975; 

Guðbjörg Edda Hermannsdóttir o.fl.,  2003). 

Árið 2012 voru framkvæmdar 980 fóstureyðingar og af þeim voru 945 vegna 

félagslegra aðstæðna. 735 voru framkvæmdar fyrir 9. viku meðgöngu, 206 á 9.-12. viku 

og 21 á 13.-16. viku (Embætti landlæknis, 2012). 
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2.3.2 Lög um fóstureyðingar á Norðurlöndum 

Á  Norðurlöndum er aðgengi kvenna að fóstureyðingu almennt auðvelt. Lögin eru áþekk 

í löndunum með aðeins mismunandi skilyrðum þó (Knudsen o.fl., 2003). 

Lög um fóstureyðingar í Danmörku kveða á um að kona eldri en 18 ára geti sótt 

um fóstureyðingu án hindrana og henni að kostnaðarlausu. Fóstureyðingar þurfa að 

vera framkvæmdar fyrir 12. viku meðgöngu en eftir það þarf samþykki frá nefnd og 

ákveðin skilyrði þurfa að liggja fyrir eins og ógn við heilsu og líf móður(IPPF 2012). 

Í Noregi hafa konur rétt á að gangast undir fóstureyðingu fram að lokum 12. viku 

meðgöngu. Eftir þann tíma þurfa að liggja fyrir sérstakar ástæður svo sem að meðganga 

geti valdið móður heilsutjóni, móðirin sé veik á geði, erfðagalli fósturs eða ef þungun 

átti sér stað vegna nauðgunar. Stúlkur undir 16 ára þurfa samþykki foreldra eða 

forráðamanns en geta þær þó sótt um sérstaka undanþágu hjá landlækni til að gangast 

undir fóstureyðingu án vitneskju forráðamanna. Fóstureyðing er konum að 

kostnaðarlausu í Noregi (IPPF, 2012; Knudsen o.fl. 2003).  

Í Finnlandi þarf kona að uppfylla ákveðin félagsleg eða læknisfræðileg skilyrði til 

að fá að gangast undir fóstureyðingu. Ólögráða stúlka þarf ekki samþykki forráðamanns 

nema hún sé seinfær eða eigi við andleg vandkvæði að stríða. Fóstureyðing er 

framkvæmd fram að lokum 12. viku en ef læknisfræðilegar ástæður liggja fyrir eru 

fóstureyðingar framkvæmdar fram að 24. viku. Skriflegt leyfi tveggja sérfræðinga þarf að 

liggja fyrir en undantekning er á því fyrirkomulagi ef aldur konunnar er aðalástæðan, 

hún sé yngri en 17 ára eða eldri en 44 ára eða konan eigi fyrir fjögur börn eða fleiri. 

Fóstureyðing er konum að kostnaðarlausu en þurfa þær að borga komugjald á spítalann 

(IPPF, 2012; Knudsen o.fl. 2003). 

Í Svíþjóð eru fóstureyðingar framkvæmdar fram að lokum 18. viku meðgöngu. 

Eftir þann tíma þarf samþykki frá sérstakri nefnd og þurfa læknisfræðilegar ástæður að 

liggja að baki eða alvarlegar félagslegar hindranir. Frá árinu 2008 mega konur sem ekki 

hafa lögheimili í Svíþjóð gangast undir fóstureyðingu. Engar takmarkanir eru varðandi 

aldur í Svíþjóð og ekki er þess krafist að stúlkur undir lögaldri þurfi samþykki frá foreldri 

eða forráðamanni. Fóstureyðingar eru næstum niðurgreiddar að fullu en konur þurfa að 

greiða lágmarksupphæð við komu á spítalann (IPPF, 2012). 
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2.3.3 Lög um fóstureyðingar í Bretlandi 

Núgildandi lög um fóstureyðingar í Bretlandi eru frá árinu 1967. Fóstureyðingar eru 

framkvæmdar fram að lokum 24. viku. Ef alvarlegar ástæður liggja að baki svo sem að 

meðganga geti valdið móður heilsutjóni, hún sé veik á geði eða líkur á vansköpun 

fósturs er enginn ákveðinn tímarammi sem hindrar að konan geti gengist undir 

fóstureyðingu en samþykki tveggja lækna þarf að liggja fyrir. Samþykki foreldra eða 

forráðamanna er ekki nauðsynlegt ef báðir læknarnir telja stúlkuna nógu þroskaða til að 

skilja ferlið sem framundan er og hvað því fylgir. Fóstureyðing er konum að 

kostnaðarlausu í Bretlandi (IPPF, 2012). 

2.3.4 Lög um fóstureyðingar í Bandaríkjunum 

Þrátt fyrir að fóstureyðing hafi verið lögleg í Bandaríkjunum síðan 1973, eru efnahagsleg 

öfl og pólitískur þrýstingur ákveðin hindrun. Einnig hindrar skortur á læknummeð 

sérfræðimenntun sem eru tilbúnir til að framkvæma fóstureyðingar, aðgengi kvenna að 

fóstureyðingaþjónustu.Þetta vandamál er algengara meðal tekjulágra kvenna og kvenna 

sem búa í dreifbýli þar sem fásjúkrahús eða heilsugæslustöðvar eru sem veita þjónustu 

vegna fóstureyðinga. Fyrir margar lágtekjukonur hefur fóstureyðing í raun ekki verið í 

boði síðan 1977, eða frá því þingið útilokaði notkun ríkisstyrkja sem fjármagn til að 

greiða fyrir fóstureyðingar en síðan 1992 greiða aðeins 13 fylki fyrir fóstureyðingar fyrir 

tekjulágar konur (United Nations, 2002a). 

39 ríki af 51 krefjast þess að fóstureyðingar séu framkvæmdar af lækni með 

viðeigandi leyfi og þekkingu. Í 20 ríkjum þarf fóstureyðing að fara fram á sjúkrahúsi á 

tilteknum tíma meðgöngu og 18 ríki krefjast þess að annar læknir komi að ákvörðuninni 

eftir tiltekinn tíma. Meðgöngulengd og mörk fóstureyðingar eru mismunandi eftir 

fylkjum. Flest ríki leyfa fóstureyðingar með ákveðnum tímamörkum og miðast þauoftast 

við 20 vikur frá síðustu blæðingum. Þó eru nokkur ríki sem miða við 24. viku meðgöngu, 

fóstureyðing er þó leyfð að þeim tíma liðnum ef líf eða heilsa konunnar er í hættu 

(Findlaw, 2013; Guttmacher, 2013).Í 38 ríkjum þurfa stúlkur undir 18 ára aldri samþykki 

foreldris eða forráðamanns en geta þó beðið dómara að fella þau ákvæði úr gildi 

(Planned parenthood, 2009). Þegar kemur að kostnaði eru 17 ríki sem nota eigið fé til að 

greiða niður flestar fóstureyðingar, aðallega þær sem eru læknisfræðilega nauðsynlegar. 

32 ríki banna hins vegar að fjármunir ríkisins séu notaðir til fóstureyðinga nema þegar líf 

konunnar er í hættu eða þungun er afleiðing sifjaspella og nauðgunar (Guttmacher, 

2013). 
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2.4 Erlendar rannsóknir 

Þar sem ekki eru til margar íslenskar rannsóknir þar sem skoðuðerulíðan og 

ákvarðanatökuferli kvenna sem fara í fóstureyðingu verður hér farið yfir nokkrar 

erlendar rannsóknir og samantektir sem fjalla um þetta efni til að fá breiðari sýn á 

viðfangsefnið. 

Í sænskri rannsókn frá árinu 1999 var markmiðið að skoða þætti í ákvarðanatöku, 

annars vegar hjá konum sem fara í fóstureyðingu, ýmist fyrstu eða endurtekna, í 

samanburði við konur sem halda áfram meðgöngu. Úrtakið var 401 þunguð kona. Var 

þeim skipt niður í fjóra hópa. 137 konur voru að fara í fyrsta skipti í fóstureyðingu, 64 

konur að fara í endurtekna fóstureyðingu, 142 konur ákváðu að ganga með og 58 konur 

ákváðu að ganga með en höfðu áður farið í fóstureyðingu. Í ljós kom aðþær konur sem 

fóru í fóstureyðingu höfðu flestar tekið ákvörðun strax eða fljótlega eftir að óráðgerð 

þungun var staðfest. Helmingi þeirra fannst sjálf ákvörðunin erfið en voru þó ákveðnar 

að standa við hana. Það sem þær konur áttu helst sameiginlegt var að hafa þurft á 

félagslegri aðstoð að halda. Það getur bent til þess að félagslegir erfiðleikar eigi þátt í 

ákvörðuninni og jafnframt að togstreita myndist þegar svo er(Törnbom, Ingelhammar, 

Lilja, Svanberg og Möller, 1999). Ekki var sérstaklega fjallað um þann hóp sem átti 

auðvelt með að taka ákvörðun. 

Þörf fyrir ráðgjöf og fræðslu þegar kemur að fóstureyðingu hefur einnig verið 

skoðuð. Cameron og Glasier (2012) lagði spurningalista fyrir 206 konur sem leituðu á 

sjúkrahús vegna fóstureyðingar og svöruðu honum 191. Allar höfðu þær konur hitt einn 

heilbrigðisstarfsmann áður en fóstureyðing var framkvæmd. Fyrri hluti listans miðaði að 

því að finna hvort þungunin hefði verið ráðgerð en einnig var fimm „já“ eða „nei“ 

spurningum bætt við þar sem spurt var ítarlegar út í ákvarðanatökuna. Konan var spurð 

hvort hún væri alveg viss um að hún vildi ekki halda meðgöngu áfram, hvort henni 

myndi finnast gagnlegt að ræða ákvörðun sína við heilbrigðisstarfsmann, hvort hún 

hefði rætt ákvörðun við maka, vin eða skyldmenni, hvort hún hafi sterkar skoðanir á 

fóstureyðingum og hvort hún hafi sterka trúarskoðun. Niðurstöður leiddu í ljós að í 

langflestum tilfellum eða 98% var þungun óráðgerð. 93% kvennanna héldu sig við það 

að fara í fóstureyðingu og 7% ákváðu að halda áfram meðgöngu. Aðeins 18%töldu að 

frekari ráðgjöf fagfólks myndi hjálpa þeim að taka ákvörðun. Sterkustu tengslin við að 
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standa við ákvörðun um fóstureyðingu var ef konan svaraði fyrstu viðbótarspurningunni 

um það hvort hún væri viss, játandi (Cameron og Glasier, 2012). 

Árið 2008 var gerð samantekt á nokkrum rannsóknum þar sem skoðuð varlíðan 

kvenna að lokinni fóstureyðingu. Lágmarkstími frá meðferð var 90 dagar. Þetta var 21 

rannsókn sem allar voru gerðar á tímabilinu 1. janúar 1989 til 1. janúar 2008.  Þær voru 

flokkaðar og metnar eftir aðferðafræði í mismunandi gæðaflokka.Ef litið var á útkomu úr 

flokki rannsóknasem voru álitnar vandaðar var ekki að sjá áhrif á andlega heilsu, einkum 

þegar til lengri tíma var litið.Viðvarandi neikvæðar tilfinningar svo sem leiði, 

sektarkennd, eftirsjá og depurð var aðeins að finna hjá litlum minnihluta. Neikvæðari 

niðurstöður sáust þar sem rannsóknir voru metnar að lélegum gæðum. Helstu 

niðurstöður voru þær að gagnlegast væri að þekkja og finna mögulega áhættuþætti fyrir 

vanlíðan svo heilbrigðisstarfsfólk geti nýtt sér það í starfi (Charles, Polis, Sridhara og 

Blum, 2008). 

Í danskri rannsókn sem birt var árið 2011voru skoðuð tengsl milli fyrstu komu 

kvennatilað sækja geðheilbrigðisþjónustu vegna hvers kyns andlegrar vanlíðanar á fyrstu 

12 mánuðum eftir fóstureyðingu eða fæðingu fyrsta barns, borið saman við 9 mánaða 

tímabil þar á undan. Tímabilið var frá 1995 til og með 2007 þar sem 84.620 konur fóru í 

fóstureyðingu á fyrstu12 vikum meðgöngu. Á sama tíma fæddu 280.930 konur sitt fyrsta 

barn. Ekki var marktækur munur á tíðni þess að leitað væri til geðheilbrigðisþjónustu 

fyrir eða eftir fóstureyðingu, það er 14,6 af hverri 1000 konu á móti 15,2 eftir 

fóstureyðingu. Samsvarandi tölur hjá þeim sem fæddu fyrsta barn voru 3,9 fyrir fæðingu 

og 6,7 eftir fæðingu (Olsen, Laursen, Pedersen, Lidegaard og Mortensen, 2011). 

Bradshaw og Slade (2003) skoðuðu 24 greinar og rannsóknir í fræðiritum sem 

birtust frá árinu 1990 til ársins 2000, þar sem líðan kvenna fyrir og eftir fóstureyðingu 

var rannsökuð. Þær athuguðu einnig muninn á rannsóknum sem gerðar voru fyrir 1990 

og sáu ekki mikinn mun á gæðum þeirra, en eftir árið 1990 var meiri áhersla á 

kvíðaeinkenni í stað þunglyndiseinkenna. Niðurstöður þeirra sýna aukinn kvíða hjá þeim 

konum sem óska eftir fóstureyðingu en þær telja að erfitt sé að átta sig á hvort tíðnin sé 

hærri en almennt hjá þeim sem fara í læknisfræðilega aðgerð. Einnig sáu þær aukna 

andlega vanlíðan, aðallega kvíða strax eftir fóstureyðingu sem dró hins vegar verulega úr 

eftir mánuð. Ein rannsókn benti þó frekar til jákvæðra en neikvæðra tilfinninga og sýndi 

fram á að konurnar finndu fyrir létti að fóstureyðingu lokinni.Þegar til langs tíma var 
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litiðglímdiminnihluti kvennavið andlega erfiðleika eftir eitttiltvö ár og líktist hlutfallið þá 

því sem almennt gerist. Ekki sást munur á andlegri líðan 10 árum eftir fóstureyðingu 

miðað við almennt þýði (Bradshaw og Slade, 2003). 

2.5 Félagsráðgjöf 

Félagsráðgjöf er sérhæfð starfsgrein sem þróuð var í kringum aldamótin 1900. 

Félagsráðgjöf sækir þekkingu sína til ýmissa greina svo sem lögfræði, sálfræði, 

læknisfræði, félagsfræði, siðfræði og heimspeki og er því hægt að kalla hana þverfaglega 

grein (Farley, Smith og Boyle, 2006).  

Thompson (2009) telur þekkingargrunn félagráðgjafa vera víðtækan og í stöðugri 

þróun og bendir jafnframt á að ekki sé hægt að ætla að aðeins eitt kenningarlegt 

sjónarmið geti veitt félagsráðgjöfum öll þau svör sem þeir þarfnast. Þar af leiðandi þurfa 

félagsráðgjafar að þekkja mismunandi kenningarleg sjónarmið og byggja á þeirri 

þekkingu þegar þörf er á. 

Farley og félagar (2006) benda á að eitt af megineinkennum félagsráðgjafar sé að 

nálgast viðfangsefnin með heildarsýn og byggir sú hugmyndafræði á þeirri sýn að hver 

og ein manneskja sé einstök.Því þarf að líta á aðstæður einstaklingsins frá sem flestum 

hliðum; andlegum sem og félagslegum þáttum, til að mynda fjölskyldu, vinnufélögum og 

vinum, út frá umhverfinu og rauninni samfélaginu í heild sinni (Lára Björndóttir, 2006). 

Félagslegt réttlæti og mannréttindi eru einnig stór þáttur í hugmyndafræði 

félagsráðgjafa og margir líta á það sem hluta af starfi sínu að taka þátt í félagslegum og 

pólitískum samtökum til að geta haft áhrif á þróun samfélagsins (Lára Björnsdóttir, 

2006). 

2.5.1 Félagsráðgjöf á kvennasviði 

Félagsráðgjafar á kvennasviði eru tengiliðir milli félags- og heilbrigðisþjónustu. Hafa þeir 

verið duglegir að benda á nauðsyn þess að læknisfræðilegar og félagslegar aðgerðir séu 

samstilltar til að sem bestur árangur náist.  

Ekki hefur mikið verið skrifað um starf félagsráðgjafa á kvennadeild og því er 

aðallega stuðst við grein eftir Guðbjörgu Eddu Hermannsdóttur og Svövu Stefánsdóttur 

(2006) en samkvæmt þeim eru helstu verkefni félagsráðgjafa á kvennasviði að: 
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• Veita einstaklingum, fjölskyldum og pörum sálfélagsleg áfalla- og stuðningsviðtöl 

vegna tilfinningalegra og félagslegra áfalla/vandamála í sambandi við meðgöngu, 

barnsburð og veikindi. 

• Veita félagslega ráðgjöf og styðja einstaklinga og fjölskyldur við lausn ýmissa 

mála svo sem húsnæðisvanda, fjárhagslegs vanda og fleira. Í samvinnu við 

skjólstæðinginn eru ýmis réttindi skoðuð og skjólstæðingar aðstoðaðir við að 

notfæra sé þær bjargir sem samfélagið býður uppá. Félagsráðgjafar veita aðstoð 

við að sækja um ýmis félagsleg réttindi. 

• Veita lögboðna fræðslu og ráðgjöf tengda ófrjósemisaðgerðum, fóstureyðingum, 

getnaðarvarnanotkun og félagslega aðstoð sem lýtur að þeim atriðum. 

• Sinna handleiðslu, fræðslu og kennslu. Félagsráðgjafar hafa kennt nemum í 

stundakennslu og markmið kennslunnar hefur verið að fræða nemendur um 

tilfinningalegar og félagslegar aðstæður skjólstæðinga. 

• Vinna að rannsóknar- og þróunarverkefnum í tengslum við starfið. 

• Viðtöl við konur, pör og aðstandendur þeirra sem sækja um fóstureyðingu er 

stærsti hluti viðtala hjá félagsráðgjöfum á kvennasviði. Félagsráðgjafar starfa 

eftir núgildandi lögum um ráðgjöf og fræðslu varðandi kynlíf og barneignir og 

lögum um fóstureyðingar og ófrjósemisaðgerðir nr. 25/1975 

(Guðbjörg EddaHermannsdóttir og Svava Stefánsdóttir, 2006).  

 

Þegar kona verður þunguð án þess að hafa ráðgert það getur það verið henni áfall. Það 

reynist mörgum konum erfitt að standa frammi fyrir því að velja á milli meðgöngu og 

fóstureyðingar. Þær upplifa margar kvíða og hræðslu gagnvart fóstureyðingunni. Konur 

sem sækja um fóstureyðingu koma úr öllum stéttum samfélagsins og eru á öllum aldri, 

allt frá 13 ára til fimmtugs (Guðbjörg Edda Hermannsdóttir og Svava Stefánsdóttir, 

2006). 

Allar þær konur sem sækja um fóstureyðingu þurfa samúð og stuðning þó svo 

þörfin sé mismikil eftir einstaklingum. Ákvörðun konunnar er rædd og skoðuð út frá 

ólíkum sjónarhornum og í ákvörðunarferlinu er staða konunnar greind, hvaða félagsleg 

aðstoð kynni að vera í boði og hvaða bjargráð eru að finna í fjölskyldutengslum. Hlutverk 
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félagsráðgjafans er að fylgja konunni og vinna með henni í ákvörðunartökuferlinu til að 

komast að niðurstöðu (Guðbjörg Edda Hermannsdóttir og Svava Stefánsdóttir, 2006).  

Félagsráðgjafa ber að veita hlutlausa ráðgjöf sem þýðir að þeir fagaðilar er glíma 

við erfiðar tilfinningar í tengslum við fóstureyðingar og siðferðilegt réttmæti þeirra, 

verða að þekkja takmörk sín eða fordóma séu þeir til staðar og vinna þá ekki með þetta 

viðfangsefni (Guðbjörg Edda Hermannsdóttir og Svava Stefánsdóttir, 2006). 

Félagsráðgjafi spyr konuna ákveðinna spurninga og hlustar. Huglæg afstaða, afskipti eða 

dæmandi viðmót í garð konunnar eykur vanlíðan, hún gæti verið í tilfinningalegu 

uppnámi og þarf fyrst og fremst tækifæri til að ræða við hlutlausan aðila um líðan sína 

og tilfinningar (Guðbjörg Edda Hermannsdóttir og Svava Stefánsdóttir, 2006). 

Samkvæmt Guðbjörgu Eddu Hermannsdóttur og Svövu Stefánsdóttur (2006) skal 

félagsráðgjafi styðja konuna í að taka ákvörðun sjálf og verður hún að byggjast á hennar 

tilfinningum. Stundum verða konur fyrir þrýstingi frá öðrum í þáveru að annað hvort 

ganga með eða fara í fóstureyðingu. Þessi þrýstingur getur komið frá foreldrum, vinum, 

maka eða öðrum sem láta sig málið varða. Ákvörðunin verður að liggja hjá konunni 

sjálfri þar sem aðeins hún sjálf getur metið framtíðarmöguleika sína og karlmenn eru 

ávallt hvattir til að styðja ákvörðun konunnar og fylgja henni í öllu ferlinu. 

2.6 Siðferðileg álitamál 

Fóstureyðingar vekja óneitanlega upp spurningar um tilveru mannsins og hvenær það er 

sem lífið byrjar. Einnig vekja þær til umhugsunar um rétt kvenna til að stjórna eigin 

líkama, spennu milli veraldlegra og trúarlegra viðhorfa, hverjar skyldur hvers ríkis séu til 

að vernda hið ófædda barn og um rétt maka í ákvörðunartökunni (United Nations, 

2002b). 

Skiptar skoðanir eru á réttmæti fóstureyðinga og umræðan hefur einkennst af 

togstreitu milli tveggja viðhorfa. Þessi viðhorf er hægt að kalla lífsvernd (e.Pro life) og 

frjálslyndi (e.Pro choice) (Vilhjálmur Árnason, 2003) og verður farið nánar út í þau í 

þessum kafla. 
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2.6.1 Lífsverndarrökin (Pro life) 

Lífsverndarrökin snúast ávallt um lífið og þá rökfærslu að rangt sé að deyða aðra 

manneskju. Samkvæmt lífsverndarsinnum er fóstur mannvera og þar sem rangt er að 

deyða aðra mannveru hljóti fóstureyðingar að vera rangar (Vilhjálmur Árnason, 2003).  

Samkvæmt þessum viðhorfum er fóstureyðing einungis réttlætanleg þegar líf 

konunnar er í hættu þar sem tilvera fóstursinsógnar þá öðru lífi. Þeir sem ganga lengst 

segja fóstureyðingu í slíkum tilfellumeinungis réttlætanlega þegar dauði fóstursins 

erbein afleiðing þess að lífi konunnar sé bjargað. Það má því segja að lífsverndarrökin 

snúist um siðferðilega skyldu okkar til að hlúa að varnalausu lífi, en lífið hefjist einmitt 

við getnað. Lögmálið að baki lífsverndarrökunum byggir á því að fyrst að okkur 

mannfólkinu ber að virða fullveðja einstaklinga gildi hið sama um það lífsem verði að 

slíkum einstaklingi seinna meir sé hlúð að því (Vilhjálmur Árnason, 2003). 

2.6.2 Persónurök og líkamsréttarrök (Pro choice) 

Til eru nokkur afbrigði frjálslyndra viðhorfa til fóstureyðinga en hér verður þó aðeins 

greint frá tveimur þeirra, kallast þau persónurökin og líkamsréttarrökin. 

Persónurökin undirstrika rétt móðurinnar sem sjálfráða vitsmunaveru sem hefur 

sína hagsmuni og framtíðaráætlanir í huga. Samkvæmt talsmönnum þessa viðhorfs er 

fóstrið það hins vegar ekki. Þá má vera að hægt sé að kalla fóstrið mannveru í 

líffræðilegum skilningi en samkvæmt siðferðilegum skilningi flokkast það ekki sem slíkt 

sem móðirin gerir aftur á móti. Þar af leiðandi telja forsvarsmenn þessa viðhorfs að 

siðferðisstaða fóstursins og móðurinnar sé ólík að mörgu leyti (Vilhjálmur Árnason, 

2003). 

Líkamsréttarrökinstyðjast við þá staðhæfingu kvenna „að líkami þeirra tilheyri 

þeim og þeirra sé rétturinn að ákveða, hvað gert sé við hann og hvað gerist í þessum 

líkama“ (Vilhjálmur Árnason, 2003). Samkvæmt Thompson (1984) er líkami konunnar 

hennar eign og aðeins hún hefur umráðarétt yfir honum. Ef kona kýs að ganga ekki með 

barn hefur hún þann rétt að láta eyða fóstrinu. Líkamsréttarrökin fela einnig í sér 

ákveðna sjálfsvörn. Óráðgerð þungun getur falið í sér vissa ógn og getur í sumum 

tilfellum valdið móðurinni félagslegum eða fjárhagslegum skaða. Óvelkomið barn þarf 

vissulega ekki að kosta móður lífið bókstaflega en gæti þó eyðilagt það út frá hennar 

upplifun og líðan (Thompson, 1984; Vilhjálmur Árnason, 2003).  
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2.7 Kenningarlegur bakgrunnur 

Hér verður farið yfir þær kenningar sem höfundur taldi mikilvægt að fjalla um þegar 

kemur að fóstureyðingum. Þetta eru femínískar kenningar (e. Feminist theory), 

valdefling (e. Empowerment theory) og ákvörðunartökumódel (e.Decision making 

model).Hver og ein þessara kenninga gefur visst sjónarhorn á stöðu konunnar þegar hún 

stendur frammi fyrir ákvörðun um fóstureyðingu. Í þessum kafla verður farið almennt 

yfir grunn kenninganna og skilgreiningarásamt því hvernig þær snerta þennan málaflokk. 

2.7.1 Femínískar kenningar (e. Feminist theory) 

Kjarni femínismasnýst um þá einföldu hugmynd að fólk skiptist ekki í tvær einingar, 

óæðri og æðri eða hvað varðar völd, víkjandi og ríkjandi. Við erum öll jafningjar óháð 

kyni og þau félagsleg samskipti sem afmá þá staðreynd verður að endurskapa í anda 

jafnréttis. Femínískar kenningar grundvallast því allra helst á jafnrétti (Dominelli og 

Mcleod, 1989). 

Hægt er að greina femínisma í margar stefnur og kenningar. Þar á meðal er 

sósíalískur femínismi, frjálslyndur femínismi, marxískur og róttækur femínismi. Einnig er 

til femínismi byggður á sálgreiningu, póstmódernisma og tilvistarhyggju og sá sem 

kenndur er við ákveðið rannsóknarsvið eða sérstaka hópa. Engin þessara skilgreininga er 

endanleg eða sú eina rétta enda er femínismi lifandi hugmyndafræði og í stöðugri 

þróun, en ekki pólitískur rétttrúnaður og því er hugmyndafræði hans ekki altæk 

(Þorgerður Einarsdóttir, 2002). 

Um miðja nítjándu öldina og allt til dagsins í dag, hafa femínistar unnið að 

frjósemisréttindum, stjórnmálum og stefnu um málefni kvenna. Fyrsta bylgja 

kvenréttinda (e. First wave feminism) (1848-1920) þróaði hugtak sem kallast sjálfboðið 

móðurhlutverk (e. Voluntary motherhood) sem aðhyllist þá staðreynd að konur þurfiað 

ná stjórn á kynlífi sínu og frjósemisgetu. Þessi krafa var undanfari annarra hugmynda svo 

sem að heilbrigði kvenna, öryggi þeirra, sjálfsvirðing og fullvirkni í samfélaginu væri háð 

því að þær hefðu yfirráð yfir eigin líkama og stjórnuðu eigin frjósemi (Solinger, 2013). 

Samkvæmt Cannold (2000) er hætta á því að siðferðilegáhersla í viðhorfum til 

fóstureyðinga skapi leið fyrir að aðrir dæmi konur fyrir ákvörðun þeirra sem gæti leitt til 

þess að neita þeim lagalega að gangast undir fóstureyðingu. Einnig benda femínistar á 

alvarlegar afleiðingar þess að banna fóstureyðingar. Það getur leitt þær konur sem ekki 
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hafa greiðan aðgang að fóstureyðingu á þá braut að finna ólöglegar leiðir eða jafnvel 

framkvæma fóstureyðingu á sjálfum sér (Cannold, 2000; Singh, 2010).   

2.7.2 Valdefling (e. Empowerment theory) 

Fjöldi fræðimanna hefur gert hugtakið valdefling að viðfangsefni sínu og hafa 

skilgreiningar verið þróaðar með mismunandi túlkunum og skilningi fræðafólks á 

merkingu þess. Það er því ekki til ein rétt skilgreining á valdeflingu né er að finna einn 

ákveðinn kenningasmið tengdan hugtakinu. Þar af leiðandi býður hugtakið upp á margar 

og um leið ólíkar túlkanir. Þó má segja að hugmyndin um valdeflinguhafi þróast á 

sjöunda áratug síðustu aldar í tengslum við sálfræðikenningar um baráttu og vald 

minnihlutahópa. Kenningar sem miða að valdeflingu eiga einnig rætur víða svo sem í 

femínískum kenningum og fullorðinsfræðslu (Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2006). 

Hugtakið sjálft tengist mannréttindum og lífsgæðum og bendir því til framfara, 

réttsýni, væntinga, sigra og uppfyllingar og að hægt sé að ná samræmi (jöfnuði) þrátt 

fyrir að glímt sé við erfiðar aðstæður. Þó svo margar skilgreiningar séu til og túlkanir 

mismunandi þá snúast þær innan félagsvísinda aðallega um þá hugmynd að fólk geti náð 

aukinni stjórn á lífi sínu (Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2006). 

World Bank skilgreinir valdeflingu sem útþenslu frelsis og aðgerða til að 

einstaklingur geti mótað líf sitt sjálfur(Do og Kurimoto, 2012). Hingað til hefur 

skilgreining á valdeflingu kvenna verið huglæg og síbreytileg og því getur mat á henni 

verið erfitt. Ástæðan er í fyrsta lagi sú að valdefling er í raun ákveðið ferli, í öðru lagi er 

hún margþætt og í þriðja lagi er hugtakiðskilgreint mismunandi á ýmsum sviðumeins og 

fyrr sagði (Do og Kurimoto, 2012).  

Samkvæmt Do og Kurimoto (2012) er ekki langt síðan valdefling kvenna var 

aðeins mæld út frá atvinnu, þekkingu og menntun og þó þessi atriði séu mikilvæg 

enduspegla þau ekki alltaf valdeflingu kvenna. Skynsamlegt væri að mæla hana út frá 

nokkrum víddum svo sem efnahagslegri, lagalegri, sálar-og félagslegri stöðu konunnar 

(Do og Kurimoto, 2012).  

Eins og hugtakið valdefling ber með sér er það nátengt orðinu valdi. Á sama hátt 

og fólk túlkar valdeflingu á ólíkan hátt endurspeglar það einnig mismunandi skilning 

þess á orðinu vald. „Vald yfir“, yfirráð eins yfir öðrum hefur verið ríkjandi í skrifum um 
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valdeflingu í ýmsum fræðigreinum. Að færa vald frá þeim sem það hafa yfir til þeirra 

sem ekki hafa, hefur verið gagnrýnt af femínistum sem fylgja kenningum Foucault og 

Bourdieu um vald. Femínistar hafa skilgreint hugtökin valdefling og vald að nýju. Frekar 

ætti að líta á það sem ferli og lögð er áhersla á vald sem möguleika, kraft, færni og 

sjálfsskilgreiningu frekar en þvingun, yfirráð eða samkeppni (Hanna Björg 

Sigurjónsdóttir, 2006). 

Femínistar hafa gefið hugtakinu valdefling nýjar víddir. Það gera þeir með því að 

tala um vald til (e.power to), innra vald (e. power within) og vald með (e.power with) þar 

sem þeir líta svo á að vald ýti undir færni (Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2006). 

Valdleysi til ákvarðana eða vals á sviði kynlífs og barneigna eru raunveruleiki í lífi 

margra kvenna. Þetta á við þegar konur verða þungaðar vegna skorts á fræðslu og 

getnaðarvörnum eða þegar þær eru þvingaðar til óvarðra samfara. Þegar þungun er 

síðan orðin að veruleika hafa þær ekki aðgengi að öruggri fóstureyðingu. Fátækt og 

menntunarleysi dregur úr valdi yfir því persónulegasta; eigin líkama. Margir þættir svo 

sem löggjöf, þrýstingur vegna trúar, ríkjandi gildi í menningu og stríðsátök hafa neikvæð 

áhrif á kynlífs- og frjósemisrétt kvenna og draga úr valkostum þeirra (Harcourt, 2010). 

2.7.3 Ákvörðunartökumódel  (e. Decision making model) 

Hver einstaklingur stendur frammi fyrir því að taka ótal ákvarðanirfrá morgni til kvölds. 

Sumar hverjar eru léttvægar og hafa lítil sem engin áhrif á hið daglega líf en aðrar geta 

verið stórar og haft veruleg áhrif á lífið og framtíðina (Hoch og Kunreuther, 2001). 

Enn vitum við ekki margt um hvað stýrir ákvarðanatöku fólks en rannsóknir sem 

átt hafa sér stað á síðustu 30 árum hafa gefið okkur innsýn í það sem á sér stað þegar 

ákvörðun er tekin (Hoch og Kunreuther, 2001).Álitamál og val í tengslum við óvissu í 

flóknum heimi hefur lengi verið aðalfókus í bókmenntum, trúarbrögðum og heimspeki. Í 

allt frá klassískum ljóðum til nútímalegrar heimspeki hafa val mannsins og ákvarðanir 

verið heillandi viðfangsefni en aðeins nýlega hefur ákvarðanatakaverið viðfangsefni 

rannsakenda. Ákvarðanatökumódelið byggir á líffræði, sálfræði, félagsfræði, hagfræði 

og heimspeki (Hoch og Kunreuther, 2001). 

Samkvæmt Janis (1977)er líklegra að sátt verði um ákvörðun til lengri tíma ef 

eftirfarandi atriði eða skilyrði eru uppfyllt í ákvörðunartökuferlinu.Sá sem tekur 

ákvörðun ætti eftir bestu getu að: 
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• Kanna vel mögulegar leiðir til aðgerða 

• Skoða hvaða skyldur þarf að uppfylla og þau gildi sem valið snertir 

• Vega og meta það sem vitað er um neikvæðar jafnt sem jákvæðar afleiðingar 

hverrar leiðar sem valið stendur um 

• Leita nýrra upplýsinga sem geta haft áhrif á ákvörðunina 

• Tileinka sér og taka mið af nýjum upplýsingum og sérfæðiáliti jafnvel þó það 

styðji ekki þá leið sem upprunalega var talin best 

• Endurskoða jákvæðar og neikvæðar afleiðingar allra mögulegra leiða áður en 

lokaákvörðun er tekin, einnig þeirra sem í upphafi virtust óásættanlegar. 

• Framkvæma ákvörðunina en vera jafnframt tilbúinn til að bregðast við 

ófyrirsjánlegum hlutum 

(Janis, 1977). 

Hluti af ákvarðanatöku er að íhuga þær afleiðingar sem ákvörðunin hefur í för með sér, 

með því að spyrja sjálfan sig að því hvernig færi ef hin eða þessi leið væri valin.Allar 

ákvarðanir fela í sér ákveðna málamiðlun.Það á sér stað ferli sem felur í sér samþykki á 

að öðlast minna af einhverju í stað þess að velja meira af einhverju öðru. Einstaklingar 

meta síðan þessa möguleika, hversu miklu þeir eru að fórna eða hversu mikið þeir öðlast 

í tengslum við valið (Luce, Payne og Bettman, 2001). 
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3 Aðferð 

Í þessum kafla verður fjallað um rannsóknarspurningar, markmið og framkvæmd 

rannsóknarinnar. Einnig verður farið yfir hvaða rannsóknaraðferð var beitt, undirbúning 

rannsóknarinnar og hvernig gagnaöflun og úrvinnsla þeirra átti sér stað. Að lokum 

verður farið yfir siðferðilega þætti rannsóknarinnar. 

3.1 Rannsóknaraðferð 

Um er að ræða megindlega rannsóknaraðferð.Megindlegar aðferðir byggja á afleiðslu 

sem felst í því að rannsókn er gerð með það markmið að sannreyna tilgátu sem sett 

hefur verið fram í byrjun.Þegar tilgátan hefur verið sett fram er mælitæki hannað sem 

hentar viðfangsefninu. Niðurstöður geta ýmist staðfest tilgátuna eða hafnað henni 

(Sigurlína Davíðsdóttir, 2003; Esterberg 2002). Megindleg gögn eru gjarnan kölluð „hörð 

gögn“, þar sem þau eru sett fram með töflum og tölum og því ekki eins háð túlkunum 

líkt og í eigindlegum rannsóknum þar sem aðferðafræðin byggist mikið á upplifun 

einstaklinga sem verið er að skoða (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003; Neuman, 2009). 

Megindleg aðferð er talin góð aðferð þegar skoða þarf eitthvað sem gæti sýnt 

meðaltöl, það er eitthvað sem hægt er að mæla, telja eða vega. Aðferðin gæti því sýnt 

fram á ákveðið mynstur sé það til staðar á annað borð. Þegar rannsakandi er ekki alveg 

viss um hvað hann gæti hugsanlega fundið byrja rannsóknarspurningar til að mynda á 

„hvernig“ eða „hvaða“ (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). 

Notast var við lýsandi tölfræði en í því felst að gögnum er lýst og þannig fundinn 

munur á þátttakendum. Einnig er notast við myndir og töflur til að lýsa ákveðnum 

niðurstöðum. Slík myndræn uppsetning svo sem stöplarit og töflur geta lýst dreifingu 

ákveðinna breyta með góðum árangri. Megindleg rannsóknaraðferð er notuð til að lýsa 

mismun á milli breyta, útskýra orsakir, tengsl og áhrif á milli þeirra (Amalía Björnsdóttir, 

2003). 

Í þessari rannsókn hefði verið hægt að notast við eigindlega aðferð en um var að 

ræða einfalt álit kvenna á ákveðnum atriðum sem hægt væri að mæla með Likertkvarða 

og fá þannig svör frá fleirum. Sá kvarði samanstendur af fimm til sjö stigum, oftast frá 

„mjög ósammála“ til „mjög sammála“ (Helga Jónsdóttir, 2003).  
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Ákveðið var að taka símaviðtöl og styðjast við spurningalista með fyrirfram 

ákveðnum spurningum. Símaviðtöl njóta vaxandi vinsælda í rannsóknum 

heilbrigðisvísinda. Í bæði eigindlegum og megindlegum rannsóknum er notast við 

símaviðtöl í gagnasöfnun. Kostir símakönnunar eru þeir að auðveldara er að ná í fólk og 

fá svörun en að treysta á svörun í pósti. Einnig eru símtöl persónuleg samskipti þó þau 

fari ekki fram augliti til auglitis. Ókostur er að með símtalier hægt að hitta á óheppilegan 

tíma en reynt var að komast hjá því með því að biðja þátttakandur um að gefa upp 

hvaða tími hentaði best fyrir símtalið. Jafnframt er takmarkað hvað hægt er að hafa 

símtöl löng en tími er þó ekki talinn vera mikil hindrun í að gera símakönnun ef á annað 

borð er samþykki fyrir henni (Helga Jónsdóttir, 2003; Neuman, 2009). 

Samkvæmt Babbie (2007) geta símakannanir verið heppilegar í ljósi þess að 

sumir þátttakendur gefa mun hreinskilnari svör þegar þeir þurfa ekki að horfa framan í 

rannsakanda, þar af leiðandi gæti reynst auðveldara að fara dýpra í viðkvæm málefni. Þó 

eru til dæmi þar sem fólk verður lokaðra þegar það sér ekki spyrilinn. 

3.2 Mælitæki 

Áreiðanleiki (e. Consistency) og réttmæti (e. Truthfulness) eru mikilvægir þættir í 

rannsóknum. Með áreiðanleika er átt við að endurteknar mælingar á sama efninu 

myndu leiða til svipaðrar niðurstöðu. Reynist mælitækið óáreiðanlegt er erfitt að svara 

rannsóknarspurningum með því (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003; Neuman, 2009). 

Samkvæmt Sigurlínu Davíðsdóttur (2003) byggja gæði megindlegra rannsókna að 

stórum hluta á innra réttmæti, það er að hve miklu leyti má halda því fram að svörin 

sem fundust hafi svarað þeim spurningum sem spurt var um í upphafi. Ytra réttmæti 

byggir á því hvort hægt sé að alhæfa niðurstöður úr einni rannsókn yfir á aðrar 

aðstæður, sé það hægt eykur það gæði og gildi rannsóknarinnar til muna. 

Mælitæki sem notast var við í þessari rannsókn var staðlaður spurningalisti (sjá 

viðauka 1) hannaður af félagsráðgjöfum, læknum og hjúkrunarfræðingum kvennadeildar 

Landspítalans og var listinn forprófaður af leiðbeinanda rannsakanda í maí 2013. 

Spurningalistinn innihélt 64 spurningar. Voru þær ýmist „já“ eða „nei“ spurningar eða 

voru lokaðar á raðkvarða og innihéldu nokkra svarmöguleika, til að mynda „mjög vel“, 

„vel“, „hvorki vel né illa“ eða „illa“. Fjórar spurningar voru hálflokaðar eins og til dæmis 

spurningin „Hver kom með þér til félagsráðgjafa?“ en þá voru nokkrir þekktir 
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valmöguleikar gefnir upp ogef enginn af þeim passaði gat þátttakandi valið „aðrir“. 

Einnig innihélt spurningalistinn fjórar opnar spurningar sem gaf konunum möguleika á 

að koma með viðbótarupplýsingar. Í fyrstu fjórum spurningunum var spurt um aldur og 

búsetu konunnar sem og hjúskaparstöðu og barneignir. Allar voru þær spurðar um 

aðgengi og hvort þær hefðu áður farið í fóstureyðingu. 

Spurningalistanum var svo skipt niður í þrjá liði er viðkomu sérfræðingum sem 

konan kynni að hafa hitt í ferlinu, svo sem félagsráðgjafa, hjúkrunarfræðing og lækni. 

Konan var spurð um upplifun sína á aðstöðu hjá þessum sérfræðingum, hvort hún hafi 

mætt skilningi og hlutleysi og hvort hún teldi sig hafa fengið nægar upplýsingar um 

fóstureyðingarferlið. Eins voru konurnar spurðar hvora meðferðina þær völdu eða var 

leiðbeint að velja og hvernig líðan, bæði andleg og líkamleg væri á þeim tíma sem 

könnunin fór fram. 

3.3 Undirbúningur og framkvæmd 

Rannsóknin hófst í apríl 2013 í tengslum við námskeiðið Rannsóknaraðferðir í 

félagsráðgjöf þegar rannsakandi hafði samband við félagsráðgjafa kvennadeildar og 

rannsóknarefnið var ákveðið. Á þeim tíma hóf rannsakandi heimildaleit og úrvinnslu 

heimilda og gerð var rannsóknar- og tímaáætlun. Í maímánuði voru tilskilin leyfi fengin 

frá Siðanefnd Landspítala (nr. 31/2013) og yfirmanni deilda (sjá viðauka 2). Rannsóknin 

var tilkynnt til Persónuverndarþar sem málefnið er viðkvæmt og fékk 

tilkynningarnúmeið S6302/2013. 

Skrifað var boðsbréf til þátttakenda (sjá viðauka 3) og bréf sem innhélt upplýst 

samþykki þátttakenda (sjá viðauka 4). Gagnasöfnun fór fram í júní, júlí, ágúst og 

september ásamt skráningu í Excel sem síðar var færð yfir í SPSS. 

3.4 Þátttakendur 

138 konum er óskuðu eftir fóstureyðingu á Landspítala við Hringbraut á tímabilinu 12. 

júní til 18. ágúst var boðið að taka þátt. Í viðbót við þessar 138 konur voru sjö konur 

undir 18 ára og 10 sem þurftu túlk og var því ekki boðið að taka þátt. Rannsóknin var 

kynnt í símaviðtali við félagsráðgjafa. Þegar konurnar mættu í læknisskoðun skrifuðu 

þær sem samþykktu þátttöku undir samþykkisyfirlýsingu (sjá viðauka 4) og gáfu upp 

nafn og símanúmer. Rúmlega viku eftir að viðkomandi lauk þungun hafði rannsakandi 
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samband símleiðis við konurnar. Þátttakendum var frjálst að hætta þátttöku hvenær 

sem var án útskýringa og yrði þá viðeigandi gögnum eytt tafarlaust. Var þeim tilkynnt 

um þetta bæði þegar rannsóknin var kynnt og síðan aftur þegar viðtalið fór fram. Að 

lokum voru 44 konur sem skrifuðu undir samþykkisyfirlýsingu en samband náðist við 34 

konur og svarhlutfall endaði því í 25%. 

3.4.1 Gagnaöflun og úrvinnsla gagna 

Gagnaöflun hófst með símaviðtölum í júnímánuði og var ætlunin að hefja úrvinnslu 

gagna strax í júlí. Takmarkið var að ná sambandi við 50 konur. Í fyrstu voru hins vegar 

ekki margar konur sem samþykktu að taka þátt en þegar leið á júlímánuð jókst hlutfallið. 

Þar af leiðandi var ákveðið að halda áfram að hringja fram í september til að ná í sem 

flestar.  

Úrvinnsla gagna hófst í september þegar gögnin voru færð yfir í SPSS forritið og 

greining gagna hófst. Rannsakandi hafði aðgang að samþykkisyfirlýsingunni en skráningu 

annarra gagna er ekki hægt að rekja til ákveðinna einstaklinga. Öll gögn um 

þátttakendur og þær upplýsingar sem veittar voru í rannsókninni eru meðhöndluð 

samkvæmt ströngustu reglum um nafnleynd og trúnað og farið að íslenskum lögum 

varðandi persónuvernd, vinnslu og eyðingu gagna. Öll gögn tengd rannsókninni eru 

geymd á Kvenlækningadeild LSH á öruggum stað í tölvu varinni með aðgangsorði. Öllum 

persónulegum gögnum verður eytt að rannsókn lokinni, eigi síðar en 1. febrúar 2014.  

3.5 Siðferðilegir þættir 

Mikilvægt er að rannsókn uppfylli siðfræðilegar kröfur ekki síður en þær 

aðferðafræðilegu (Sigurður Kristinsson, 2003). Í byrjun rannsóknarferlisins bar 

rannsakanda að athuga hvort rannsóknin væri leyfis- eða tilkynningarskyld samkvæmt 

reglum Vísindasiðanefndar og Persónuverndar. Hlutverk þessara nefnda er fyrst og 

fremst að vernda hagsmuni þátttakenda í rannsóknum og meta mögulega áhættu við 

hverja rannsókn á móti gagnsemi hennar. Hagsmunir einstaklinga vega ætíð þyngra en 

hagsmunir samfélagsins eða vísinda (Sigurður Kristinsson, 2003).  

Á heimasíðu vísindasiðanefndar má finna fjögur atriði sem gefa til kynna hvort 

rannsóknin sé leyfisskyld. Þessi rannsókn uppfyllti tvö atriði og er hún því leyfiskyld en 

nóg er að uppfylla eitt af þeim fjórum atriðum (Vísindasiðanefnd, e.d). 
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Að öllu jöfnu er vinnsla persónupplýsinga ekki háð leyfi sé hún í þágu rannsókna 

heldur nægir að sú vinnsla sé tilkynnt til Persónuverndarog að hún uppfylli skilyrði 8. og 

9. gr. laga um persónuvernd en frá því eru þó undantekningar (Persónuvernd, e.d.). Ekki 

var talin þörf á að fá leyfi frá Persónuvernd þar sem rannsakandi var ekki að vinna með 

fyrirliggjandi gögn og í rannsókninni var ekki unnið með þau viðmið er krefjast leyfis 

(Persónuvernd, e.d.). 

Rannsakandi þurfti að fá upplýst samþykki frá þátttakendum. Mikilvægt er að 

vernda hagsmuni þátttakenda og því skilyrði að einstaklingur veiti formlegt samþykki sitt 

í kjölfar þess að hann fær afhentar og skilur þær upplýsingar er snúa að þátttöku hans í 

rannsókninni. Upplýst samþykki (e. Informed consent) byggir aðallega á því að upplýsa 

þátttakendur um framkvæmd, markmið og mögulega gagnsemi rannsóknarinnar, hver 

möguleg áhætta þátttakenda sé og í hverju slík þátttaka sé fólgin. Mikilvægt er að 

upplýsa viðkomandi um hvenær eða hvort persónuupplýsingum verði eytt og taka fram 

að heimiltsé að hætta við þátttöku og án skýringa (Landlæknisembættið, 1996). 

Þegar konurnar skrifuðu undir upplýst samþykki fengu þær kynningarbréf (sjá 

viðauka 3) um rannsóknina og upplýsingar um rannsakanda og ábyrgðarmann. 

Rannsakandi fór aftur yfir aðalatriði rannsóknarinnar og réttindi þegar haft var samband 

við þátttakendur áður en könnunnin var lögð fyrir. 

Rannsakandi þarf að vera meðvitaður um eigin viðhorf og skoðanir er snerta 

rannsóknarefnið og um leið er mikilvægt að huga að þátttakendum og hafa velferð og 

hagsmuni þeirra ávallt í huga (Yegidis og Weinbach, 2009). Vitað er að eðli 

rannsóknarinnar gæti mögulega haft tilfinningalegar afleiðingar fyrir viðmælendur og 

var því öllum konunum boðið upp á viðtal hjá félagsráðgjafa á meðan rannsókn stóð yfir 

teldu þær sig þurfa á því að halda. Rannsakandi sýndi eftir fremsta megni hlutleysi við 

vinnslu rannsóknarinnar og hafði siðareglur félagsráðgjafa að leiðarljósi 

(Félagsráðgjafafélag Íslands, e.d). 
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla verða niðurstöður rannsóknarinnar kynntar. Eins og fram hefur komið var 

rannsóknin gerð með það í huga að athuga upplifun kvennanna á ýmsum þáttum 

tengdum þjónustunni á kvennadeild Landspítalans. Niðurstöðukaflanum er skipt niður í 

fjóra undirkafla með það að leiðarljósi að gera niðurstöðum betri skil og einnig taka mið 

af rannsóknarspurningunum. Í byrjun verður greint frá almennum 

bakgrunnsupplýsingum svo sem aldri, hjúskaparstöðu, barneignum og búsetu. Einnig er 

farið yfir hvora meðferðina þær völdu og hvort konurnar hafi áður gengið í gegnum 

fóstureyðingu. 

 

4.1 Almennt um þátttakendur 

Þátttakendur voru 34 konur á aldrinum 18-44 ára. 44 konur samþykktu að taka þátt og 

skrifuðu undir upplýst samþykki. 10 af þeim konum tóku ekki þátt. Ein kona afþakkaði 

þátttöku þegar haft var samband við hana, ein kona var undir lögaldri eða 17 ára. Var 

ákveðið að aldurstakmark væri 18 ára og því mistök að bjóða henni þátttöku. Vegna 

persónulegra ástæðna tók ein konan ekki þátt og 7 konur svöruðu ekki þrátt fyrir 

nokkrar tilraunir rannsakanda. Vert er að hafa í huga að málefni þetta er sem fyrr segir 

viðkvæmt og því mátti búast við að erfitt væri að fá þátttakendur. 

Þrjár konur af þeim 34 sem tóku þátt hættu við fóstureyðingu en samþykktu 

engu að síður að taka þátt og segja sína skoðun á þeirri þjónustu sem þær fengu. Það er 

því vert að taka fram að niðurstöður miðast því ekki ávallt við heildarfjölda þátttakenda 

þar sem þessar konur svöruðu ekki öllum spurningunum heldur aðeins þeim sem áttu 

við þeirra upplifun á ferlinu sem þær gengu í gegnum. Eins var öllum þátttakendum gerð 

grein fyrir að þær höfðu val um að neita að svara ákveðinni spurningu ef þær vildu. 

14 konur af þeim 34 sem tóku þátt hittu félagsráðgjafa og allar hittu þær lækni í 

fóstureyðingarferlinu. Samkvæmt verklagsreglum kvennadeildar hitta allar konur einnig 

hjúkrunarfræðing sem fræðir þær um meðferðina og tekur niður heilsufarsupplýsingar 

(Félagsráðgjafar kvennadeildar, munnleg heimild, 24. september 2013). Sex af konunum 

töldu sig þó ekki geta svarað sérstökum spurningum um það ferli eða sögðu það ekki 
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eiga við. Því er heildarfjöldi þeirra sem svaraði spurningum um upplifun sína af samtali 

við hjúkrunarfræðing 28 talsins. 

Aldur 

Aldri þátttakenda var skipt niður í aldursflokkana 18-20 ára, 20-24 ára, 25-29 ára, 30-34 

ára, 35-39 ára og 40-44 ára. Flestar konurnar voru á aldrinum 20-24 ára,átta konur voru 

á aldrinum 25-29 ára og fæstar voru á aldrinum 18-20 ára eða tvær talsins (sjá töflu 1). 

Tafla 1. Aldur þátttakenda 

Aldur  Fjöldi Hlutfall 

16-19 ára 2 5,9% 

20-24 ára 11 32,4% 

25-29 ára 8 23,5% 

30-34 ára 6 17,6% 

35-39 ára 4 11,8% 

40-44 ára 3 8,8% 

Samtals 34 100% 

   

 

Barneignir og hjúskaparstaða 

Flestar kvennanna eiga börn eða 28 konur (83,4%). 11 konur eiga tvö börn og átta eiga 

þrjú börn eða fleiri. Níu kvennanna eiga eitt barn (sjá töflu 2). Rúmlega helmingur 

kvennanna er í sambandi eða 18 konur (52,9%) og 16 konur (47,2%) eru einhleypar. 

Meirihlutinn býr á Stór-Reykjavíkursvæðinu. Tvær konur búa á Vesturlandi,fjórar 

búa á Suðurlandi og ein erlendis (sjá töflu 2). 

Tafla 2. Búseta þátttakenda 

Búseta Fjöldi Hlutfall 

Stór-Reykjavíkursvæðið 27 79,4% 

Suðurland 4 11,8% 

Vesturland 2 5,9% 

Erlendis 1 2,9% 

Samtals 34 100% 
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Meirihluti kvennanna (61,3%) valdi lyfjameðferð og 12 konur (38,7%) fóru í aðgerð. Þær 

konur er völdu lyfjameðferð kusu allar að framkvæma meðferðina heima og aðspurðar 

hversu undirbúnar þær voru sagðist meirihluti (78,9%) hafa verið vel eða mjög vel 

undirbúinn en fjórar konur (21,1%) sögðu sig hafa verið hvorki vel né illa undirbúnar 

fyrir meðferðina. Engin sagðist vera illa undirbúin fyrir meðferðina. Ekki var spurning 

sem varðaði undirbúning þeirra kvenna sem fóru í aðgerð. 

Allar konurnar voru spurðar hvort þær hefðu áður farið í fóstureyðingu. Flestar 

(58,8%) voru að koma í fyrsta skipti en 12 kvennanna (35,3%) höfðu farið einu sinni 

áður. Ein kona hafði farið tvisvar og ein þrisvar eða oftar. 

 

Í svörum við opnum spurningum kom þetta fram: 

„Fegin að fara í gegnum lyfjameðferðina - gott að fá tvo daga til að kveðja. Fannst gott 

að fá ítarlegar útskýringar við ferli meðferðarinnar og hvernig allt færi fram.“ 

4.2 Aðgengi og aðstaða 

Þátttakendur voru spurðir um aðgengi að þjónustu kvennadeildar sem og upplifun 

þeirra á aðstöðunni. Þegar talað er um aðstöðu er átt við biðaðstöðu kvennadeildar sem 

og aðstöðu hjá hverjum fagaðila fyrir sig. Hér verður farið yfir upplifun kvennanna á 

þjónustu kvennadeildarinnar vegna óskar um fóstureyðingu og greint frá því hvort 

konunum fannst auðvelt að nálgast umsókn um fóstureyðinguna. 

4.2.1 Tímapantanir og biðaðstaða 

Flestar kvennanna hringdu sjálfar og pöntuðu tíma eða 30 af 34. Í hinum tilfellunum 

voru það læknar sem höfðu samband fyrir hönd konunnar og barnsfaðir einnar hringdi 

fyrir hana. 23 konur náðu þó ekki sambandi við félagsráðgjafa á auglýstum símatíma og 

flestar þeirra töluðu inná símsvara og skildu eftir skilaboð. Læknir hringdi fyir hönd 

einnar konu beint á kvennadeild (sjá töflu 3).  
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Tafla 3. Sambandi náð 

Náðir þú/þið sambandi við 

félagsráðgjafa á auglýstum 

tíma? 

Fjöldi Hlutfall 

Já 10 29,4% 

Nei 23 67,6% 

Læknir hringdi beint á 

kvennadeild 

1 2,9% 

Samtals 34 100% 

 

18 kvennanna (52,9%) sögðu félagsráðgjafa hafa hringt til baka og sjö kvennanna 

(20,6%) sögðust hafa hringt aftur og þá náð sambandi. 33 konur (97%) fengu tíma innan 

við viku en ein innan 14 daga.  

 

Konurnar voru spurðar um upplifun sína af biðaðstöðu á kvennadeildinni. Biðstofan er 

staðsett á móttöku kvenna á deild 21AMkvennadeildar. Sú aðstaða er einnig biðstofa 

fyrir bráðamóttöku kvennadeildar. Þangað koma konur á öllum aldri með ýmis erindi allt 

frá viðtali hjá getnaðarvarnarráðgjafa til meðferðar við bráðum kvensjúkdómum. 

Tæpur meirihluti hafði jákvæða upplifun en 16 konur sögðu hana vera hvorki 

góða né slæma.Engin sagði biðaðstöðuna vera slæma (sjá töflu 4). 

Tafla 4. Biðaðstaða kvennadeildar 

Upplifun af biðaðstöðu 

kvennadeildar 

Fjöldi Hlutfall 

Mjög góð 5 14,7% 

Góð 13 38,2% 

Hvorki góð né slæm 

Slæm 

Mjög slæm 

16 

0 

0 

47,1% 

0% 

0% 

Samtals 34 100% 

 

Þegar hér var komið við sögu ákvað rannsakandi að búa til nýja breytu á aldri. Ástæða 

þess var að sjáanlegur munur var á upplifun kvennanna á biðaðstöðunni og skipti 

rannsakandi aldrinum í 18-24 ára og 25 ára og eldri. Konur 25 ára og eldri hafa ekki eins 

jákvæða upplifun og þær yngri af biðaðstöðu kvennadeildarinnar. 61,9% af konum 25 
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ára og eldri sögðu hana vera hvorki góða né slæma, 28,6% töldu hana góða en aðeins 

9,5% sögðu hana mjög góða. Konur á aldrinum 18-24 ára höfðu jákvæðara viðhorf en 

aðeins þrjár upplifðu aðstöðuna hvorki góða né slæma og 23,1 % sögðu hana vera mjög 

góða (sjá mynd 4). 

 

 

Mynd 4.Upplifun á biðaðstöðu kvennadeildar eftir aldri 

 

Í svörum við opnum spurningum kom þetta fram hjá konum 25 ára og eldri:  

„Ég hef beðið á biðstofu kvennadeildarinnar áður í öðrum erindagjörðum og því vakti 

þessi bið upp tilfinningar og tók á.“ 

 

„Biðstofan niðri mætti vera hlýlegri og fannst erfitt að rekast á konu með nýfætt barn.“ 

 

„Biðstofan fannst mér heldur köld en fagfólkið allt mjög gott.“ 

 

„Mér fannst erfitt að vera á sama stað (biðstofu) og konur sem eru glaðar með 

bumbuna útí loftið, knúsandi kallana sína að koma í skoðun og ég sitjandi með hnút í 

maganum að fara að enda þetta.” 
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Fóstureyðingarumsókn  

Konunar voru spurðar að því hvernig þeim gekk að nálgast umsóknina um 

fóstureyðingu. 25 konum (75,8%) fannst mjög auðvelt að nálgast umsóknina, tvær 

(6,1%) sögðu það auðvelt, fjórar konur (12%) sögðu það hvorki auðvelt né erfitt að finna 

umsóknina en tveimur konum (6,1%) fannst það erfitt. Ein kona svaraði ekki þessari 

spurningu þar sem hún hætti við fóstureyðingu snemma í ferlinu. 

4.2.2 Aðstaða fagaðila 

Konurnar voru spurðar um upplifun þeirra varðandi aðstöðu fagaðila. Með aðstöðu er 

átt við viðtalsherbergi og skoðunaraðstöðu. Eins og fyrr var nefnt hittu 14 konur af 34 

félagsráðgjafa. Níu af þeim komu einar í viðtalið en barnsfeður hinna fimm kvennanna 

fylgdu þeim. Allar þær 14 konur sem komu í viðtal höfðu jákvæða reynslu af aðstöðu 

félagsráðgjafa, 11 sögðu hana mjög góða og þrjár töldu hana góða. Engin kvennanna 

upplifði aðstöðuna slæma. Svipaða sögu má segja um upplifun kvennanna á aðstöðu 

hjúkrunarfræðings. Meirihluti hafði jákvæða upplifun, fjórar sögðu hana hvorki góða né 

slæma og engin sagði hana slæma.  

Samanlagt 30 konur höfðu jákvæða upplifun af aðstöðu læknis, fjórar töldu hana 

vera hvorki góða né slæma og engin sagði hana slæma (sjá töflu 5). 

Tafla 5. Aðstaða fagaðila 

Upplifun af aðstöðu 

fagaðila 

Hjá Félagsráðgjafa Hjá 

hjúkrunarfræðingi 

Hjá lækni 

Mjög góð 11 (78,6%) 12 (43%) 18 (52,9%) 

Góð 3 (21,4%) 12 (43%) 12 (35,3%) 

Hvorki góð né slæm 0 (0%) 4 (14%) 4 (11,8%) 

Slæm 

Mjög slæm 

0 (0%) 

0 (0%) 

0 (0%) 

0 (0%) 

0 (0%) 

0 (0%) 

Samtals/hlutfall 14 (100%) 28 (100%) 34 (100%) 

 

Þær konur sem fóru í aðgerð voru spurðar um upplifun af aðstöðu kvenlækningadeildar. 

Þrjár konur (25%) sögðu hana vera mjög  góða, sex konur (50%) töldu hana góða og 

þrjár (25%) hvorki góða né slæma. Engin upplifði kvenlækningadeild á slæman hátt. 

 

Í svörum við opnum spurningum kom þetta fram: 
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„Fannst allt starfsfólkið alveg yndislegt og sýndu mér mikinn skilning og stuðning.“ 

 

„Fór í fóstureyðingu árið 2006. Fann fyrir miklum mun á þjónustu, aðgengi og viðmóti -

góður munur.“ 

4.3 Ferlið 

Eins og fram hefur komið er ákveðið verklagsferli sem unnið er eftir þegar kona sækir 

um fóstureyðingu. Ekki hittu allar konurnar félagsráðgjafa en þær sem komu ekki í 

sérstakan viðtalstíma fengu ráðgjöf og upplýsingar í símaviðtali. Eins og nefnt var í kafla 

4.1 hittu allar konurnar bæði hjúkrunarfræðing og lækni. Þó voru sex konur sem töldu 

sig ekki geta svarað spurningum um þátt hjúkrunarfræðings. Allar konurnar hittu lækni 

og gengust undir kvenskoðun og leggangasónar til að meta meðgöngulengd ásamt því 

að tekið er klamydíupróf með þeirra samþykki.Hér verður greint frá upplifun kvennanna 

af fóstureyðingarferlinu, með ferli er átt við þeirra upplifun af viðmóti fagaðila, fræðslu 

og læknisskoðuninni. 

4.3.1 Viðmót fagaðila 

Konurnar voru spurðar út í viðmót þeirra fagaðila sem þær hittu. Þær voru spurðar um 

þeirra upplifun af samtalinu og hvort þeim hefði verið mætt af hlutleysi hjá fagaðilum. 

Félagsráðgjafi 

12 af þeim 14 konum er hittu félagsráðgjafa sögðu félagsráðgjafa sýna mikinn stuðning í 

sinn garð. Tvær sögðu samtalið vera hvorki styðjandi né óþægilegt. Sömu niðurstöðu var 

að finna þegar konurnar voru spurðar út í hlutleysi en 12 konur sögðu það hafa ríkt allan 

tímann og tvær sögðu hlutleysi hafa ríkt hluta af tímanum  

 

Í svörum við opnum spurningum kom þetta fram: 

„Mjög sátt. Fékk mikinn stuðning og skilning.“  

 

Ekki var spurning fyrir þær konur sem ekki hittu félagsráðgjafa, um upplifun þeirra af 

símaviðtali. Þó voru konur sem tóku upplifun sína sérsaklega fram í opnu spurningunum, 

þar kom meðal annars eftirfarandi fram: 
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„Ég kunni vel að meta „input“ félagsráðgjafa og þakklát fyrir að þurfa ekki að fara í 

ákveðinn viðtalstíma og fara beint í skoðun.“ 

 

„Virkilega gott að tala við félagsráðgjafa í símann, það gaf mér mikið - hún sýndi mér 

mikla hlýju og skilning.“ 

 

Allar nema ein (92,9%) af þeim 14 konum sem hittu félagsráðgjafa sögðu það mjög 

gagnlegt að ræða ákvörðun sína við félagsráðgjafa. Þá sagði einnig mikill meirihluti 

kvennanna að þær hafi þegar veriðbúnar að taka ákvörðun um fóstureyðingu áður en 

þær hittu félagsráðgjafa. Tvær voru ekki búnar að gera upp hug sinn og ein sagðist vera 

óviss (sjá töflu 6). Tvær af þeim konum sem hittu félagsráðgjafa hættu við 

fóstureyðingu. 

Tafla 6.Ákvörðunartaka 

Varstu búin að taka 

ákvörðun áður en þú hittir 

félagsráðgjafa? 

Fjöldi Hlutfall 

Já 11 78,6% 

Nei 2 14,3% 

Veit ekki 1 7,1% 

Samtals 14 100% 

 

Í svörum við opnum spurningum kom þetta fram: 

„Er í flóknum félagslegum aðstæðum. Fannst mjög gott að fá hennar stuðning. Kom í 

nokkur viðtöl og komst að niðurstöðu, að ganga með.“    

 

„Fannst það einstaklega gott að ræða ákvörðun mína við hana.” 

 

Hjúkrunarfræðingur 

Allar konur eiga að hitta hjúkrunarfræðing en eins og kom fram hér að ofan voru sex 

konur sem ekki svöruðu þeim hluta spurningalistans sem innihélt spurningar um 

hjúkrunarfræðing. Af þeim 28 konum sem svöruðu þessum hluta sögðu 27 (96,4%) að 

sér hafi verið mætt af hlutleysi allan tímann og ein (3,6%) sagði það hafa verið ríkjandi 

hluta af tímanum. Meirihluti sagði hjúkrunarfræðing vera styðjandi í sinn garð, fjórar 
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sögðu samtalið vera hvorki styðjandi né óþægilegt og tvær sögðu það óþægilegt (sjá 

töflu 7). 

 

Tafla 7. Samtal við hjúkrunarfræðing 

Hvernig upplifðir þú samtal 

við hjúkrunarfræðing? 

Fjöldi Hlutfall 

Mjög styðjandi 11 39,3% 

Styðjandi 11 39,3% 

Hvorki styðjandi né 

óþægilegt 

4 14,3% 

Óþægilegt 

Mjög óþægilegt 

2 

0 

7,1% 

0% 

Samtals 28 100% 

 

Í svörum við opnum spurningum kom þetta fram: 

„Fannst gott hvað hjúkrunarfræðingurinn var hlutlaus en fannst vanta að ræða andlega 

partinn.“      

 

„Fannst vel haldið utan um mig. Mikið öryggi sem því fylgdi. Virkilega ánægð með 

hjúkrunarfræðinginn.“ 

 

„Frábær - gott að tala við.“ 

 

„Óþægilegt að því leyti að mér fannst hjúkrunarfræðingurinn vera að flýta sér og 

hlutleysi ekki nægjanlegt.“              

 

Læknir 

Partur af ferli fóstureyðingar er að hitta lækni og fara í kvenskoðun. Þegar spurt var um 

hlutleysi voru 31 kona (94%) sem sagði það hafa ríkt allan tímann og tvær (6%) sögðu 

hlutleysi hafa ríkt hluta af tímanum. Ein kona kaus að svara ekki þessari spurningu þar 

sem hún hætti við fóstureyðingu snemma í ferlinu. Þegar spurt var um upplifun á 

samtali við lækni sögðust samanlagt 24 konur upplifa það á styðjandi hátt. Átta sögðu 

það hvorki styðjandi né óþægilegt og tvær sögðu það óþægilegt (sjá töflu 8). 
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Tafla 8. Samtal við lækni 

Hvernig upplifðir þú 

samtalið við lækni? 

Fjöldi Hlutfall 

Mjög styðjandi 17 50% 

Styðjandi 7 20,6% 

Hvorki styðjandi né 

óþægilegt 

8 23,5% 

Óþægilegt 

Mjög óþægilegt 

2 

0 

5,9% 

0% 

Samtals 34 100% 

 

Í svörum við opnum spurningum kom þetta fram: 

„Viðmótið frekar kuldalegt og fannst læknirinn dæma mig. Spurði mig tildæmis afhverju 

ég væri ekki á getnaðarvörn þar sem ég var að koma í annað skiptið.“ 

 

„Mjög sátt við þá þjónustu sem læknirinn veitti, gott og hlýlegt viðmót.“ 

 

„Veit ekki alveg hvar ég hafði lækninn. Talaði um holdafar mitt, ég er aðeins yfir 

kjörþyngd og sagði við mig: „Þú vilt ekki deyja langt fyrir aldur fram og kíktu á 

heimilislækninn þinn“ - fannst þetta mjög óviðeigandi og ekki bæta líðan mína þennan 

dag.“ 

 

„Ég var pínu á báðum áttum en vissi auðvitað staðreyndirnar - fannst samt pínu þá eins 

og ekkert annað en fóstureyðing kæmi til greina. Þá fannst mér hlutleysið hjá til dæmis 

lækninum fara.“ 

 

„mætti vera hlýlegra viðmót“ 

Eins og fram hefur komið fóru allar konurnar í læknisskoðun sem inniheldur kvenskoðun 

og leggangasónar til að meta meðgöngulengd. Af þeim 34 konum voru samanlagt 16 

konur sem sögðu læknisskoðunina vera auðvelda eða mjög auðvelda en níu konum 

fannst skoðunin vera erfið (sjá töflu 9).   
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Tafla 9. Læknisskoðun 

Hvernig upplifðir þú 

læknisskoðunina? 

Fjöldi Hlutfall 

Mjög auðveld 7 20,6% 

Auðveld 11 32,4% 

Hvorki auðveld né erfið 7 20,6% 

Erfið 8 23,5% 

Mjög erfið 1 2,9% 

Samtals 34 100% 

 

Konurnar voru spurðar um fagmennsku starfsfólks hvað varðar framkomu. Allar 

konurnar voru sammála um að fagmennska starfsfólksins væri til staðar. Ein kona 

svaraði ekki þessari spurningu þar sem hún hætti við fóstureyðingu snemma í ferlinu. 

4.3.2 Upplýsingar og fræðsla 

Konurnar voru spurðar um upplifun þeirra af fræðslu og upplýsingaflæði frá 

fagaðilum.Samtals 13 konur af þeim 14 sem hittu félagsráðgjafa sögðu félagsráðgjafa 

hafa frætt sig vel eða mjög vel um ferli fóstureyðingarinnar en ein sagði sig hvorki vel né 

illa upplýsta um ferlið. Enginn sagði sig illa upplýsta (sjá töflu 10). 

Tafla 10. Fræðsla um ferlið hjá félagsráðgjafa 

Hversu vel frædd um ferlið 

hjá félagsráðgjafa? 

Fjöldi Hlutfall 

Mjög vel 11 78,6% 

Vel 2 14,3% 

Hvorki vel né illa 

Illa 

Mjög illa 

1 

0 

0 

7,1% 

0% 

0% 

Samtals 14 100% 

 

Í svörum við opnum spurningum kom þetta fram: 

„Mjög gott viðmót og fræðandi, þá sérstaklega félagsráðgjafinn.“ 

 

Af þeim 28 konum sem svöruðu um hluta hjúkrunarfræðings var mikill meirihluti sem 

sagði sig vel fræddan um ferli fóstureyðingarinnar, þrjár sögðu sig hvorki vel né illa 
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fræddar og ein sagði sig illa upplýsta af hjúkrunarfræðingi. Svipaðar niðurstöður var að 

finna þegar þær voru spurðar um hversu vel upplýstar um meðferðarmöguleika þær 

voru af hjúkrunarfræðingi. 18 konur sögðu sig vera mjög vel upplýstar um 

meðferðamöguleika sem í boði voru vegna fóstureyðingar, fjórar sögðu sig vera vel 

upplýstar og sex hvorki vel né illa. Engin sagði sig illa upplýsta um meðferðarmöguleika 

(sjá töflu 11). 

Tafla 11.  Fræðsla hjá hjúkrunarfræðingi 

Hversu vel frædd um ferli 

og meðferðarmöguleika? 

Fræðsla um ferlið Fræðsla um 

meðferðarmöguleika 

Mjög vel 16 (57,1%) 18 (64,3%) 

Vel 8 (28,6%) 4 (14,3%) 

Hvorki vel né illa 3 (10,7%) 6 (21,4%) 

Illa  

Mjög illa 

1 (3,6%) 

0 (0%) 

0 (0%) 

0 (0%) 

Samtals/hlutfall 28 (100%) 28 (100%) 

 

22 konum fannst mjög auðvelt að fá svör við spurningum sínum hjá hjúkrunarfræðingi, 

fimm sögðu það auðvelt og ein hvorki auðvelt né erfitt (sjá töflu 12). 

Tafla 12. Svör við spurningum hjá hjúkrunarfræðingi 

Hversu auðvelt var að fá 

svör við spurningum þínum 

hjá hjúkrunarfræðingi? 

Fjöldi Hlutfall 

Mjög auðvelt 22 78,6% 

Auðvelt 5 17,9% 

Hvorki auðvelt né erfitt 

Erfitt 

Mjög erfitt 

1 

0 

0 

3,5% 

0% 

0% 

Samtals 28 100% 

 

Í svörum við opnum spurningum kom þetta fram: 

„Fannst ég þurfa að spyrja mikið til að fá upplýsingar.“ 
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Samanlagt 26 konur sögðu sig mjög vel eða vel fræddar um ferlið framundan hjá lækni. 

Sex sögðu sig hvorki vel né illa upplýstar og ein sagði sig illa frædda um ferli 

fóstureyðingarinnar. Ein kona hætti við fóstureyðingu snemma í ferlinu og svaraði því 

ekki þessari spurningu. Meirihluti kvennanna sagði sig vel upplýsta 

ummeðferðarmöguleika af lækni. Fimm konur sögðu sig vel upplýstar, sex sögðust vera 

hvorki vel né illa upplýstar. Engin af þeim 32 konum sem svaraði þessari spurningu taldi 

sig illa upplýsta um meðferðarmöguleika sem í boði voru (sjá töflu 13). Tvær konur 

svöruðu ekki þessari spurningu þar sem þær voru hættar við fóstureyðingu. 

Tafla 13. Fræðsla hjá lækni 

Hversu vel frædd um ferli 

og meðferðarmöguleika? 

Fræðsla um ferlið Fræðsla um 

meðferðarmöguleika 

Mjög vel 16 (47,1%) 21 (65,6%) 

Vel 10 (29,4%) 5 (15,6%) 

Hvorki vel né illa 6 (17,6%) 6 (18,8%) 

Illa 

Mjög illa 

1 (2,9%) 

0 (0%) 

0 (0%) 

0 (0%) 

Samtals/hlutfall 33 (100%) 32 (100%) 

 

Meirihluta kvennanna fannst ýmist auðvelt eða mjög auðvelt að fá svör við spurningum 

sínum. Tvær sögðu það vera hvorki auðvelt né erfitt og einni fannst erfitt að fá svör (sjá 

töflu 14). 

Tafla 14. Svör við spurningum hjá lækni 

Svör við spurningum Fjöldi Hlutfall 

Mjög auðvelt 25 73,5% 

Auðvelt 6 17,6% 

Hvorki auðvelt né erfitt 2 5,9% 

Erfitt 

Mjög erfitt 

1 

0 

2,9% 

0% 

Samtals 34 100% 

 

Í svörum við opnum spurningum kom þetta fram: 

„Fannst vanta ítarlegri upplýsingar. Fannst ég þurfa að draga þær upp úr honum.“ 
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Getnaðarvarnir 

Spurt var um fræðslu á getnaðarvörnum. Voru allar konurnar spurðar hvort þær hafi 

fengið fræðslu hjá þeim fagaðilum sem þær hittu í ferlinu. Allar þær 14 konur sem hittu 

félagsráðgjafa sögðu notkun getnaðarvarna hefði verið rædda. Af þeim 28 konum er 

svöruðu um hluta hjúkrunarfræðings sögðu 20 sig hafa fengið fræðslu um 

getnaðarvarnir. 26 konur af 34 sögðu getnaðarvarnir hafa verið ræddar hjá lækni (sjá 

töflu 15).  

Tafla 15. Notkun getnaðarvarna rædd 

Var notkun 

getnaðarvarna 

rædd? 

Hjá 

félagsráðgjafa 

Hjá 

hjúkrunarfræðingi 

Hjá lækni 

Já 14 (100%) 20 (71,4%) 26 (76,5%) 

Nei 0 (0%) 8 (28,6%) 8 (23,5%) 

Samtals/hlutfall 14 (100%) 28 (100%) 34 (100%) 

 

Aðspurðar um hvort þær hafi fengið misvísandi upplýsingar í ferlinu sögðu 31 kona 

(94%) hafa upplifað starfsfólk gefa sömu upplýsingar allan tímann. Tvær konur sögðu 

það sjaldan koma fyrir að misvísandi upplýsingar hafi verið gefnar. Ein kona svaraði ekki 

þessari spurningu. 

 

Í svörum við opnum spurningum kom þetta fram: 

„Sátt í heildina, fyrir utan það að hafa ekki fengið fræðslu eða upplýsingar varðandi 

getnaðarvarnir.“  

 

„Fannst skrítið að vera ekkert spurð út í getnaðarvarnir.“ 

 

„Ræddi ekki getnaðarvarnir þar sem ég  er að stefna að ófrjósemisaðgerð í haust og fékk 

góðar upplýsingar varðandi það.“ 
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Eins og fram hefur komið er í boði sérstök ráðgjöf um getnaðarvarnir á kvennadeild 

Landspítalans fyrir þær konur sem fara í fóstureyðingu. Átta konum var boðin ráðgjöf 

hjá getnaðarvarnaráðgjafa (sjá töflu 16). Þrjár konur svöruðu ekki þessari spurningu þar 

sem þær hættu við fóstureyðingu. 

Tafla 16. Boðin ráðgjöf hjá getnaðarvarnaráðgjafa 

Var þér boðin ráðgjöf hjá 

getnaðarvarnaráðgjafa? 

Fjöldi Hlutfall 

Já 8 23,5% 

Nei 23 67,6% 

Samtals 31 100% 

 

 

Aðeins tvær af þeim 23 konum sem ekki var boðin ráðgjöf hjá getnaðavarnaráðgjafa 

hefðu óskað eftir slíkri ráðgjöf (sjá töflu 17). 

Tafla 17. Ósk eftir getnaðarvarnaráðgjafa 

Ef nei, hefðir þú óskað eftir 

slíkri ráðgjöf? 

Fjöldi Hlutfall 

Já  2 8,7% 

Nei 21 91,3% 

Samtals 23 100% 

 

4.4 Líðan eftir fóstureyðinguna 

21 af þeirri 31 konu sem fóru í fóstureyðingu sögðust vera mjög sáttar þegar 

símakönnun fór fram. Sex af þeim voru sáttar og fjórar sögðust vera hvorki sáttar né 

ósáttar (sjá töflu 18). 
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Tafla 18. Andleg líðan 

Hvernig líður þér nú 

andlega? 

Fjöldi Hlutfall 

Mjög sátt 21 67,7 

Sátt 6 19,4% 

Hvorki sátt né ósátt 

Ósátt 

Mjög ósátt 

4 

0 

0 

12,9% 

0% 

0% 

Samtals 31 100% 

 

Samanlagt 28 konur sögðu að sér liði mjög vel eða vel líkamlega þegar könnun fór fram. 

Tvær sögðu sér hvorki líða vel né illa líkamlega en ein sagði að líkamleg líðan væri slæm 

(sjá töflu 19) 

Tafla 19. Líkamleg líðan 

Hvernig líður þér nú 

líkamlega? 

Fjöldi Hlutfall 

Mjög vel 17 54,8% 

Vel 11 35,5% 

Hvorki vel né illa 2 6,5% 

Illa 

Mjög illa 

1 

0 

3,2 

0% 

Samtals 31 100% 

 

Rannsakanda fannst áhugavert að athuga hvort munur væri á líðan þeirra kvenna sem 

hittu félagsráðgjafa og þeirra sem fengu símaviðtal. Ekki var marktækur munur þar á. 

Tvær af þeim 14 konum sem komu í viðtal hættu við fóstureyðingu en sjö af þeim 12 

konum ( 58,3%) sem hittu félagsráðgjafa voru mjög sáttar andlega eftir fóstureyðingu og 

sex af þeim leið mjög vel líkamlega. 

Ein kona af þeim 20 sem ekki hittu félagsráðgjafa hætti við fóstureyðingu. 14 

konur af 19 (73,7%) sögðust vera mjög sáttar eftir fóstureyðingu og 11 leið mjög vel 

líkamlega (sjá myndir 5 og 6). 
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Mynd 5.Andleg líðan eftir fóstureyðingu 

 

 

Mynd 6. Líkamleg líðan eftir fóstureyðingu. 
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5 Umræða 

Í þessari rannsókn snerist markmiðið og jafnframt rannsóknarspurninginum að fá innsýn 

í upplifun kvenna af þjónustu kvennadeildar Landspítalans eftir að hafa sótt um 

fóstureyðingu. Fjallað verður um niðurstöður í samhengi við fyrirliggjandi 

rannsóknarniðurstöður og kenningar sem kynntar voru hér að framan. 

Þátttakendur voru sem fyrr segir 34 konur á aldrinum 18-44 ára. Þrjár af þeim 

hættu við fóstureyðingu á mismunandi stigum ferlisins. Flestar voru þær á aldrinum 20-

24 ára,flestar eiga þær börn og rúmur helmingur er í sambandi. Stór meirihluti 

kvennanna hafði ekki farið í fóstureyðingu áður. Þrátt fyrir lítið úrtak endurspegla þessar 

niðurstöður tölur frá landlækni, en árið 2012 voru framkvæmdar fóstureyðingar hjá 980 

konum, af þeim var meirihluti kvenna á aldrinum 20-24 ára, 568 konur áttu börn en 412 

voru barnlausar. Niðurstöðurnar endurspegla einnig tölur landlæknis um fyrri 

fóstureyðingar en 631 kona af 980 höfðu ekki farið áður í fóstureyðingu. Hins vegar 

gildir ekki það sama um niðurstöður um hjúskaparstöðu, en samkvæmt landlækni var 

meirihluti þeirra kvenna sem fór í fóstureyðingu árið 2012 einhleypar, eða 604 konur 

(Embætti landlæknis, 2012).  

Flestar kvennanna (61,3%) völdu lyfjameðferð en það er í samræmi við þá 

staðreynd að lyfjameðferð er nú framkvæmd í vaxandi mæli á Íslandi sem sýnir fram á 

að flestar fóstureyðingar eru framkvæmdar fyrir 9. viku meðgöngu (Landspítali 

Háskólasjúkrahús, e.d.; Embætti landlæknis, 2012). 

5.1 Upplifun á aðstöðu og aðgengi 

Í niðurstöðunum kemur í ljós að meirihluti (67,6%) kvennanna náði ekki sambandi við 

félagsráðgjafa í fyrstu tilraun til tímapöntunar og sögðust sjö konur hafa hringt ítrekað 

og þá fengið tíma. 18 konur fengu símtal frá félagsráðgjafa eftir að hafa skilið eftir 

skilaboð á símsvara.Þessar niðurstöður benda til þess að álag á félagsráðgjafa 

kvennadeildar sé töluvert og vert væri að endurskoða það verkskipulag. 

Konurnar voru spurðar um upplifun af aðstöðu fagfólks og flokkast aðstaða undir 

viðtalsherbergi og skoðunaraðstöðu. Segja má að í heildina hafimeirihluti kvennanna 

haft jákvæða reynslu af aðstöðu heilbrigðisstarfsfólks. 11 konur (78,6%) af þeim 14 
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semhittu félagsráðgjafa sögðu aðstöðuna mjög góða, samanlagt 24 konur (86%) af 28 

svöruðu spurningum um aðstöðu hjúkrunarfræðings ogsögðu hana ýmist mjög góða eða 

góða. Fjórar konur sögðu hana vera hvorki góða né slæma.18 konur (52,9%) upplifðu 

aðstöðu læknis mjög góða, 12 konur sögðu hana vera góða og fjórar töldu  hana vera 

hvorki góða né slæma. Engin upplifði aðstöðu hjá þessum þremur fagaðilum slæma. 

Biðaðstaða 

Upplifun af biðaðstöðu kvennadeildar skiptist nokkuð í tvennt. Samanlagt sögðu 18 

konur (52,9%) hana vera góða, þar af fimm sem sögðu hana mjög góða og 16 konur 

(47,1%) sögðu hana hvorki góða né slæma.  

Ákveðið var að skoða betur aldurstengdan mun á upplifun af biðaðstöðu. 

Meirihluti kvenna (61,9%) sem voru 25 ára og eldri sögðu hana hvorki góða né slæma 

ogþónokkrar ábendingar komu fram í opnu spurningunum varðandi aðstöðuna.Margar 

konur sögðu hana kalda og/eða að staðsetningin væri þeim erfið. Minntust þær aðallega 

á að staðsetningin vekti upp erfiðar tilfinningar og nokkrar minntust á hversu óþægilegt 

þeim fyndist að rekast á eða vera í kringum barnshafandi konur eða konur með nýfædd 

börn.Konum sem sækja um fóstureyðingu er vísað á biðaaðstöðu móttökunnar á fyrstu 

hæð kvennadeildar en á annarri hæð er biðstofa mæðraverndar (Landspítali 

Háskólasjúkrahús, e.d.). 

Má velta fyrir sér hvort þær konur sem eru á leið í fóstureyðingu gætu ef til vill 

villst á aðra hæð eða að þær konursem eiga börn fari mögulega af gömlum vana á þá 

biðstofu. 

5.2 Viðmót fagaðila 

Flestar konurnar voru ánægðar með viðmót fagaðila og stórum meirihluta fannst sér 

mætt af hlutleysi. 12 konur (85,7%) af þeim 14 sem hittu félagsráðgjafa sögðust upplifa 

samtalið á styðjandi hátt og í opnum spurningum mátti greina jákvæða reynslu þegar 

konurnar minntust sérstaklega á stuðning og skilning að hálfu félagsráðgjafa. Mikill 

meirihluti (85,7%) sagði hlutleysi hafa ríkt allan tímann. 

Svipaðar niðurstöður var að fá varðandi upplifun kvennanna afsamtali við 

hjúkrunarfræðing. Samanlagt 22 konur (78,6%) sögðu samtalið vera ýmist mjög 

styðjandi eða styðjandi og fjórar konur sögðu það vera hvorki styðjandi né óþægilegt. 
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Allar nema ein (96,4%) sögðu hlutleysi ríkja allan tímann hjá hjúkrunarfræðingi. Í opnu 

spurningunum minntust nokkrar konur á ánægju sína með viðmót hjúkrunarfræðings, 

ein lýsti ánægju sinni með hversu gott væri að tala við hjúkrunarfræðing og önnur lýsti 

því að vel hefði verið haldið utan um sig og sín mál og því hafi fylgt mikið öryggi. Ein 

kona minntist sérstaklega á hversu gott var að finna fyrir hlutleysi hjúkrunarfræðings en 

fannst þó vanta að ræða um andlega líðan. 

Ekki eru niðurstöður um samtal við lækni jafn einróma. Helmingur kvennanna 

sögðu samtalið vera mjög styðjandi, sjö konur (20,6%) sögðu það styðjandi, átta konur 

(23,5%) sögðu það hvorki styðjandi né óþægilegt en tveimur konum (5,9%) fannst 

samtalið vera óþægilegt. Í opnu spurningunum komu konurnar með ýmsar ábendingar. 

Tvær töluðu sérstaklega um viðmót. Ein sagði lækninn hafa minnst á holdafar sitt og 

fannst henni það óviðeigandi og á sama tíma erfitt. Önnur minntist á dæmandi viðmót 

og fann fyrir fordómum þar sem hún var að koma í fóstureyðingu í annað sinn. Ein kona 

sagðist hafa verið óviss en sagðist þó vita staðreyndir. Fannst henni eins og ekkert annað 

en fóstureyðing hafi verið í boði. Greina mátti að aðstæður hennar byðu líklega ekki upp 

á barneignir en í kjölfarið fannst henni hlutleysi læknisins fara. 

Með öðrum orðum má segja að meirihluti upplifði samtal við lækni á styðjandi 

hátt en þó voru fleiri konur sem upplifðu minni stuðning í samanburði við upplifun 

kvennanna af samtali við félagsráðgjafa og hjúkrunarfræðing. Þessar niðurstöður virðast 

þó ekki hafa áhrif á upplifun kvennanna af hlutleysi læknisins en 31 kona(94%) af þeim 

33 sem svöruðu þeirri spurningu voru sammála um að það hefði verið ríkjandi allan 

tímann. Samkvæmt Guðbjörgu Eddu Hermannsdóttur og Svövu Stefánsdóttur (2006) er 

mikilvægt að heilbrigðisstarfsmenn veiti hlutlausa ráðgjöf og glími þeir við tilfinningar 

sem eru þeim erfiðar í tengslum við fóstureyðingar er nauðsynlegt að þeir þekki sín 

takmörk og vinni ekki við viðfangsefnið. Í íslenskri rannsókn sem gerð var árin 1971-

1972 sýndu niðurstöður að konur sem upplifðu óvingjarnlega og jafnvel dæmandi 

framkomu starfsfólks töldu að það hafi haft áhrif á andlega líðan að meðferð lokinni 

(Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 1973). 

Jákvætt má telja að flest allar konurnar upplifðu hlutleysi í viðmóti þar sem 

mikilvægt er að konum finnist þær hafa vald yfir eigin ákvörðunum og borin sé virðing 

fyrir þeim (WHO, 2012). Í rannsókn Bender (1999) kom fram að ungmenni vilja starfsfólk 
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sem er fordómalaust, vingjarnlegt og komi fram við þau af virðingu. Má ætla að þessir 

þættir eigi jafn vel við hvort sem um ræðir heilbrigðisþjónustu fyrir ungmenni eða 

fullorðna. 

5.3 Ráðgjöf og ákvarðanataka 

Í lögum um ráðgjöf og fræðslu varðandi kynlíf og barneignir og um fóstureyðingar og 

ófrjósemisaðgerð nr.25/1975 er kveðið á um að konum sem óska eftir fóstureyðingu séu 

veitt ráðgjafar- og stuðningsviðtöl.Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að almennt 

voru konurnar sáttar með þá ráðgjöf sem þær fengu hjá félagsráðgjafa. Flestar voru þær 

búnar að taka ákvörðun (78,6%) áður en þær hittu félagsráðgjafa en þó fannst öllum 

nema einni konu (92,8%) mjög gagnlegt að ræða um ákvörðun sína við félagsráðgjafann. 

Samkvæmt Farley o.fl. (2006) er hver einstaklingur sérfræðingur í sínu lífi. Má því 

telja að mikilvægt sé að bera virðingu fyrir ákvörðunartöku kvenna sem íhuga 

fóstureyðingu, þar sem aðeins þær geta metið framtíð sína og möguleikana sem henni 

fylgja en um leið er mikilvægt að sýna henni skilning á þessari viðkvæmu stöðu 

(Guðbjörg Edda Hermannsdóttir og Svava Stefánsdóttir, 2006; WHO, 2012). 

 Tvær konur sem ekki komu í viðtal höfðu sérstaklega orð á þeim stuðningi og 

skilningi sem félagsráðgjafi sýndi þeim í símaviðtali. Önnur konan kunni vel að meta 

„input“ félagsráðgjafa eins og hún orðaði það og var þakklát fyrir að hafa ekki þurft að 

fara í sérstakan viðtalstíma. Eru þessar niðurstöður í takt við niðurstöður Törnbom og 

félaga (1999) um ferli ákvarðanatöku um fóstureyðingu sem greint var frá í kafla 2.4 en 

hún sýndi fram á að flestar konurtaka ákvörðun um fóstureyðingu strax eða fljótlega 

eftir að óráðgerð þungun er staðfest. Jafnvel þótt allt að helmingi þeirra finnist sjálf 

ákvörðunin hafi verið erfið eru þær ákveðnar og standa við hana. Svo virðist sem einn 

hópur eigi þó í mestum erfiðleikum með að taka ákvörðun um framhaldið og eru það 

konur sem hafa þurft á félagslegri aðstoð að halda. Sjálfsagt erað hafa það í huga þegar 

veitt er ráðgjöf og ekki síst þar sem þessar konur eiga meiri áhættu á vanlíðan eftir 

meðferð (Törnbom o.fl., 1999). 

Sama gildir um niðurstöður skosku rannsóknarinnar. Niðurstöður hennar sýndu 

að 93% þeirra 206 kvenna héldu sig við að fara í fóstureyðingu og voru sterkustu 

forspárgildin fyrir því að standa við ákvörðunina, vissa konunnar um ákvörðun sína. Með 

því að notast við nokkrar lykilspurningar var reynt að finna þær konur sem þurfa og vilja 
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aukna ráðgjöf og voru ekki búnar að gera upp hug sinn (Cameron og Glasier, 

2012).Samkvæmt Cameron og Glasier (2012) er mikilvægt að þær konur fái eins mikla 

umræðu og ráðgjöf og þær þurfa og vilja en segja jafnframtað samskonar ráðgjöf fyrir 

allar konur sé ekki í samræmi við óskir þeirra ásamt því að vera sóun á 

heilbrigðisstarfskröftum. 

5.4 Upplifun á fræðslu 

11 konur (78,6%) sögðu ferli fóstureyðingarinnar hafa verið mjög vel útskýrt af hálfu 

félagsráðgjafa. Konurnar virtust ekki eins sáttar með fræðslu frá hjúkrunarfræðingi um 

ferlið framundan. Niðurstöður sýndu að í tengslum við fræðslu um fóstureyðingarferlið 

sögðu 16 konur (57,1%) af þeim 28 er svöruðu spurningum um hlut hjúkrunarfræðings, 

sig mjög vel fræddar um ferlið framundan en þrjár konur (10,7%) sögðu sig hvorki vel né 

illa upplýstar um ferlið. 18 konur (64,3%) sögðu meðferðarmöguleika mjög vel útskýrða 

en sex konur (21,4%) upplifðu sig hvorki vel né illa upplýstar. Ein kona minntist á í 

opnum spurningum að hún teldi sig hafa þurft að spyrja margra spurninga til að fá 

upplýsingar. Þó sagði meirihluti kvennanna (96,5%) það hafa verið auðvelt að fá svör við 

þeim spurningum sem þær kynnu að hafa. 

Svipaðar niðurstöður mátti sjá á svörum kvennanna um fræðslu og upplýsingar 

frá lækni. 16 konur (47,1%) sögðu sig mjög vel fræddar um ferli fóstureyðingar, sex 

konur (17,6%) sögðu sig hvorki vel né illa upplýstar. Samanlagt 26 konum (81,2%) fannst 

meðferðarmöguleikum ýmist vel eða mjög vel lýst af lækni en sex konum (18,8%) fannst 

þær hvorki vel né illa upplýstar. Í opnu spurningunum minntist ein kona á að henni hafi 

fundist hún þurfa að draga upplýsingar upp úr lækninum. Líkt og hjá hjúkrunarfræðingi 

sagði meirihluti kvennanna (91,1%) það ýmist mjög auðvelt eða auðvelt að fá svör við 

spurningum. Af þessum upplýsingum er óhætt að álykta að í heildina litið virtust 

konurnar fá svör við spurningum sínum og þá vonandi upplýsingar um leið. Þó má spyrja 

hvort nauðsynlegt sé að konurnar spyrji mikið til að fá viðeigandi fræðslu. Flestar 

konurnar (93,9%) voru sammála um að þær hefðu aldrei fengið misvísandi upplýsingar 

frá fagfólki sem teljast má mjög jákvætt. 
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5.4.1 Fræðsla um getnaðarvarnir 

Samkvæmt núgildandi lögum um ráðgjöf og fræðslu varðandi kynlíf og barneignir er 

kveðið á um að kona skuli fá leiðbeiningar um getnaðarvarnir eftir að hafa gengist undir 

fóstureyðingu (Lög um ráðgjöf og fræðslu varðandi kynlíf og barneignir og um 

fóstureyðingar og ófrjósemisaðgerðir nr. 25/1975). Niðurstöður rannsóknarinnar benda 

til að fræðsla um getnaðarvarnir hafi verið veitt en aðallega í viðtali fyrir meðferð. Allar 

þær konur sem hittu félagsráðgjafa sögðu getnaðarvarnir hafa verið ræddar. Meirihluti 

þeirra kvenna (71,4%) er svöruðu spurningum um hjúkrunarfræðing sögðu 

getnaðarvarnir hafa verið ræddar og svipaðar tölur var að finna varðandi 

getnaðarvarnafræðslu læknis en 26konur (76,5%) sögðu slík mál hafa verið rædd.  

Frá árinu 1997 hefur verið starfrækt getnaðarvarnaþjónusta á kvennadeild 

Landspítalans fyrir konur sem sækja um fóstureyðingu. Getnaðarvarnaráðgjafi starfar 

þar þrjár klukkustundir í viku (Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 2000;Landspítali 

Háskólasjúkrahús, e.d.; Sóley S. Bender, munnleg heimild 13. desember 2013). 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að 23 konur (67,6%) sögðust ekki hafa fengið boð 

um slíka ráðgjöf en aðspurðar hvort þær hefðu áhuga á henni voru aðeins tvær konur 

(8,7%) sem svöruðu því játandi. Samkvæmt Sóley S. Bender og Reyni T. Geirssyni (2003) 

hefur reynslan sýnt að erfitt getur reynst að ná til kvennanna að fóstureyðingu lokinni. 

Því var ákveðið að ræða við konurnar áður en þær fóru í fóstureyðingu en jafnframt 

bjóða upp á fræðslu hjá getnaðarvarnaráðgjafa. Þegar veitt er ráðgjöf um 

getnaðarvarnir þarf að  taka tillit til reynslu og viðhorfa konunnar til hinna ýmsu aðferða 

sem völ er á. Ráðgjöfin felst því í samráði og gagnkæmum samskiptum við konuna svo 

hún geti tekið upplýsta ákvörðun (Sóley S. Bender, 2012). 

5.5 Andleg og líkamleg líðan 

Niðurstöður rannsóknar leiddu í ljós að flestar konurnar (87,1%) virtust sáttar að 

fóstureyðingu lokinni. Fjórar konur sögðust vera hvorki sáttar né ósáttar en engin var 

ósátt. Sama gildir um líkamlega líðan en meirihluti sagði sér líða vel (90,3%). Tvær konur 

sögðu sér líða hvorki vel né illa líkamlega og ein sagði líkamlega líðan ekki vera góða. Eru 

þessar niðurstöður svipaðar og niðurstöður Olsen og félaga (2011) en þau skoðuðu líðan 

kvenna fyrir og eftir fyrstu fóstureyðingu og líðan kvenna fyrir og eftir fæðingu fyrsta 

barns og báru saman. Ekki var sjáanlegur munur á tíðni þess að konur leituðu sér 
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andlegrar hjálpar fyrir eða eftir fóstureyðingu. Eins endurspegla niðurstöður þessarar 

rannsóknar einnig útkomu Charles og félaga (2008) þar sem þau skoðuðu 21 rannsókn á 

líðan kvenna að lokinni fóstureyðingu og flokkuðu þær eftir gæðum á aðferðafræði. Í 

ljós kom að í niðurstöðum þeirra rannsókna sem metnar voru sem vandaðar var ekki að 

sjá að fóstureyðing hefði neikvæð áhrif á andlega líðan kvennanna. 

Rannsakandi ákvað líkt og segir í niðurstöðukafla 4.4 að skoða hvort munur væri 

á líðan þeirra kvenna sem komu og hittu félagsráðgjafa og þeirra sem ekki komu í viðtal 

en fengu ráðgjöf í síma. Ekki var marktækur munur þar á en þær konur sem hittu 

félagsráðgjafa voru 14 talsins og tvær af þeim hættu við fóstureyðingu. Þær konur sem 

sögðust vera mjög sáttar eða sáttar voru samanlagt 10 (83,3%) og sex konum (50%) leið 

mjög vel líkamlega. Þær sem ekki hittu félagsráðgjafa en fengu símaviðtal voru 20 talsins 

(þar af hætti ein við fóstureyðingu) en 17 (89,5%) sögðust vera mjög sáttar eða sáttar 

eftir fóstureyðingu, 11 (57,9%) leið mjög vel líkamlega.  

Eins og sjá má í kafla 5.4 kom fram í opnu spurningunum að tvær konur tóku 

sérstaklega fram stuðning félagsráðgjafa í símaviðtali og önnur þeirra nefndi ánægju yfir 

að hafa ekki þurft að koma í sérstakan viðtalstíma. Greina má af þessum athugasemdum 

og áðurnefndum niðurstöðum sem sýna að ekki sé munur á líðan hvort viðtal við 

félagsráðgjafa var símleiðis eða með komu, að í mörgum tilfellum sé hægt að uppfylla 

þarfir kvenna á ráðgjöf með símtali. Samkvæmt Cameron og Glasier (2012) gæti verið 

gagnlegt að skima fyrir þeim atriðum sem þekkt er að tengist aukinni áhættu á vanlíðan 

eftir fóstureyðingu og bjóða þeim einstaklingum frekari ráðgjöf. 
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6 Lokaorð 

Í þessari rannsókn var það haft að leiðarljósi að kanna upplifun og líðan kvenna sem 

fóru í fóstureyðingu á þjónustu fagaðila á kvennadeild Landspítalans. Meirihluti 

kvennanna var sáttur við aðkomu heilbrigðistarfsfólksins og þá ráðgjöf sem þeim var 

veitt en þó voru nokkur atriði sem gerðar voru athugasemdir við. Má þar nefna 

biðaðstöðu og erfiðleika við að ná sambandi við félagsráðgjafa á auglýstum tíma. Í 

undartekningartilfellum var um að ræða aðfinnslu á viðmóti starfsfólks. Ekki var munur 

á líðan þeirra kvenna sem fékk viðtal við félagsráðgjafa í síma eða þeirra sem komu í 

viðtal. 

Styrkleiki þessarar rannsóknar er að þetta málefni hefur ekki verið rannsakað áður 

með þessari nálgun. Veikleikar rannsóknarinnar eru að ekki er hægt að alhæfa 

niðurstöður hennar yfir á allar þær konur sem sækja um fóstureyðingu þar sem úrtakið 

er ekki stórt og svarhlutfall aðeins 25% af þeim sem boðin var þátttaka. Þessi hópur 

virðist vera viðkvæmur og erfitt var að fá þátttakendur. Telur rannsakandi það vera 

vissar niðurstöður. Niðurstöður rannsóknarinnar gefa þó vissa innsýn í hvernig 

þjónustan er og hvernig er hægt að auka gæði hennar og hefur því ákveðið notagildi. 

Rannsakandi telur áhugavert að gera frekari rannsóknir tengdar þessu málefni í 

framtíðinni og þá vonandi með stærra úrtaki. Fleiri rannsóknir gætu leitt til bættrar 

þjónustu fyrir þær konur sem sækja um fóstureyðingu á kvennadeild Landspítalans. 

Það er von höfundar að þessi rannsókn eigi eftir að nýtast þeim er koma að þessum 

störfum á kvennadeildinni og gefi heilbrigðisstarfsfólki betri innsýn í þarfir 

skjólstæðinga sinna.  

_______________________ 

Erna Harðardóttir 
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Viðauki 1. Spurningalisti 

 

Vinsamlegast athugið að þetta er símakönnun og verður því ekki afhend þátttakendum. 

Rannsókn á upplifun kvenna af þjónustu Kvenlækningasviðs LSH í sambandi við að sótt er 

um fóstureyðingu skv. lögum 25/1975. 

Almennar spurningar 

Aldur:  

1.Hvað ert þú gömul?  

 undir 15 ára,  

 16-19,  

 20-24,  

 25-29,  

 30-34,  

 35-39, 

 40-44, 

 eldri en  45 ára. 

Búseta: 

2. Hvar býrð þú?  

 Stór-Reykjavíkursvæðinu,  

 Suðurlandi,  

 Austurlandi,  

 Norðurlandi,  

 Vesturlandi 

Barneignir:  

3. Hefur þú átt barn/börn?  

 Barnlaus  1 barn  2 börn  3 börn eða fleiri 

Hjúskaparstaða:  

4.Ert þú nú í sambandi? 

 Ein  Í sambandi   Að slíta sambandi 
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Áður í fóstureyðingu:  

5.Hefur þú áður farið í fóstureyðingu? 

 Aldrei  Einu sinni  Tvisvar   Þrisvar eða oftar 

 

Aðgengi 

Að panta tíma 

6. Hringdir þú sjálf ? Já  Nei 

7. Ef nei hver hringdi fyrir þig? 

 Læknir,  

 Hjúkrunarfræðingur,  

 Foreldrar,  

 Barnsfaðir,  

 Aðrir 

8. Náðir þú/þið sambandi við félagsráðgjafa í auglýstum símatíma ? Já  Nei 

9. Var hringt í þig/ykkur af félagsráðgjafa kvennadeildar? Já Nei 

Önnur leið til að fá tíma __________________________ 

10. Hve lengi þurftir þú að bíða eftir tíma hjá félagsráðgjafa/læknir? 

 Fékk tíma innan 7 daga  Fékk tíma innan 14 daga  Fékk tíma eftir meir en 14 daga 

11. Hvernig upplifðir þú biðaðstöðuna á kvennadeildinni? 

 Mjög góða, 

 Góða,  

 Hvorki góða né slæma,  

 Slæma,  

 Mjög slæma 

Nú verður spurt um þína upplifun af þjónustu þess starfsfólks sem þú hittir á 

kvennadeildinni. 

 

Félagsráðgjöf 

12. Hittir þú félagsráðgjafa? Já  Nei 

13. Komstu þú ein? Já  Nei 

14. Ef nei hver kom með þér? 

 Barnsfaðir,  
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 Vinkona,  

 Foreldri,   

 Aðrir ættingjar,  

 Aðrir 

15. Ræddi félagsráðgjafinn við þig eina? 

 Allan tímann  Hluta af tímanum  Aldrei 

16. Hvernig upplifðir þú aðstöðuna hjá félagsráðgjafanum 

 Mjög góða, 

 Góða,  

 Hvorki góða né slæma, 

 Slæma,  

 Mjög slæma 

17. Varstu búin að taka ákvöðun um fóstureyðingu áður en þú hittir félagsráðgjafann? 

 Já  Nei,   Veit ekki 

18. Hve gagnlegt fannst þér að ræða ákvörðun þína við félagsráðgjafann? 

 Mjög gagnlegt,  

 Gagnlegt,  

 Hvorki né,  

 Ekki gagnlegt,  

 Óþarfi 

19. Upplifðir þú samtalið við félagsráðgjafan sem 

 Mjög styðjandi,  

 Styðjandi,  

 Hvorki styðjand né óþægilegt, 

 Óþægilegt, 

 Mjög óþægilegt 

20. Upplifðir þú að þér væri mætt af hlutleysi 

 Allan tímann  Hluta af tímanum  Aldrei 

21. Hversu vel varst þú frædd um ferli fóstureyðingarinnar 

 Mjög vel,  

 Vel,  

 Hvorki vel né illa,  
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 Illa,  

 Mjög illa 

22. Var notkun getnaðarvarna rædd? Já  Nei 

23. Var þér boðið að hafa samband eftir fóstureyðinguna ef þú teldir þig þurfa á að halda? 

 Já  Nei Veit ekki 

24. Hefðir þú viljað bóka tíma í eftirviðtal? Já  Nei  Veit ekki 

25. Er eitthvað sem þér finnst skipta máli til að bæta þjónustunna sem félagsráðgjafar 

veita 

 

 

 

Hjúkrunarfræðingurinn 

26. Komstu þú ein? Já  Nei 

27. Ef nei hver kom með þér? 

 Barnsfaðir,  

 Vinkona,  

 Foreldri,   

 Aðrir ættingjar,  

 Aðrir 

28. Ræddi hjúkrunarfræðingurinn við þig eina? 

 Allan tímann  Hluta af tímanum  Aldrei 

29. Hvernig upplifðir þú aðstöðuna hjá hjúkrunarfræðingnum? 

 Mjög góða, 

 Góða,  

 Hvorki góða né slæma, 

 Slæma,  

 Mjög slæma 

30. Hversu auðvelt var að fá svör við spurningum þínum? 

 Mjög auðvelt,  

 Auðvelt,  

 Hvorki auðvelt né erfitt,  

 Erfitt,  
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 Mjög erfitt 

31. Var notkun getnaðarvarna rædd? Já  Nei 

32. Upplifðir þú samtalið við hjúkrunarfræðinginn sem 

 Mjög styðjandi,  

 Styðjandi,  

 Hvorki styðjand né óþægilegt, 

 Óþægilegt, 

 Mjög óþægilegt 

33. Upplifðir þú að þér væri mætt af hlutleysi? 

 Allan tímann  Hluta af tímanum   Aldrei 

34. Hversu vel varst þú frædd um ferli fóstureyðingarinnar? 

 Mjög vel,  

 Vel, 

 Hvorki vel né illa,  

 Illa,  

 Mjög illa 

35. Hversu vel varst þú upplýst um meðferðarmöguleika sem eru í boði vegna 

fóstureyðingar? 

Mjög vel,  

Vel,  

Hvorki vel né illa,  

Illa,  

Mjög illa 

 

36.Er eitthvað sem þér finnst skipta máli til að bæta þjónustuna sem hjúkrunarfræðingar  

veita 

 

 

Læknir 

37. Komstu beint til læknisins? Já  Nei 

38. Komstu frá öðrum lækni? Já  Nei 

39. Hve auðvelt var fyrir þig að nálgast umsókn um fóstureyðingu? 
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Mjög auðvelt 

Auðvelt 

Hvorki auðvelt né erfitt 

Erfitt 

Mjög erfitt 

40. Komstu þú ein? Já  Nei 

41. Ef nei hver kom með þér? 

 Barnsfaðir,  

 Vinkona,  

 Foreldri,   

 Aðrir ættingjar,  

 Aðrir 

42. Ræddi læknirinn við þig eina? 

 Allan tímann  Hluta af tímanum   Aldrei 

43. Hvernig upplifðir þú aðstöðuna hjá lækninum 

 Mjög góða, 

 Góða,  

 Hvorki góða né slæma, 

 Slæma,  

 Mjög slæma 

44. Hversu auðvelt var að fá svör við spurningum þínum? 

 Mjög auðvelt,  

 Auðvelt,  

 Hvorki auðvelt né erfitt,  

 Erfitt,  

 Mjög erfitt 

45. Var notkun getnaðarvarna rædd? Já  Nei 

46. Hvernig upplifðir þú læknisskoðunina ? 

Mjög auðveld,  

Auðveld,  

Hvorki auðveld né erfið,  

Erfið,  
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Mjög erfið 

47. Upplifðir þú samtalið við læknirinn sem 

 Mjög styðjandi,  

 Styðjandi,  

 Hvorki styðjand né óþægilegt, 

 Óþægilegt, 

 Mjög óþægilegt 

48. Upplifðir þú að þér væri mætt af hlutleysi? 

 Allan tímann  Hluta af tímanum   Aldrei 

49. Hversu vel varst þú frædd um ferli fóstureyðingarinnar? 

 Mjög vel,  

 Vel, 

 Hvorki vel né illa,  

 Illa,  

 Mjög illa 

50. Hversu vel varst þú upplýst um meðferðarmöguleika sem eru í boði vegna 

fóstureyðingar? 

Mjög vel,  

Vel,  

Hvorki vel né illa,  

Illa,  

Mjög illa 

51. Er eitthvað sem þér finnst skipta máli til að bæta þjónustuna sem læknirinn veitir ? 

 

 

Eftir fóstureyðinguna. 

52. Valdir þú lyfjameðferð? Já Nei 

Ef já.... 

53. Var hún framkvæmt heima?Já Nei 

54. Hversu vel varst þú undirbúin undir fóstureyðinguna 

Mjög vel, 

Vel,  
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Hvorki vel né illa,  

Illa,  

Mjög illa 

 

Ef á kvennadeildinni 

55.Hvernig upplifðir þú aðstöðuna? 

Mjög góða,  

Góða,  

Hvorki góða né slæma,  

Slæma,  

Mjög slæma 

 Ef nei... 

56. Hvernig var tekið á móti þér við komu á  legudeild kvenlækningadeildar? 

Mjög vel, 

Vel,  

Hvorki vel né illa,  

Illa,  

Mjög illa 

57. Hvernig upplifðir þú aðstöðuna? 

Mjög góða,  

Góða,  

Hvorki góða né slæma,  

Slæma,  

Mjög slæma 

 

58. Fékkstu einhvern tíma misvísandi upplýsingar frá starfsfólki (félagsráðgjöfum, 

hjúkrunarfræðingum eða læknum)?  

Mjög oft  Oft  Sjaldan, Aldrei 

59. Hversu faglegt fannst þér starfsfólk kvennadeildarinnar vera í framkomu sinni gagnvart 

þér? 

Mjög faglegt,  

Faglegt,  
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Hvorki faglegt né ófaglegt,  

Ófaglegt,  

Mjög ófaglegt 

60.Var þér boðin ráðgjöf hjá getnaðarvarnaráðgjafa? Já Nei 

61. Ef nei. Hefðir þú óskað eftir slíkri ráðgjöf? Já Nei 

62. Hvernig líður þér nú andlega? 

Mjög sátt,  

Sátt,  

Hvorki sátt né ósátt, 

Ósátt,  

Mjög ósátt 

63. Hvernig líður þér nú líkamlega? 

Mjög vel,  

Vel,  

Hvorki vel né illa,  

Illa,  

Mjög illa 

 

64. Er eitthvað annað sem þú vilt koma á framfæri í sambandi við þjónustuna sem þú 

fékkst í sambandi við fóstureyðinguna 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________ 

 

Kærar þakkir fyrir þátttökuna. 
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Viðauki 2 Leyfi frá yfirmanni deilda 
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Viðauki 3. Boðsbréf til þátttakenda 

 

Kæri viðtakandi 

Fyrirhuguð er rannsókn á vegum Félagsráðgjafardeildar Háskóla Íslands og 

Kvenlækningadeildar Landspítala.  

Tilgangur og markmið rannsóknarinnar er að skoða upplifun kvenna er sækja um 

fóstureyðingu á kvennadeildinni á þjónustunni sem þar er í boði.  

Um er að ræða símakönnun.Spyrjandi er ekki starfsmaður spítalans heldur meistaranemi í 

félagráðgjöf og er rannsóknin meistaraverkefni í MA námi til starfsréttinda. Spurningalistinn 

er nafnlaus og ópersónurekjanlegur.  

 

Leitað verður eftir skriflegu, upplýstu samþykki þátttakenda sem ákveða að taka þátt. Einnig 

gefur þátttakandi upp símanúmer og hvaða tími myndi best henta að haft verði samband. 

Hringt verður viku eftir að fóstureyðingu lýkur. Í símtalinu verður spurt um ákvörðun 

þína,upplifun af þjónustunni og líðan eftir á. Einnig væri það vel þegið að fá allar þær 

athugasemdir sem gætu stuðlað að  bættri þjónustu.  

Ávinningur af því að taka þátt er sá að þátttakandi leggur fram sína innsýn á þjónustuna sem 

í boði er á kvennadeildinni og tekur því vissan þátt í að endurbæta hana. 

Löggjöfin sem gildir í íslensku samfélagi nefnist Lög um ráðgjöf og fræðslu varðandi kynlíf og 

barneignir og um fóstureyðingar og ófrjósemisaðgerð og er frá árinu 1975. Í dag er það 

skylda að konur fái samþykki frá félagsráðgjafa eða lækni áður en fóstureyðing er 

framkvæmd. 

Þátttakendum er frjálst að hætta þáttöku hvenær sem er án útskýringa og verður þá 

viðeigandi gögnum eytt tafarlaust. Öll  gögnum  þátttakendur og þær upplýsingar sem þeir 

veita í rannsókninni verða meðhöndluð samkvæmt ströngustu reglum um nafnleynd og 

trúnað og farið verður að íslenskum lögum varðandi persónuvernd, vinnslu og eyðingu 

frumgagna. Öll gögn tengd rannsókninni verða geymd á kvennadeild LSH á öruggum stað í 

tölvu varinni með aðgangsorði. Öllum gögnum verður eytt að rannsókn lokinni eigi síðar en 

1. janúar 2014. 
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Ábyrgðaraðili rannsóknarinnar er dr. Helga Sól Ólafsdóttir, félagsráðgjafi. Netfangið hennar 

er: helgasol@landspitali.is 

Rannsakandi er Erna Harðardóttir, meistaranemi í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands. netfang: 

erh7@hi.is sími: 695-7331 

mailto:helgasol@landspitali.is
mailto:erh7@hi.is@
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Viðauki 4. Samþykkisyfirlýsing 

 

Samþykkisyfirlýsing vegna 

Rannsóknar upplifun kvenna á þjónustu Kvenlækningadeildar Landspítala er 

sækja um fóstureyðingu skv. lögum 25/1995. 

Ég undirrituð samþykki þátttöku í ofangreindri rannsókn, eftir að hafa fengið um hana 

upplýsingar af upplýsingablaði sem ég hef í minni vörslu. Mér er kunnugt um að ég get hætt 

þátttöku hvenær sem er án skýringa. 

 

 

Dags. ________________________ 

 

Nafn __________________________________________ 

 

Símanúmer sem hægt er að ná í mig 

Á dagtíma: ____________________________ 

Á kvöldtíma: ___________________________ 

 

Með kæru þakklæti 

Virðingarfyllst, 

Erna Harðardóttir,  

meistaranemi í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands.  

netfang: erh7@hi.is 

sími: 695-7331 

 

Ábygðaraðili rannsóknarinnar 

Dr. Helga Sól Ólafsdóttir,  

mailto:erh7@hi.is@
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