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Útdráttur 

Þessi heimildaritgerð er lokaverkefni til B.A.-prófs í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands. 

Meginviðfangsefni þessarar ritgerðar er fóstureyðingar og félagsráðgjöf. Í upphafi er 

fræðileg umfjöllun um fóstureyðingar, því næst er fjallað um þá meðferðarmöguleika 

sem eru í boði hérlendis og þá löggjöf sem snýr að fóstureyðingum. Enn fremur eru þeir 

þættir sem móta ákvarðanir kvenna og stöðu þeirra og líðan eftir fóstureyðingu 

skoðaðir. Ásamt því er fjallað um hlutverk félagsráðgjafa í tengslum við fóstureyðingar. 

Mikilvægt er að opna jákvæða umræðu um fóstureyðingar þar sem mikið er um 

fordóma og vanþekkingu á málefninu. Mæta þarf þörf fyrir fræðslu og ráðgjöf þegar 

kemur að konum sem íhuga fóstureyðingu og á sama tíma ber að hafa í huga viðkvæma 

stöðu þeirra sem eru í sporum sem þessum. Ritgerðinni er ætlað að varpa ljósi á 

áhrifaþætti kvenna sem standa frammi fyrir ákvörðun um fóstureyðingu og jafnframt 

þau úrræði sem eru í boði fyrir þennan hóp kvenna. Hér er fræðileg umfjöllun á sviði 

félagsráðgjafar og skyldum greinum skoðuð og setti höfundur fram eftirfarandi 

rannsóknarspurningar: Hvaða þættir móta ákvörðun kvenna þegar þær eru að íhuga að 

fara í fóstureyðingu? Hver er líðan kvenna eftir fóstureyðingu? Hvert er hlutverk 

félagsráðgjafa í tengslum við fóstureyðingar?  

 Niðurstöður gefa til kynna að margþættar ástæður geta legið að baki ákvörðun 

þeirra kvenna sem óska eftir fóstureyðingu en þær eru ýmist af félagslegum, 

tilfinningalegum eða læknisfræðilegum toga. Hér á landi er þó algengast að konur kjósi 

að fara í fóstureyðingu vegna félagslegra ástæðna. Enn fremur er líðan kvenna eftir 

fóstureyðingu mjög einstaklingsbundin, en algengt er að konur upplifi blendnar 

tilfinningar. Hlutverk félagsáðgjafa í tengslum við fóstureyðingar er fyrst og fremst að 

veita konum í aðstæðum sem þessum viðeigandi ráðgjöf og stuðning, tryggja rétt þeir og 

aðstoða þær við ákvörðunartöku, út frá þeirra eigin forsendum.  

 

Lykilorð: Fóstureyðingar, áhrifaþættir, líðan, félagsráðgjöf. 
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Formáli 

Ritgerð þessi er 12 eininga lokaverkefni til B.A.-prófs í félagsráðgjöf. Ég vil þakka 

leiðbeinanda mínum, Guðbjörgu Ottósdóttur fyrir góða leiðsögn, gagnlegar ábendingar 

og gott samstarf. Auk þess vil ég þakka Önnu Sigrúnu Ingimarsdóttur félagráðgjafa á 

kvennasviði Landspítala Háskólasjúkrahúss, fyrir að veita mér dýpri innsýn í málaflokkinn 

og aðstoð við öflun heimilda. Mínar allra innilegustu þakkir vil ég færa Siggeir Erni 

Steinþórssyni fyrir góðan yfirlestur, óendanlegan stuðning og hvatningu við gerð 

þessarar ritgerðar. Sérstakar þakkir vil ég færa dóttur minni Ísól Ernu Siggeirsdóttur fyrir 

alla þá þolinmæði sem hún veitti mér. Án ykkar hefði þessi ritgerð ekki orðið að 

veruleika. 
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1 Inngangur 

Frá örófi alda hafa margar konur orðið barnshafandi án þess að hafa getu, vilja eða búið 

við aðstæður sem henta til að ala eða annast barn. Aðstæður sem þessar geta verið 

konum mikið áfall og valdið þeim miklum kvíða og áhyggjum. Það að geta valið að binda 

endi á ótímabæra þungun á löglegan og öruggan hátt með fóstureyðingu dregur úr 

streitu og er auk þess talinn vera mikilvæg fyrir andlegt og líkamlegt heilbrigði kvenna. 

Aðgengi að löglegri fóstureyðingu kemur meðal annars í veg fyrir að konur séu 

þvingaðar til áframhaldandi meðgöngu og tryggir um leið þeirra mannréttindi. 

Fóstureyðing er og verður samt sem áður alltaf neyðarúrræði en engu að síður úrræði 

sem hefur fylgt mannkyninu og mun gera það áfram (Guðbjörg Edda Hermannsdóttir, 

Inga María Hjálmarsdóttir og Jóhanna Hjartardóttir, 2003; Guðbjörg Edda 

Hermannsdóttir og Svava Stefánsdóttir, 2006). 

Málefni tengd fóstureyðingum eru viðkvæm og hafa valdið miklum deilum um allan 

heim en í mörgum löndum er ólöglegt að binda endi á meðgöngu kvenna. Það er meðal 

annars vegna þess að deilt er um hvort fóstureyðingar séu siðferðislega réttar eða 

rangar. Einnig vegna þess hve þær snerta við gildum eins og trú og menningu. Í flestum 

vestrænum ríkjum eru þó fóstureyðingar löglegar, meðal annars á Íslandi. Hér á landi er 

konum heimilt að fara í fóstureyðingu af félagslegum jafnt sem læknisfræðilegum 

ástæðum og auk þess ef kona hefur orðið þunguð eftir að hafa verið nauðgað. Konur 

sem eru að íhuga fóstureyðingu þurfa jafnframt samkvæmt íslenskum lögum að ræða 

ákvörðun sína annað hvort við félagsráðgjafa og lækni eða tvo lækna (Lög um ráðgjöf og 

fræðslu varðandi kynlíf og barneignir og um fóstureyðingar og ófrjósemisaðgerðir nr. 

25/1975; Guðbjörg Edda Hermannsdóttir o.fl., 2003; Guðbjörg Edda Hermannsdóttir og 

Svava Stefánsdóttir, 2006; Ely og Dulmus, 2010). Félagsráðgjafar á kvennasviði 

Landspítalans veita hlutlausa ráðgjöf um fóstureyðingar og aðstoða konur við að taka 

ákvörðun. Óvelkomin þungun og fóstureyðing er erfið og krefjandi lífsreynsla og er 

algengt að konur upplifi togstreitu milli tilfinninga og skynsemi. Því er oft erfitt fyrir þær 

að taka endalega ákvörðun (Guðbjörg Edda Hermannsdóttir o.fl., 2003). Rannsóknir 

sýna að þær konur sem velja að binda enda á þungun sína, telja að aðstæður sínar séu 
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ekki nægilega góðar fyrir barneignir og er það ýmist af félagslegum og/eða 

tilfinningalegum ástæðum (Broen, Bödtker, Moum og Ekeberg, 2005). 

Heildarmarkmið ritgerðarinnar er að varpa ljósi á áhrifaþætti við ákvarðanatöku 

kvenna sem eru að íhuga að fara eða ganga í gegnum fóstureyðingu og jafnframt  þann 

stuðning sem þeim býðst í því ferli. Um er að ræða heimildaritgerð og verður fræðileg 

umfjöllun á sviði félagsráðgjafar og skildum greinum skoðuð. Þær spurningar sem leitast 

við er að svara eru: Hvaða þættir móta ákvörðun kvenna þegar þær eru að íhuga að fara 

í fóstureyðingu? Hver er líðan kvenna eftir fóstureyðingu? Hvert er hlutverk 

félagsráðgjafa í tengslum við fóstureyðingar? 

Ritgerðin skiptist í sex kafla. Að loknum inngangi tekur við fræðileg umfjöllun á 

fóstureyðingum, til þess að auka skilning lesenda á málefninu. Næst verður farið yfir þá 

meðferðarmöguleika sem eru í boði hér á landi og þar á eftir verður fjallað um þá 

löggjöf sem heldur utan um fóstureyðingar á Íslandi. Umfjöllun um ólöglegar 

fóstureyðingar kemur því næst og líkur svo öðrum hluta á kafla um siðfræði og 

fóstureyðingar. Í þriðja og fjórða kafla þessarar ritgerðar verður fjallað um 

ákvörðunartökuferli kvenna og áhrifaþætti sem og líðan kvenna eftir fóstureyðingu. Því 

næst verður gert grein fyrir starfi félagsráðgjafa ásamt því hlutverki sem þeir gegna á 

kvennasviði Landspítalans í tengslum við fóstureyðingar. Enn fremur verða þær 

kenningarlegu nálganir sem liggja að baki starfi félagsráðgjafa skoðaðar. Í lok þessarar 

ritgerðar má svo finna umræðu og lokaorð. Við gerð þessarar ritgerðar var stuðst við 

bækur, útgefnar skýrslur, íslenskar sem og erlendar ritrýndar greinar, lög og efni á 

vefsíðum. Enn fremur var aflað upplýsinga með því að taka viðtal við Önnu Sigrúnu 

Ingimarsdóttur félagsráðgjafa á kvennasviði Landspítala Háskólasjúkrahúss, til þess að fá 

dýpri innsýn í málaflokkinn. 

Val á viðfangsefni var auðvelt þar sem höfundur hefur mikinn áhuga á málefninu og 

langar jafnframt að skoða viðfangsefnið nánar. Einnig telur höfundur að mikil þörf sé á 

að opna jákvæða umræðu um fóstureyðingar þar sem mikið er um fordóma og 

vanþekkingu á málefninu í samfélaginu. Auk þess þar sem það ríkir neikvætt viðhorf til 

fóstureyðinga í okkar nútíma samfélagi og eykur það líkur á vanlíðan kvenna sem standa 

frammi fyrir þeirri ákvörðun að fara í fóstureyðingu (Guðbjörg Edda Hermannsdóttir 

o.fl., 2003; Anna Sigrún Ingimarsdóttir munnleg heimild, 17. febrúar 2014).
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2 Fóstureyðingar: Fræðileg umfjöllun 

Fóstureyðing samkvæmt íslenskum lögum um ráðgjöf og fræðslu varðandi kynlíf og 

barneignir og um fóstureyðingar og ófrjósemisaðgerðir nr. 25/1975 er læknisaðgerð, þar 

sem kona gengur undir aðgerð í þeim tilgangi að binda enda á þungun, áður en fóstrið 

hefur náð lífvænlegum þroska. Yfirgnæfandi meirihluti fóstureyðinga á Íslandi eru 

framkvæmdar á Landspítala Háskólasjúkrahúsi eða um 84% árið 2003 

(Landlæknisembættið, 2005). Árið 2011 voru framkvæmdar 969 fóstureyðingar á konum 

með íslenskt lögheimili og hefur tíðni fóstureyðinga hér á landi verið svipuð síðustu ár 

(Hagstofa Íslands, 2012). Á Íslandi eru það konur á aldrinum 13 til 50 ára sem fara í 

fóstureyðingu og koma þær úr öllum stéttum þjóðfélagsins. Algengast er þó að þær séu 

á aldrinum 20 til 24 ára (Guðbjörg Edda Hermannsdóttir o.fl., 2003).  

Heildarfjöldi fóstureyðinga meðal kvenna undir 20 ára aldri hefur farið fækkandi 

síðustu ár en árið 1996 voru fóstureyðingar í þessum aldurshópi hæst í samanburði við 

hin Norðurlöndin. Þetta er talið vera vegna tilkomu neyðargetnaðarvarna og betra 

aðgengi almennings að þeim. Einnig er talið að bætt kynfræðsla hafi haft áhrif á fækkun 

á fóstureyðingum í þessum aldurshópi. Hins vegar gefa niðurstöður rannsókna 

vísbendingar um að verulegt notkunarleysi sé á getnaðarvörnum meðal íslenskra karla 

og kvenna sem sótt hafa um fóstureyðingu. Auk þess sýna þær fram á að mikill 

þekkingarskortur sé á getnaðarvörnum meðal þessara kvenna og verður óvelkomin 

þungun oft vegna mistaka við notkun þeirra. Almennt má því segja að bæta þurfi 

fræðslu og ráðgjöf um getnaðarvarnir enn fremur (Sóley S. Bender, 2000; 

Landlæknisembættið, 2005). Til viðbótar má nefna að talið er að 43% kvenna muni fara í 

fóstureyðingu allavega einu sinni á ævinni áður en þær ná 45 ára aldri (Rubin og Russo, 

2004).  

Æ algengara er orðið að konur fari oftar en einu sinni í fóstureyðingu. Af þeim sem 

fóru í fóstureyðingu árið 2011 voru það 25,8% sem voru að fara í annað sinn og áttu 

8,4% þeirra tvær fyrri fóstureyðingar að baki. Það bendir samt ekki til þess að konur noti 

fóstureyðingu sem getnaðarvörn en það er algengur misskilningur meðal almennings og 

endurspeglar að vissu leyti neikvæðni í garð þeirra kvenna sem fara í fóstureyðingu. 
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Enda er ekki hægt að segja að tengsl séu þar á milli þar sem getnaður hefur þegar átt sér 

stað, þegar sótt er um fóstureyðingu (Guðbjörg Edda Hermannsdóttir o.fl., 2003; 

Hagstofa Íslands, 2012). Kona, sem íhugar að fara í fóstureyðingu, þarf að ræða 

ákvörðun sína annað hvort við félagsráðgjafa og lækni eða tvo lækna. Þegar kona hefur 

tekið endanlega ákvörðun um að enda þungun sína fær hún tíma í læknisskoðun. Þar er 

tekin sjúkraskýrsla, gerð kvenskoðun og aðrar nauðsynlegar rannsóknir á heilsufari 

konunnar áður en hægt er að gefa konu tíma í fóstureyðingu (Guðbjörg Edda 

Hermannsdóttir o.fl., 2003). 

2.1 Meðferðarmöguleikar 

Hér á landi eru tvær leiðir í boði til þess að binda endi á þungun kvenna, með aðgerð 

eða lyfjameðferð. Meðgöngulengd kvenna skiptir jafnframt máli þegar velja skal 

viðeigandi meðferð og er meðgöngutími talinn frá fyrsta degi síðustu tíðarblæðinga. Þær 

konur sem hafa staðfesta meðgöngulengd styttra en níu vikur, geta valið að fara í 

lyfjameðferð. Sú meðferð hefur verið í boði á Íslandi frá árinu 2006 og fer fram í tveimur 

skrefum. Fyrst fá konur lyfið Mifepristón sem er í töfluformi til inntöku um munn. Lyfið 

hefur þau áhrif að stöðva þungunina og hamlar virkni allra þungunarhormóna líkamans. 

Næsta sólahring eftir inntöku lyfsins, geta konur fundið fyrir ógleði, verkjum og 

blæðingum en í sumum tilfellum líður konum jafnvel betur ef þær hafa upplifað mikla 

vanlíðan á meðgöngu (Guðbjörg Edda Hermannsdóttir o.fl., 2003; Ágúst Ingi Ágústsson, 

Kristín Jónsdóttir og Jens A. Guðmundsson, 2010; Anna Sigrún Ingimarsdóttir munnleg 

heimild, 17. febrúar 2014). 

Seinna skrefið hefst tveimur sólarhringum eftir inntöku á lyfinu Mifepristón. Þá eiga 

konur að setja fjórar töflur af lyfinu Misóprostól inn í leggöng sín og er það lyf í formi 

skeiðarstíls sem þær eiga að setja hátt upp í leggöngin. Lyfið veldur samdráttum í leginu 

og leghálsinn styttist og mýkist og framkallar þar með fósturlát. Konum er ráðlagt að 

taka einnig verkjalyf því að þessi aðferð getur verið sársaukafull en veldur þó mismiklum 

vekjum. Lyfjameðferð er sú leið sem læknar hér á landi mæla almennt með þar sem um 

er að ræða lítið inngrip og hverfandi líkur á sýkingarhættu. Til viðbótar má nefna að 

konur geta valið um að framkvæma seinna skrefið á spítala eða í heimahúsi  (Wiebe, E., 

1997; Guðbjörg Edda Hermannsdóttir o.fl., 2003; Ágúst Ingi Ágústsson o.fl., 2010; Anna 

Sigrún Ingimarsdóttir munnleg heimild, 17. febrúar 2014). 
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Þegar kona er gengin styttra en 12 meðgönguvikur getur hún valið um að fara í aðgerð 

til þess að framkvæma fóstureyðingu. Kona gengur undir létta svæfingu og er legið 

tæmt með grönnu sogröri úr plasti. Aðgerðin tekur um það bil 15 mínútur og er hún 

framkvæmd af læknum á sjúkrahúsi. Yfirleitt fær kona að fara heim samdægurs 

(Guðbjörg Edda Hermannsdóttir o.fl., 2003; Anna Sigrún Ingimarsdóttir munnleg 

heimild, 17. febrúar 2014). Sá meðferðarmöguleiki sem kona velur er alltaf í samráði við 

lækni og er um að ræða flókna ákvörðun þar sem taka þarf tillit til fyrirliggjandi 

sjúkdóma, aldurs og annarra áhrifaþátta eins og hvers konar stuðning kona hefur í sínu 

nánasta umhverfi (Anna Sigrún Ingimarsdóttir munnleg heimild, 17. febrúar 2014). 

Samkvæmt íslenskum lögum um fóstureyðingar á að framkvæma fóstureyðingu eins 

fljótt og mögulegt er, helst fyrir 12 meðgönguvikur. Hins vegar má ekki framkvæma 

fóstureyðingu eftir 16. viku meðgöngu nema um læknisfræðilegar ástæður sé að ræða, 

svo sem alvarlegir fósturgallar eða að lífi og heilsu konunnar sé stefnt í hættu. Læknum 

er aðeins heimilt að framkvæma fóstureyðingu eftir 16. meðgönguviku með leyfi frá 

nefnd sem skipuð er af heilbrigðisráðherra. Fóstureyðing eftir 12 meðgönguvikur er 

jafnframt mun erfiðari og flóknari meðferð þar sem kona er lögð inn á kvennadeild 

Landspítalans og þarf að gangast undir lyfjameðferð. Sú meðferð getur verið konum 

mjög erfið þar sem kona þarf að fæða látið fóstur. Hér á landi eru þó flestar 

fóstureyðingar framkvæmdar fyrir 12. viku meðgöngu og er sú meðferð áhættulítil þar 

sem alvarlegar aukaverkanir eru afar sjaldgæfar eins og miklar blæðingar eða sýkingar. 

Enn fremur eru litlar sem engar líkur á ófrjósemi í kjölfar fóstureyðingar. Auk þess má 

nefna að það eru mjög fáar konur sem þurfa að fara í aðgerð eftir að lyfjameðferð hefur 

ekki tekist fullkomlega (Ágúst Ingi Ágústsson o.fl., 2009; Anna Sigrún Ingimarsdóttir 

munnleg heimild, 17. febrúar 2014). Samkvæmt Ágústi Inga Ágústssyni o.fl. (2009) er 

yfir 90% árangur á fóstureyðingum með lyfjameðferð á Íslandi og er það svipaður 

árangur og sést á Norðurlöndunum. Talið er að með aukinni reynslu og almennri 

þekkingu á meðferðinni má búast við því að fá enn betri árangur. 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að yngri konur eru líklegri til þess að velja að fara í 

fóstureyðingu með aðgerð frekar en með lyfjameðferð. Það er talið vera vegna þess að 

yngri konur eru líklegri til þess að hafa lítinn eða engan félagslegan stuðning á meðan 

lyfjameðferð stendur yfir. Um er að ræða ungar konur sem eiga foreldra sem eru 
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vonsviknir og reiðir yfir þungun þeirra og eiga foreldrarnir erfitt með að setja líðan sína 

og reiði til hliðar og styðja dóttur sína í ferli sem þessu. Því er afar algengt að þessi 

hópur kvenna hafi ekkert stuðningsnet sem er nauðsynlegt þegar konur eru að íhuga 

fóstureyðingu og sérstaklega þegar um er að ræða fóstureyðingu með lyfjameðferð. Því 

velja þær frekar að gangast undir fóstureyðingu með aðgerð og fá stuðning frá 

starfsfólki spítalans og jafnframt veitir spítalaumhverfið þeim mikið öryggi. Rannsóknir 

hafa auk þess gefið vísbendingar um að konur velja frekar lyfjameðferð vegna þess að 

með þeirri meðferð geta þær farið í fóstureyðingu fyrr á meðgöngutíma, eða fyrir sjö 

meðgönguvikur. Það er talið vera vegna þess að þær eru á þeirri skoðun að á þessum 

tímapunkti sé líf ekki hafið. Fóstrið er rétt að byrja að mótast og líffæri þess óþroskuð og 

geta þær því réttlætt ákvörðun sína betur. Til viðbótar má nefna að konur velja frekar 

lyfjameðferð þegar þær hræðast svæfingu og/eða læknisaðgerð. Möguleikinn á að geta 

verið í heimahúsi á meðan lyfjameðferð stendur yfir hefur einnig mikil áhrif á 

ákvarðanatöku kvenna sem velja frekar lyfjameðferð heldur en aðgerð, en það eru 

frekar eldri konur sem hafa jafnan gott stuðningsnet. Þær eiga sitt eigið heimili og geta 

því gengist undir lyfjameðferðina í sínu umhverfi og í ró og næði með sínum nánustu 

aðstandendum, í stað þess að vera í kringum heilbrigðisstarfsfólk í umhverfi spítalans 

(Bradshaw og Slade, 2003; Anna Sigrún Ingimarsdóttir munnleg heimild, 17. febrúar 

2014).  

Rannsóknir gefa jafnframt til kynna að konur velja almennt að fara í fóstureyðingu 

með aðgerð vegna þess að þeim skorti andlegan stuðning og einnig vegna hræðslu við 

að upplifa sársauka og/eða við inntöku lyfja. Auk þess má nefna að þær konur sem hafa 

valið aðgerð fram yfir lyfjameðferð tala um að þær vildu ljúka meðferðinni af sem fyrst 

og tekur aðgerðin styttri tíma (Wiebe, 1997). Einnig er mikilvægt að nefna að rannsakað 

hefur verið hvort munur sé á líðan kvenna eftir fóstureyðingu, eftir því hvort þær fóru í 

aðgerð eða í lyfjameðferð. Í ljós kom að meðferðirnar hafa mismunandi áhrif á konur og 

hefur upplifun þeirra sjálfra mikið að segja og er hún gífurlega einstaklingsbundin. Þó 

gefa niðurstöður til kynna að ekki er munur á andlegri líðan þeirra eftir því hvor 

meðferðarmöguleikinn var fyrir valinu þó meðferðirnar hafa samt sem áður ólík áhrif á 

konur (Bradshaw og Slade, 2003). 
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2.2 Löggjöf um fóstureyðingar á Íslandi 

Fyrstu lögin um fóstureyðingar sem sett voru hér á landi, var árið 1935 og veittu þau 

læknum heimild til fóstureyðinga af læknisfræðilegum ástæðum. Eftirfarandi lög leyfðu 

læknum að framkvæma fóstureyðingu ef áframhaldandi meðganga ógnaði lífi eða heilsu 

móður. Læknum var jafnframt heimilt að taka tillit til félagslegra aðstæðna konunnar en 

ekki var þeim heimilt að framkvæma fóstureyðingu aðeins af þeim ástæðum. Árið 1938 

voru sett ný lög um fóstureyðingar þar sem bætt var við heimild til fóstureyðinga ef um 

nauðgun eða sifjaspell var að ræða eða hætta á vansköpun fósturs. Fyrir þennan tíma 

þegar engin lagaákvæði voru til á Íslandi sem heimiluðu læknum að framkvæma 

fóstureyðingu, varðaði það móðurina og hlutdeildarmenn hennar allt að átta ára 

hegningarvinnu að eyða burði samkvæmt hegningarlögum frá árinu 1868. Auk þess voru 

aðferðir til fóstureyðingar á þessum tímum mjög frumstæðar og aðgerðin oft 

lífshættuleg móðurinni (Lög um að heimila í viðeigandi tilfellum aðgerðir á fólki, er koma 

í veg fyrir, að það auki kyn sitt nr. 16/1938; Guðbjörg Edda Hermannsdóttir o.fl., 2003).  

Núverandi lög sem eru í gildi um fóstureyðingar eða lög um ráðgjöf og fræðslu 

varðandi kynlíf og barneignir og um fóstureyðingar og ófrjósemisaðgerðir nr. 25/1975 

heimila fóstureyðingu af ýmiss konar ástæðum. Meðal annars af læknisfræðilegum 

ástæðum eins og ef líkamlegri eða andlegri heilsu konunnar er stefnt í voða með 

áframhaldandi meðgöngu. Einnig ef hætta er á erfðagöllum, fósturskaða eða vansköpun 

fósturs og ef líkamlegur eða geðrænn sjúkdómur konunnar hamlar umönnun barns. Enn 

fremur er heimilt að fara í fóstureyðingu af félagslegum ástæðum eins og ef kona hafi 

alið upp mörg börn eða skammt er frá síðasta barnsburði og treystir sér ekki vegna 

aðstæðna sinna að eignast annað barn. Aðstæður eins og bágar heimilsaðstæður vegna 

ómegðar eða alvarlegs heilsuleysis annarra á heimilinu heimila að auki fóstureyðingu. 

Jafnframt þegar kona getur ekki, vegna æsku og þroskaleysis, annast barn á fullnægjandi 

hátt eða þegar aðrar sambærilega ástæður eiga við, eru fóstureyðingar heimilaðar. Að 

auki er konu heimilt að fara í fóstureyðingu ef um nauðgun er að ræða eða ef hún hefur 

orðið þunguð vegna afleiðinga af öðru refisverðu atferli.  

2.3 Ólöglegar fóstureyðingar 

Samkvæmt World Health Organiztaion (WHO) er fóstureyðing ólögleg aðgerð þegar hún 

er framkvæmd af einstaklingi sem hefur ekki þá þekkingu sem þarf til við slíka aðgerð, 
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og/eða að slík aðgerð sé framkvæmd í umhverfi sem uppfyllir ekki læknisfræðileg 

skilyrði (WHO, 2008). Við slíkar aðstæður geta konur, sem gangast undir ólöglegar 

aðgerðir, orðið verulega veikar og getur aðgerðin jafnvel leitt til dauða þeirra. 

Afleiðingarnar af ólöglegum fóstureyðingum eru því gífurlega miklar (Guðbjörg Edda 

Hermannsdóttir o.fl., 2003). 

Í dag eru þó fóstureyðingar löglegar í flestum löndum og eru þær oftar en ekki 

frjálsar eða gerðar að ósk konunnar sjálfrar og þá fyrir ákveðinn meðgöngutíma. 

Fóstureyðingar virðast ekki vera algengari í þeim löndum þar sem löggjöfin er 

frjálslegust. Sýnt hefur verið fram á að konur sem búa í löndum þar sem fóstureyðingar 

eru bannaðar eða þar sem löggjöfin heimilar fóstureyðingar við aðeins ákveðnar 

aðstæður, fara til annarra landa þar sem löggjöfin er rýmri til þess að framkvæma 

aðgerðina. Til viðbótar má nefna að töluvert er um ólöglegar fóstureyðingar í þeim 

löndum þar sem lögin banna fóstureyðingar og talið að um 10-20 milljónir ólöglegra 

fóstureyðingar séu framkvæmdar í heiminum á hverju ári (Guðbjörg Edda 

Hermannsdóttir o.fl., 2003). 

2.4 Siðfræði og fóstureyðingar 

Viðhorf til fóstureyðinga, það er hvort einstaklingum finnst fóstureyðingar siðferðislega 

réttar eða rangar, fer eftir siðferðislegum viðmiðum einstaklinga og eru þau 

mismunandi frá einum til annars. En einnig hefur verið sýnt fram á að viðhorf til 

fóstureyðinga tengjast oft viðhorfum til réttinda kvenna og menningartengdum 

viðhorfum til móðurhlutverksins. Fóstureyðingar vekja upp ýmsar spurningar um tilveru 

mannsins og hvenær lífið hefst. Sú spurning er í eðli sínu siðferðisleg því ekki er hægt að 

svara því á grunni læknisvísinda. Hægt er að draga mörkin annað hvort við frjóvgun 

eggsins eða allt fram til þess að fóstrið er orðið að lífvænlegu barni (Guðbjörg Edda 

Hermannsdóttir o.fl., 2003).  

Réttur kvenna til að stjórna eigin líkama, skyldur ríkisins til þess að vernda hið 

ófædda barn og togstreitan milli trúarlegs og veraldarlegs viðhorfs til lífs, allt tengist 

þetta umræðunni um hvort fóstureyðing eigi að vera lögleg eður ei. Andstæðingar 

fóstureyðinga vísa til þess að lífið sé heilagt og margir hverjir hafna fóstureyðingum 

undir öllum kringumstæðum. Þeir gera meira úr rétti fóstursins og leggja rétt þess til lífs 

að jöfnu við rétt konunnar. Líf konunnar er ekki mikilvægara en líf fósturins og á þeim 
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grunni telja andstæðingar fóstureyðinga að ekki sé rétt að binda endi á meðgöngu þrátt 

fyrir að lífi konunnar sé ógnað (Guðbjörg Edda Hermannsdóttir o.fl., 2003).   

Þeir sem eru fylgjandi fóstureyðingum segja að kona ráði yfir sínum líkama og vegur 

réttur hennar þyngra en réttur fóstursins. Lög um fóstureyðingar byggja á slíkum 

gildum. Jafnframt hefur það sýnt sig að bann við fóstureyðingum stuðlar ekki að fækkun 

þeirra heldur hafi fremur þau áhrif að konur fari í ólöglegar fóstureyðingar. Það þýðir í 

raun aukin áhætta fyrir konur þar sem spilað er með líf þeirra og heilsu. Því telja 

fjölmörg lönd nauðsynlegt að setja löggjöf sem heimila fóstureyðingar og að þessi 

valkostur sé í boði fyrir konur. Einstaklingar geta samt sem áður verið á móti 

fóstureyðingum á persónulegum grundvelli en á sama tíma áttað sig á mikilvægi þess að 

fóstureyðing sé í boði fyrir konur (Lög um ráðgjöf og fræðslu varðandi kynlíf og 

barneignir og um fóstureyðingar og ófrjósemisaðgerð nr. 25/1975; Guðbjörg Edda 

Hermannsdóttir o.fl., 2003). 
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3 Ákvörðunartaka kvenna og áhrifaþættir 

Fóstureyðing hefur ætíð fylgt mannkyninu og er ein elsta aðferð til þess að binda endi á 

óvelkomna þungun. Þrátt fyrir það hafa ekki verið gerðar margar rannsóknir á 

ákvörðunartökuferli kvenna sem ganga í gegnum það að íhuga fóstureyðingu (Aléx og 

Hammarström, 2004). Þær rannsóknir sem gerðar hafa verið, leiða samt sem áður í ljós 

að margþættar ástæður geta legið að baki ákvörðun kvenna og er þetta ferli mjög 

vandasamt. Auk þess fer það eftir aldri kvenna hvað það er sem hefur áhrif á þeirra 

ákvörðunartöku. Því er mjög einstaklingsbundið hvað mótar þeirra endanlegu ákvörðun 

og hversu langan tíma það tekur konur að gera upp hug sinn. Óvelkomin þungun er 

alltaf erfið lífsreynsla og getur valdið konum mikilli ringulreið. Mikilvægt er þó að þær 

takist á við þessar aðstæður og taki ákvörðun út frá eigin mati og forsendum (Törnbom, 

Ingelhammar, Lilja, Svanberg og Möller, 1999; Anna Sigrún Ingimarsdóttir munnleg 

heimild, 17. febrúar 2014). 

Yfirleitt eru það bæði félagslegar og persónulegar ástæður sem verða til þess að 

konur kjósa að fara í fóstureyðingu. Í sumum tilfellum fara konur í fóstureyðingu af 

læknisfræðilegum ástæðum, þá ef um alvarlega fósturgalla er að ræða eða ef líf þeirra 

er stefnt í hættu með áframhaldandi meðgöngu. Hér á landi fara þó flestar konur í 

fóstureyðingu af félagslegum ástæðum (Guðbjörg Edda Hermannsdóttir o.fl., 2003). 

Rannsóknir sýna að þær konur sem velja að fara í fóstureyðingu meta sem svo að 

aðstæður þeirra séu ekki nógu góðar fyrir barneignir en flestar þeirra vilja hins vegar 

eignast börn í framtíðinni. Um er að ræða konur sem telja sig ekki í stakk búnar til þess 

að takast á við þá ábyrgð og þeim breytingum sem fylgir barneignum, hvorki líkamlega, 

tilfinningalega né félagslega (Törnbom o.fl., 1999; Anna Sigrún Ingimarsdóttir munnleg 

heimild, 17. febrúar 2014).  

Rannsóknir hafa jafnan gefið til kynna að það sem hefur áhrif á val kvenna er 

hvernig þær standa fjárhagslega, félagslega og tilfinningalega og hvaða aðstæður þær 

telja sig geta boðið væntanlegu barni upp á. Þetta sýnir að þær konur sem kjósa að fara í 

fóstureyðingu taka yfir höfuð meðvitaða og ábyrgðafulla ákvörðun. Þær hafa hugsað um 

getu sína til þess að annast barn og sjá um velferð þess í núverandi aðstæðum. 

Jafnframt hafa rannsóknir sýnt fram á að samskipti konu við verðandi barnsföður hafi 

áhrif á ákvörðun þeirra sem og reynsla úr æsku af skilnaði foreldra. Ef lítil samskipti eru 
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á milli konu og verðandi barnsföður eða ef tengsl þeirra á milli eru slæm, er líklegra að 

kona taki þá ákvörðun að fara í fóstureyðingu. Það er meðal annars vegna þess að kona 

er ekki tilbúin til þess að ala upp barn sem einstæð móðir og/eða að væntanlegt barn 

alist ekki upp hjá báðum foreldrum. Auk þess má nefna að ungur aldur, ólokin 

skólaganga, húsnæðiserfiðleikar, tekju- og atvinnuleysi og áföll hafa enn fremur áhrif 

(Guðbjörg Edda Hermannsdóttir o.fl., 2003; Broen o.fl., 2005). Konur sem fara í 

fóstureyðingu eru jafnframt oft einstæðar mæður eða eiga ung börn og treysta sér því 

ekki vegna aðstæðna sinna að eignast annað barn. Ekki er óalgengt að þær séu nýlega 

búnar að standa í skilnaði eða að erfiðleikar hafa verið við notkun á getnaðarvörnum. 

Einnig kemur fyrir að konur velja að fara í fóstureyðingu út frá þrýstingi frá öðrum, svo 

sem verðandi barnsföður, foreldrum eða öðrum einstaklingum sem eru áhrifavaldar í lífi 

þeirra (Guðbjörg Edda Hermannsdóttir o.fl., 2003; Anna Sigrún Ingimarsdóttir munnleg 

heimild, 17. febrúar 2014).  

Rannsóknir benda til þess að flestar konur sem eru að íhuga fóstureyðingu hugsa sig 

vel um og taka sér góðan tíma til að taka endalega ákvörðun, það er að segja ákvarðanir 

þeirra eru ígrundaðar. Jafnframt sýna rannsóknir fram á að meirihluti kvenna sem fara í 

fóstureyðingu taka ákvörðun um leið og þær komast að sjálfri þunguninni. Þessi hópur 

kvenna vissi áður en þær urðu þungaðar að ef þær myndu lenda í aðstæðum sem 

þessum myndu þær velja fóstureyðingu. Þær voru fyrirfram undirbúnar undir þessar 

aðstæður og vissu að þær væru ekki tilbúnar til þess að takast á við barneignir og myndu 

því velja að fara í fóstureyðingu. Fóstureyðing er samt sem áður alltaf erfið ákvörðun 

fyrir konur en miserfið og er ákvörðun tekin út frá mismunandi ástæðum (Guðbjörg 

Edda Hermannsdóttir o.fl., 2003; Broen o.fl., 2005; Anna Sigrún Ingimarsdóttir munnleg 

heimild, 17. Febrúar 2014).  

Enn fremur er erfiðara fyrir konu bæði tilfinningalega og líkamlega að taka endalega 

ákvörðun þegar hún er gengin lengra en 12 meðgönguvikur. Þessar konur upplifa 

ákvörðunartökuferlið jafnan á töluvert annan hátt en þær sem eru komnar styttra en 12 

meðgönguvikur og er hvert skref í ferlinu flóknara og erfiðara. Það er vegna þess að 

þessi hópur kvenna velur yfirleitt að fara í fóstureyðingu af öðrum ástæðum og þá oftast 

af læknisfræðilegum ástæðum. Inn í það ákvörðunarferli kemur sú vangavelta hvort 

konur og makar þeirra séu tilbúin að ala upp barn með fæðingargalla. Þessar konur 
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þurfa að spyrja sjálfar sig hvort þær eiga að binda endi á meðgöngu sem var þráð, eða 

eignast barn með fæðingargalla, jafnvel barn sem á sér enga lífsvon. Einnig kemur fyrir 

að konur þurfa að taka ákvörðun um fóstureyðingu vegna sjúkdóms sem þær eru 

greindar með. Þá ógnar áframhaldandi meðganga lífi konunnar og þarf hún að taka 

ákvörðun byggða á þeirri vitneskju ásamt því að hugleiða hvort þær séu tilbúnar í að 

stefna heilsu sinni eða lífi í hættu. Auk þess er mikilvægt að nefna að meirihluti kvenna 

er sáttari við þá ákvörðun sem hún hefur tekið ef aðstandendur styðja hana sem og 

virða ákvörðun hennar, hvort sem það er að fara í fóstureyðingu eða ganga með barnið 

(Bradshaw og Slade, 2003; Anna Sigrún Ingimarsdóttir munnleg heimild, 17. febrúar 

2014). 

3.1 Líðan kvenna í ferli ákvörðunar 

Aðstæður sem þessar eru krefjandi fyrir allar konur og er líðan þeirra í ferli 

ákvörðunartöku mjög einstaklingsbundin og upplifun misjöfn. Líðan þeirra einkennist 

yfirleitt af flóknum og erfiðum tilfinningum og upplifa þær togstreitu milli tilfinninga og 

skynsemi. Það er að segja þær telja sig ekki hafa aðstæður, getu eða vilja til þess að ala 

eða annast barn en á sama tíma eru þær að tengjast fóstrinu tilfinningarlegum böndum. 

Jafnframt upplifa flestar konur ýmis streituviðbrögð, kvíða og þunglyndi. Fyrri 

rannsóknir sýna samt sem áður mismunandi niðurstöður eða allt frá því að 15% kvenna 

upplifa viðbrögð við streitu til 69%. Flestar niðurstöður sýna þó fram á að um 40 til 45% 

kvenna sýni einhvers konar streituviðbrögð í ákvörðunartökuferlinu. Jafnframt er 

mikilvægt að taka fram að makar kvenna sem óska eftir fóstureyðingu geta auk þess 

upplifað mikla streitu (Bradshaw og Slade, 2003). 

Þær rannsóknir sem gerðar hafa verið á málefninu benda til þess að konur geti þjást 

af svefnleysi og depurð, sem hefur áhrif á dagleg störf þeirra. Það er að segja ferli 

ákvörðunar getur haft það mikil áhrif á konur að þær eiga meðal annars erfitt með að 

mæta í skóla eða vinnu, sinna almennum húsverkum og/eða sinna fjölskyldu sinni og 

vinum. Rannsóknir sýna samt sem áður að þetta er yfirleitt tímabundið ástand. 

Jafnframt er algengt að konur kvíði því að upplifa mikinn líkamlegan sársauka í meðferð. 

Enn fremur má nefna að það hefur talsverð neikvæð áhrif á líðan kvenna ef þær þurfa 

að réttlæta ákvörðun sína, hvort sem það er að fara í fóstureyðingu eða ganga með 
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barnið. Því er stuðningur maka og fjölskyldu gífurlega mikilvægur (Bradshaw og Slade, 

2003).  

Óskir um ráðgjöf er mismunandi milli kvenna í ferli sem þessu og eru þarfir þeirra 

ólíkar. Rannsóknir gefa þó í skyn að í ferli ákvörðunar er stuðningur og ráðgjöf mikilvæg 

sem varða líðan þeirra eftir fóstureyðingu. Það skiptir miklu máli að kona skilur það ferli 

sem hún er að ganga í gegnum og að ekkert komi henni að óvarri. Það er meðal annars 

hlutverk félagsráðgjafa að tryggja það að kona sem óskar eftir fóstureyðingu fái allar 

þær upplýsingar sem þörf er á. Samstarf konu við félagsráðgjafa er því mjög nauðsynlegt 

í ferli sem þessu því þá getur kona gert sér grein fyrir aðstæðum sínum sem og 

tilfinningum. Kona getur jafnan haft áhrif á aðstæður sínar og tekið ákvörðun út frá eigin 

forsendum sem er gríðarlega mikilvægt fyrir vellíðan hennar eftir fóstureyðingu (Anna 

Sigrún Ingimarsdóttir munnleg heimild, 17. febrúar 2014). 
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4 Líðan kvenna eftir fóstureyðingu 

Fóstureyðing hefur mismunandi áhrif á líðan kvenna og mun andleg og líkamleg líðan þeirra 

eftir fóstureyðingu vera mjög einstaklingsbundin. Konur eru jafn ólíkar og þær eru margar og 

upplifa þær tilfinningar sínar á misjafnan hátt. Rannsóknir gefa sterklega til kynna að tengsl 

eru á milli ákvörðunartöku um fóstureyðingu og líðan kvenna eftir meðferð. Þegar kona er 

sátt við þá ákvörðun sem hún hefur tekið eru litlar líkur á andlegri vanlíðan. Hins vegar ef 

kona hefur upplifað mikla erfiðleika í ákvörðunartökuferlinu og ef félagslegur stuðningur er 

lítill, þá eru meiri líkur á því að kona upplifi neikvæðar tilfinningar, svo sem sektarkennd, 

kvíða, sorg, eftirsjá, angist eða þunglyndi. Enn fremur ef par er ekki samstíga í 

ákvörðunartökuferlinu, þá getur það orðið til þess að kona upplifi mikið andlegt og 

tilfinningarlegt álag. Því hefur ferli ákvörðunar mikil áhrif á vellíðan kvenna. Auk þess má 

nefna að ef konur eru mjög ungar eða trúarskoðanir þeirra fordæma fóstureyðingar eru 

meiri líkur á að þær upplifi andlega vanlíðan (Bradshaw og Slade, 2003; Casey, 2010; 

Coleman, 2009).  

Algengt er að tilfinningar kvenna sem fara í fóstureyðingu séu mjög blendnar en þær 

geta verið bæði jákvæðar og neikvæðar. Þær geta upplifað tilfinningar eins og létti og frelsi 

en á sama tíma depurð og sorg. Þetta geta verið merki um eðlileg viðbrögð eftir 

fóstureyðingu og er eðlilegt að konur syrgi það að aðstæður þeirra séu ekki fyrir hendi til 

þess að eignast barn. Það þýðir þó ekki að þær telji sig hafa tekið ranga ákvörðun eða að þær 

sjá eftir ákvörðun sinni (Kero, Högberg og Laos, 2004; Casey, 2010; Anna Sigrún 

Ingimarsdóttir munnleg heimild, 17. febrúar 2014).  

Þegar konur fara í meðferð eftir 12 meðgönguvikur eru líkurnar á vanlíðan eftir 

fóstureyðingu jafnframt enn meiri. Það má rekja til þess að allt fóstureyðingarferlið er 

flóknara og erfiðara. Konur sem fara í fóstureyðingu eftir 12 vikur kjósa að fara þessa leið af 

töluvert öðrum ástæðum heldur en þær sem eru komnar styttra en 12 meðgönguvikur. Því 

þarna liggja í flestum tilvikum læknisfræðilegar ástæður að baki og slíkar ákvarðanir eru 

jafnframt erfiðari og geta haft gríðarleg áhrif á líðan kvenna. Um er að ræða konur sem hafa 

þurft að binda enda á þungun vegna fósturgalla eða vegna eigin sjúkdóms og er því upplifun 

þeirra á fóstureyðingunni töluvert öðruvísi meðal annars vegna þess að þungun þeirra var 

þráð. Þær voru búnar að gera ýmis konar væntingar til væntanlegs barns og jafnframt tengst 

fóstrinu djúpum tilfinningarlegum böndum. Allir þessir þættir hafa mikil áhrif á líðan kvenna 
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og er sorgin yfirleitt meiri og jafnframt eiga þær yfir höfuð erfiðara með að vinna úr 

tilfinningum sínum (Anna Sigrún Ingimarsdóttir munnleg heimild, 17. febrúar 2014). Auk þess 

eru þær konur sem hafa átt við ýmsa sálræna erfiðleika að stríða á lífsleiðinni, í áhættu að 

upplifa mikla vanlíðan og erfiðleika eftir fóstureyðingu og er mikilvægt að fylgjast grannt með 

þessum hóp kvenna. Það er vegna þess að þessar konur eru yfirleitt ekki félagslega né 

tilfinningalega sterkar og er því atburður eins og fóstureyðing líklegri til þess að hafa neikvæð 

áhrif á þær. Þessi hópur kvenna eiga almennt erfiðara með að takast á við krefjandi 

lífsreynslur og þurfa þær jafnan meira utanumhald eftir fóstureyðingu Broen, 2004).  

Það sem flækir þá sorg sem fóstureyðingu fylgir eru meðal annars skilaboðin frá 

samfélaginu sem eru almennt ekki jákvæð. Það ýtir að sama skapi undir vanlíðan kvenna og 

fer það allt eftir því umhverfi sem konur búa við, hvernig þær upplifa þessi skilaboð frá 

samfélaginu. Upplifun þeirra hefur áhrif á líðan þeirra og hvort þær eigi eftir að eiga við mikla 

erfiðleika að stríða eftir fóstureyðingu. Í sumum tilfellum verða konur fyrir miklu aðkasti frá 

samfélaginu, þær fá stöðugt þau skilaboð um að þær hafi framið eitthvað siðferðislega rangt 

af sér og er þeim sýnt lítill skilningur. Þessi hópur kvenna er líklegri til þess að upplifa alls 

kyns vanlíðan eftir fóstureyðingu svo sem þunglyndi og kvíða. Hins vegar er sumum konum 

veittur skilningur og fá þær almennt góðan stuðning frá sínu nánasta umhverfi og minni líkur 

eru á því að þær konur upplifi mikla vanlíðan eftir að hafa tekið þá ákvörðun að fara í 

fóstureyðingu (Anna Sigrún Ingimarsdóttir munnleg heimild, 17. febrúar 2014).  

Fóstureyðing er þó ekki líkleg til þess að leiða til alvarlegra sálrænna erfiðleika og eru 

stór hluti kvenna sáttar að fóstureyðingu lokinni. Rannsóknir á líðan kvenna eftir 

fóstureyðingu sýna að líðan þeirra líkist meira viðbrögðum við streitu og álagi (Aléx og 

Hammarström, 2004). Streituviðbrögð kvenna sem standa frammi fyrir ákvörðun um 

fóstureyðingu virðast vera mest fyrir meðferð og í ferli ákvörðunar og benda fyrri rannsóknir 

til að streitueinkenni þeirra fari minnkandi um leið og meðferð er lokið og þær orðnar 

verkjalausar. Að auki virðist sem svo að streituviðbrögð kvenna fara hratt minnkandi eftir 

meðferð og flestar konur sýna lítil eða engin streituviðbrögð eftir nokkrar vikur frá 

fóstureyðingu (Bradshaw og Slade, 2003). 

Meiri hluti kvenna sem ákveða að fara í fóstureyðingu sjá ekki eftir þeirri ákvörðun sem 

þær tóku. Sama á við um þær konur sem eiga við andleg og tilfinningaleg vandamál að stríða 

eftir fóstureyðingu. Samt sem áður tengja þær erfiðleika sína við fóstureyðingu þeirra þó svo 
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að þær sjái ekki eftir ákvörðun sinni (Kero o.fl., 2004). Sjálfsálit kvenna eftir fóstureyðingu 

hefur einnig verið rannsakað. Sýna þær rannsóknir að fóstureyðingar hafa lítil sem engin 

áhrif á sjálfsálit þeirra kvenna sem ganga í gegnum fóstureyðingu (Bradshaw og Slade, 2003). 

4.1 Langtímaáhrif fóstureyðinga 

Þó nokkuð af rannsóknum hafa verið framkvæmdar þar sem tilgangurinn er að skoða 

langtímaáhrif fóstureyðinga. Það hefur þó reynst erfitt, því möguleikinn á því að kona hafi 

upplifað annan streituvaldandi atburð frá fóstureyðingu er meiri eftir því sem tímanum líður. 

Erfitt hefur því verið að tengja líðan kvenna við reynslu þeirra á að hafa gengið í gegnum 

fóstureyðingu (Bradshaw og Slade, 2003). Niðurstöður úr rannsókn sem Broen o.fl. 

framkvæmdu (2005) sýndu að 1,4% kvenna í úrtaki voru með ýmis einkenni 

áfallastreituröskunar, tveimur árum eftir fóstureyðingu. Þó er ekki hægt að segja að það sé 

tilkomið vegna fóstureyðinga, vegna þess að konur sem fara í fóstureyðingu, sýna mestu 

einkenni streitu fyrir meðferð eða í ferli ákvörðunatöku, en ekki á meðan meðferð stendur 

yfir eða eftir hana eins og almenn einkenni áfallastreitu benda til (Rubin og Russo, 2004). Enn 

fremur gefur rannsókn, sem framkvæmd var af Kero o.fl. (2004), til kynna að stór hluti 

þátttakenda töldu líðan sína einu ári eftir fóstureyðingu vera stöðuga og var það aðeins einn 

þátttakandi í sömu rannsókn sem greindi frá því að hún teldi sig hafa gert mistök.  

Jafnframt kom fram að nokkrar konur upplifðu erfiðleika með kynlíf eftir fóstureyðingu, 

þá fyrst og fremst tilfinningalegir erfiðleikar. Rannsókn þessi leiddi jafnframt í ljós að flestar 

konur sem ganga í gegnum fóstureyðingu telja að sínar jákvæðu tilfinningar vera ríkjandi 

einu ári eftir meðferð. Í sumum tilfellum koma konur betur út tilfinningalega og/eða 

félagslega eftir fóstureyðingu. Um er að ræða hóp kvenna sem hafa ekki verið sterkar 

andlega sem og félagslega fyrir og upplifa þessar konur þá að með fóstureyðingu hafi þær 

fengið tækifæri til þess að setja sjálfan sig í fyrsta sæti og nýtt þetta tækifæri til þess að snúa 

blaðinu við. Eftir þennan atburð í lífi sínu hafa þær lagt rækt við að fara vel með sjálfa sig, 

leggja rækt við tilfinningar sínar og líðan og sett sér markmið eins og að bæta sig í námi, 

vinnu, rækta vini og fjölskyldu eða flytja úr foreldrahúsum. Því má ekki horfa á að 

fóstureyðing hafi alltaf neikvæð áhrif á konur (Kero o.fl., 2004; Anna Sigrún Ingimarsdóttir 

munnleg heimild, 17. febrúar 2014). Fóstureyðing er atburður sem getur haft jákvæð áhrif á 

þroska kvenna og velferð þeirra. Stór hluti kvenna telja sig hafa þroskast mikið í ferli sem 

þessu og enn fremur öðlast aukna sjálfsvitund og jafnframt styrkt sjálfsmynd sína. Þær hafa 
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áttað sig á því að þær bera með sér gífurlegan innri styrk sem þær vissu ekki að væri til 

staðar svo dæmi séu tekin (Kero o.fl., 2004).  

Rannsókn sem framkvæmd var af Aléx og Hammarström (2004) leiddi í ljós að í sumum 

tilfellum styrkja fóstureyðingar parsambönd. Í rannsókn þeirra greindu pör frá því að 

samband þeirra hafði breyst til hins betra eftir fóstureyðingu. Þau höfðu gengið saman í 

gegnum lífsreynslu sem varð til þess að þau urðu nánari og ást þeirra til hvors annars varð 

meiri og sterkari. Þarna öðluðust þau sameiginlegan skilning og tókust á við krefjandi 

verkefni í sameiningu og fyrir vikið varð virðing þeirra til hvors annars meiri. Flestar 

rannsóknir benda samt til þess að fóstureyðing hafi almennt ekki mikil áhrif á samband milli 

para og óalgengt að hún hafi slæm áhrif. Enn fremur er það talið betra ef báðir einstaklingar í 

sambandinu séu sammála um þá endanlegu ákvörðun sem tekin er (Bradshaw og Slade, 

2003). 

Stórt hlutfall kvenna sem gangast undir fóstureyðingu, fara margar hverjar í gegnum sömu 

hugrenningartengsl, það er þær fá upp samskonar hugsanir á lífsleið sinni. Þær hugsa um 

hvernig líf þeirra hefði orðið hefðu þær ákveðið að eignast barnið. En það er mjög 

einstaklingsbundið hversu mikið konur hugsa um þennan atburð í lífi sínu. Um er að ræða 

hugsanir eins og „núna væri ég móðir, í dag væri barnið mitt tveggja ára“. Slíkar hugsanir eru 

eðlilegar en nauðsynlegt er að konur leiti sér aðstoðar ef hugsanir á borð við þessar eru 

farnar að valda þeim miklum hugarangri og hafa mikil áhrif á líðan þeirra og daglegt líf (Anna 

Sigrún Ingimarsdóttir munnleg heimild, 17. febrúar 2014). 
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5 Félagsráðgjöf 

Í kringum aldamótin 1900 varð félagsráðgjöf að sérhæfðri starfsgrein. Félagsráðgjöf er 

þverfagleg grein sem má rekja til ýmissa fræðigreina, svo sem lögfræði, sálfræði, félagsfræði, 

siðfræði og heimspeki. Því má segja að þekking félagsráðgjafa sé fjölbreytt þar sem hún er 

byggð á þekkingu úr mörgum áttum. Vinnuaðferðir félagsráðgjafa í starfi taka mið af 

kenningum sem mótast af straumum og stefnum í samfélaginum og svo faginu háð tíma og 

stað. Megineinkenni og á sama tíma helsti styrkleiki félagsráðgjafa er nálgun þeirra á 

viðfangsefnum með heildarsýn að leiðarljósi og er heildarsýnin í raun sérkenni 

félagsráðgjafarinnar. Félagsráðgjöf er fræðigrein sem skoðar alla þá þætti sem koma að 

einstaklingum. Það er að segja persónulega þætti, fjölskyldu, vini og nærumhverfi og svo 

samfélagslega þætti. Félagsráðgjafar öðlast þá sýn að hver og einn einstaklingur er einstakur 

og líf þeirra margbreytilegt þar sem skilja þurfi einstaklinga út frá fjölmörgum aðstæðum og 

sjónarhornum með tilliti til umhverfis þeirra og í raun öllu samfélaginu í heild 

(Félagsráðgjafafélag Íslands, e.d.; Nanna K. Sigurðardóttir, 1991; Brynja Óskarsdóttir, 2006; 

Farley, Smith og Boyle, 2010). 

Markmið félagsráðgjafa í meðferðarstarfi er að auka lífsgæði einstaklinga og efla andlegt 

og félagslegt heilbrigði um leið. Að auki er siðagildi stór þáttur af grunni félagsráðgjafar, þar 

á meðal, að bera virðingu fyrir manngildi og sérstöðu hvers einstaklings og trú á getu hans til 

að nýta hæfileika sína til fulls (Félagsráðgjafafélag Íslands, e.d.; Nanna K. Sigurðardóttir, 

1991; Brynja Óskarsdóttir, 2006; Farley, Smith og Boyle, 2010). Starfssvið félagsráðgjafa er 

afar vítt og veita þeir meðferð og þjónustu meðal annars innan félags- og heilbrigðisgeirans. 

Hlutverk þeirra þar eru margvísleg en í lögum um heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007 kemur 

fram að „Allir landsmenn skulu eiga kost á fullkomnustu heilbrigðisþjónustu, sem á hverjum 

tíma eru tök á að veita til verndar andlegri, líkamlegri og félagslegri heilbrigði“ og er það 

meðal annars hlutverk félagsráðgjafa að tryggja gæði slíkrar þjónustu innan 

heilbrigðiskerfisins í samvinnu við aðrar starfstéttir. Félagsráðgjafar þurfa að auki að þekkja 

hvaða úrræði eru í boði fyrir einstaklinga og aðstoða þá til þess að móta eigin bjargir sem 

einstaklingar gætu sjálfir búið yfir en eru ómeðvitaðir um (Brynja Óskarsdóttir, 2006).  

5.1 Félagsráðgjöf á kvennasviði 

Félagsráðgjöf á Kvennasviði hófst fyrsti þegar félagsráðgjafinn var ráðinn til starfa árið 1973 á 

fæðingardeildinni, eins og sviðið hét þá á Landspítala Háskólasjúkrahúsi við Hringbraut. 
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Hlutverk félagsráðgjafa á kvennasviði eru meðal annars að vera tengiliðir milli félags- og 

heilbrigðisþjónustu og veita þeir öllum deildum sem tilheyra kvennasviði þjónustu (Guðbjörg 

Edda Hermannsdóttir og Svava Stefánsdóttir, 2006). Þær deildir eru fósturgreiningardeild, 

meðgöngu- og sængurlegudeild, fæðingarvakt, kvenlækningadeild, móttökudeild og 

mæðravernd (Landspítali Háskólasjúkrahús, e.d.). Einstaklingar geta leitað til félagsráðgjafa á 

kvennasviði að eigin frumkvæði eða vegna tilvísunar frá öðrum heilbrigðisstarfsmönnum. 

Það þykir mikill kostur fyrir starfsemina að einstaklingar hafi möguleika á að hafa beint og 

hindrunarlítið aðgengi að þjónustu félagsráðgjafa á kvennasviði og er það um það bil 

helmingur skjólstæðinga sem koma á eigin vegum. Á hverju ári leita um 1200 til 1300 

einstaklingar til félagsráðgjafa en viðtöl á ári eru að jafnaði um 1900. Aldur skjólstæðinga er 

frá 13 ára til 90 ára og er stærsti hluti þeirra konur. Karlar koma einnig í viðtöl til 

félagsráðgjafa en yfirleitt koma þeir sem aðstandendur. Meirihluti skjólstæðinga mæta einir 

en makar og aðrir fjölskyldumeðlimir eru þó ávallt hvattir til þess að mæta með viðkomandi í 

viðtöl og eru það um 300 til 400 skjólstæðingar sem mæta með aðstandendum í viðtöl 

(Guðbjörg Edda Hermannsdóttir og Svava Stefánsdóttir, 2006). 

Helstu verkefni félagsráðgjafa á kvennasviði er að veita konum og aðstandendum þeirra 

aðstoð vegna félagslegra og/eða tilfinningalegra erfiðleika/áfalla á meðgöngu, við barnsburð 

eða í veikindum. Einstaklingar mæta þá í meðferðarviðtal þar sem þeir fá stuðning vegna 

sálfélagslegra áfalla. Félagsráðgjafar veita auk þess mikilvægar upplýsingar sem varða 

vandamál sem einstaklingar kljást við og enn fremur leitast þeir við að leysa vanda 

skjólstæðinga í samstarfi við þá sjálfa, lækna og aðra heilbrigðisstarfsmenn. Félagsráðgjafar á 

kvennasviði veita ráðgjöf varðandi lagaleg réttindi skjólstæðinga og fræðslu um 

fóstureyðingar, ófrjósemisaðgerðir, getnaðarvarnir og félagslega aðstoð. Þeir hafa umsjón á 

móttöku kvenna sem koma vegna fóstureyðinga. Það felur í sér viðtöl, ritun á greinargerðum 

og frágang umsókna (Guðbjörg Edda Hermannsdóttir og Svava Stefánsdóttir, 2006).  

Félagsráðgjafar á kvennasviði veita jafnframt  félagslega ráðgjöf þar sem einstaklingar og 

fjölskyldur eru aðstoðaðar við að finna lausn á félagslegum vanda eins og tekjuleysi, 

fjárhagsvanda, húsnæðisvanda eða ýmsum öðrum félagslegum vandamálum. Félagsráðgjafi 

metur félagslegar aðstæður ásamt því að gera greiningu á réttindum og högum 

skjólstæðinga. Þetta er allt gert í samvinnu við skjólstæðinga og eru þeir aðstoðaðir við að 

notfæra sér þá hjálp sem samfélagið býður upp á. Félagsráðgjafar aðstoða skjólstæðinga sína 
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einnig með samskipti við aðrar stofnanir sem veita heilbrigðis- og félagslega þjónustu sem 

felst meðal annars í aðstoð við útfyllingu umsókna um tryggingabætur og beiðna um 

opinbera aðstoð bæjar- og sveitafélaga. Til viðbótar má nefna að félagsráðgjafar aðstoða 

skjólstæðinga sína við öflun á faðernisviðurkenningum, ritun beiðna um meðlagsúrskurði og 

fleira því um slíkt. Félagsráðgjafar á kvennasviði vísa skjólstæðingum einnig til annarra 

fagaðila svo sem sálfræðinga og lækna ef þeir telja að þörf sé á frekari aðstoð sem beinast að 

andlegri og líkamlegri líðan og heilsu. Að auki sinna félagsráðgjafar fræðslu, kennslu og 

handleiðslu sem og vinna að þróunar- og rannsóknarverkefnum tengdum starfi þeirra 

(Guðbjörg Edda Hermannsdóttir og Svava Stefánsdóttir, 2006).  

5.1.1 Fóstureyðingar 

Stærsti hluti skjólstæðinga hjá félagsráðgjöfum á kvennasviði eru konur, pör og 

aðstandendur þeirra sem hafa óskað eftir fóstureyðingu og ber félagsráðgjöfum að hafa 

siðareglur félagsráðgjafa ávalt að leiðarljósi í starfi sínu með þeim. Konur sem eru að íhuga 

að binda endi á meðgöngu sína leita fyrst og fremst til félagsráðgjafa eftir stuðningi og 

faglegri aðstoð til þess að taka ákvörðun (Félagsráðgjafafélag Íslands, e.d.; Guðbjörg Edda 

Hermannsdóttir og Svava Stefánsdóttir, 2006). Samkvæmt íslenskum lögum um 

fóstureyðingar og siðareglum félagsráðgjafa ber félagsráðgjöfum skylda að veita þeim 

stuðning og hlutlausa ráðgjöf sem fer fram í fullum trúnaði við viðkomandi 

(Félagsráðgjafafélag Íslands, e.d.; Lög um ráðgjöf og fræðslu varðandi kynlíf og barneignir og 

um fóstureyðingar og ófrjósemisaðgerð nr. 25/1975). Þetta þýðir að þeir félagsráðgjafar sem 

veita hlutlausa ráðgjöf um fóstureyðingar þurfa að þekkja hvar þeir sjálfir standa varðandi 

málefnið, það er að segja þeir þurfa að þekkja sín siðferðislegu viðmið, eigin viðhorf, takmörk 

og fordóma. Þetta er sá grunnur sem sá sem sinnir félagsráðgjöf í þessum málaflokki þarf 

sérstaklega að búa að til þess að geta veitt ráðgjöf sem leiðir til þess að konur geti tekið 

ákvarðanir á eigin forsendum. Ef félagráðgjafi telur sig ekki ráða við tiltekið mál er 

nauðsynlegt og jafnan skylda hans samkvæmt 11. grein siðareglna félagsráðgjafa að hann vísi 

skjólstæðingi sínum áfram til annarra fagaðila. Annars getur skoðun hans haft bein áhrif á 

viðtöl hans við skjólstæðing sinn og hans ákvörðunartöku. Enn fremur eykur huglæg afstaða 

og íhlutun líkur á vanlíðan og verður ákvörðunartaka varðandi fóstureyðingu enn erfiðari 

fyrir skjólstæðing hans fyrir vikið  (Félagsráðgjafafélag Íslands, e.d.; Rubin og Russo, 2004; 

Guðbjörg Edda Hermannsdóttir og Svava Stefánsdóttir, 2006). 
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Meginhlutverk félagsráðgjafa hvað varðar fóstureyðingar er að hlusta á konur og aðstoða 

þær við að komast að niðurstöðu um ákvörðun þeirra, út frá þeirra eigin forsendum. 

Félagsráðgjafar beita virkri hlustun og spyrja markvissra spurninga og er mikilvægt að bæði 

félagsráðgjafi og skjólstæðingur séu virkir þátttakendur í starfinu. Þannig er traust og 

trúnaður staðfestur og gagnkvæmur skilningur, virðing og samkennd fer að myndast og er 

það meðal annars frumskylda allra félagsráðgjafa að leitast eftir þessu í starfi sínu, samanber 

fyrstu grein siðareglna félagsráðgjafa (Félagsráðgjafafélag Íslands, e.d.; Guðbjörg Edda 

Hermannsdóttir og Svava Stefánsdóttir, 2006; Worden, 2009; Anna Sigrún Ingimarsdóttir 

munnleg heimild, 17. febrúar 2014).  

Félagsráðgjafar þurfa að ræða við skjólstæðinga sína á jafnréttisgrundvelli þar sem ávalt 

skal haft að leiðarljósi að skjólstæðingur er sérfræðingur í sínu ástandi og félagsráðgjafinn er 

sérfræðingur í sínu fagi. Félagsráðgjafar styðja konur í því sem þær vilja og veita þeim 

andlegan og félagslegan stuðning í þessu vandasama ferli sem þær eru að ganga í gegnum. 

Allar konur sem sækja um fóstureyðingu þurfa undantekningarlaust tilfinningalegan stuðning 

vegna þess hve ákvörðunartakan er flókið tilfinningaferli þar sem margir þættir hafa áhrif. En 

þörfin er mismikil og einstaklingsbundin og spilar þar inn í fjölskyldu- og félagslegar aðstæður 

kvenna (Guðbjörg Edda Hermannsdóttir og Svava Stefánsdóttir, 2006; Anna Sigrún 

Ingimarsdóttir munnleg heimild, 17. febrúar 2014). 

Í viðtölunum ræða félagsráðgjafar við konur um þær ástæður sem liggja að baki óska 

þeirra um fóstureyðingu og er ákvörðun þeirra rædd út frá ólíkum sjónarhornum og leitast er 

við að greina stöðu þeirra út frá umhverfi þeirra. Skoðað er hvaða bjargráð er að finna í 

fjölskyldutengslum, hvaða félagslega aðstoð þær eiga rétt á og önnur úrræði sem eru í boði 

fyrir þær. Næst fara félagsráðgjafar yfir alla kosti og galla þess að fara í fóstureyðingu eða að 

ganga með barnið. Veigamikill þáttur í þessu ferli er greining og mat á persónulegum 

aðstæðum, styrkleikum og veikleikum í umhverfi þeirra ásamt framtíðarsýn skjólstæðinga. 

Því er ljóst að félagsráðgjafar þurfa að afla gríðarlega mikið af upplýsingum á stuttum tíma og 

er nauðsynlegt að félagsráðgjafar tryggi það í þeirra viðtölum, að skjólstæðingar þeirra fái 

tækifæri til að tjá sig og ræða málin við hlutlausan aðila. Með því geta þeir áttað sig betur á 

eigin hugleiðingum og tilfinningum og komist að niðurstöðu um hvað skal gera. Mikilvægt er 

að kona taki sjálf ákvörðun og er hlutverk félagsráðgjafa að styðja hana í því ferli (Guðbjörg 

Edda Hermannsdóttir og Svava Stefánsdóttir, 2006; Anna Sigrún Ingimarsdóttir munnleg 
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heimild, 17. febrúar 2014). Jafnframt ber félagsráðgjafa skylda til þess að virða og verja rétt 

hennar til sjálfsákvörðunarréttar samkvæmt 2. grein siðareglna félagsráðgjafa 

(Félagsráðgjafafélag Íslands, e.d.). Því það er aðeins konan sjálf sem getur endanlega metið 

framtíðarmöguleika sína og hins ófædda barns (Anna Sigrún Ingimarsdóttir munnleg heimild, 

17. febrúar 2014). 

Ljóst er að í sumum tilfellum kemur það fyrir að konur verða fyrir miklum þrýstingi frá 

maka, ættingjum, nánum vinum eða annarra í lífi þeirra, jafnvel því samfélagi sem þær heyra 

til, svo sem þeirra menningarsamfélagi. Í sumum menningarbundnum samfélögum telst það 

til dæmis skömm að fara í fóstureyðingu og þurfa félagsráðgjafar að vera meðvitaðir um slíkt 

því það getur leitt til tilfinninga eins og sektarkennd. Konur geta upplifað utanaðkomandi 

þrýsting um að fara í fóstureyðingu eða að ganga með barn. Félagsráðgjafi þarf að ræða slíkt 

vandlega og jafnframt undirstrika fyrir skjólstæðingi sínum hvað það er mikilvægt að hann 

taki ákvörðun út frá eigin forsendum. Makar er hvattir til þess að styðja þá ákvörðun sem 

kona hefur tekið og enn fremur er mikilvægt að þeir ganga í gegnum ferlið með konunni, frá 

upphafi til enda. Þetta getur verið töluverð áskorun þegar um er að ræða sambönd þar sem 

kynjahlutverk eru bundin menningartengdum viðhorfum. Að sama skapi er nauðsynlegt að 

ábyrgðin hvíli ekki aðeins á konunni heldur á báðum aðilum (Guðbjörg Edda Hermannsdóttir 

og Svava Stefánsdóttir, 2006; Anna Sigrún Ingimarsdóttir munnleg heimild, 17. febrúar 

2014). 

Þegar félagsráðgjafar meta sem svo að kona sé í áhættu að upplifa mikla vanlíðan eftir 

fóstureyðingu gefa þeir henni ýmist viðtalstíma eða veita upplýsingar um símanúmer og 

netfang svo að kona geti haft samband þegar og ef hún vill ræða málin nánar. Í þeim 

viðtölum er um sorgar- og kreppumeðferðarvinnu að ræða. Félagsráðgjafi bendir konu á að 

leyfilegt sé að syrgja og að sorg og depurð séu eðlileg viðbrögð. Það getur til dæmis verið 

gott fyrir konu að skrifa niður á blað afhverju hún kaus að fara í fóstureyðingu. Þá sér kona 

skýrar ástæður sínar fyrir þessari ákvörðun og hjálpar það yfirleitt konum að fyrirgefa sjálfum 

sér. Á þessum tíma hefur ákvörðunin nú þegar verið tekin og þá er megin hlutverk 

félagsráðgjafa að styðja konur í þeirri ákvörðun sem þær tóku svo þær geti haldið áfram með 

líf sitt. Á þessum tíma taka félagsráðgjafar meiri afstöðu til málanna og hvetja konur til 

samveru með fjölskyldu og vinum og vara konur við að einangra sig ekki á tímum sem þeim 

líður ekki vel. Þó er ekki algengt að konur leita til félagsráðgjafa eftir fóstureyðingu því ekki er 
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algengt að kona upplifi mikla erfiðleika eftir meðferð (Harris, 2004; Anna Sigrún 

Ingimarsdóttir munnleg heimild, 17. febrúar 2014). 

Þær konur sem eiga langa áfallasögu að baki eru taldar vera í áhættuhóp og er í sumum 

tilfellum fylgt þeim eftir í gegnum allt ferlið. Um er að ræða konur sem þurfa miklu meira 

utanumhald og mikinn andlegan og félagslegan stuðning vegna bágra félagslegra aðstæðna, 

andlegrar heilsu og/eða lítils stuðningsnets. Félagsráðgjafi þarf meðal annars að vera tilbúinn 

til að veita þessum hóp kvenna sértækan og viðeigandi stuðning og þjónustu. Samt sem áður 

er hvert mál einstakt og þarf félagsráðgjafi að hlýða samvisku sinni og innri sannfæringu og 

meta hverja stöðu fyrir sig og er því ekki alltaf eins farið að. Sem dæmi má nefna þurfa sumar 

konur alls ekki á aðstoð félagsráðgjafa að halda og er þá hlutverk hans eingöngu að fara yfir 

það ferli sem tekur við og gefa konu allar nauðsynlegar upplýsingar. Félagráðgjafar veita 

jafnframt öllum konum sem óska eftir fóstureyðingu, upplýsingar um aðgerðina og aðstoða 

þær við að fylla út umsókn um fóstureyðingu. Þeir sjá enn fremur um að gefa tíma í 

læknisskoðun. Stórt hlutverk félagsráðgjafa er auk þess fræðsla og ráðgjöf um getnaðarvarnir 

og aðstoð kvenna við útvegun á þeim. Á kvennasviði Landspítalans er einnig í boði fyrir konur 

að fara í getnaðarvarnaráðgjöf og er þjónustan kostnaðarlaus fyrir konur undir tuttugu ára. 

Lögð er áhersla á fræðslu og ráðgjöf þar sem konur fá kost á að koma í viðtal, skoðun, fá 

upplýsingar og fá þá getnaðarvörn sem hentar þeim best (Anna Sigrún Ingimarsdóttir 

munnleg heimild, 17. febrúar 2014). 

Mikilvægt er að samstarf félagsráðgjafa og skjólstæðings sé þannig hagað að 

skjólstæðingar og aðstandendur þeirra hafi sem mest gagn af og er nauðsynlegt að 

félagsráðgjafi gefi konum í stöðu sem þessari hugmyndir um hvernig vinna megi úr þeim 

erfiðleikum sem verða á vegi þeirra. Félagslegar og læknisfræðilegar aðgerðir þurfa að vera 

samstilltar og viðhorf félagsráðgjafa þarf að vera mótað af virðingu fyrir skjólstæðingi og 

skilning á viðbrögðum hans og skoðunum. Gott viðmót við skjólstæðinga og þeirra 

aðstandendur er ómetanlegt og getur skipt sköpum, því það getur dregið úr langvarandi 

tilfinningalegum veikindum eða áföllum og auk þess flýtt fyrir bata  (Guðbjörg Edda 

Hermannsdóttir og Svava Stefánsdóttir, 2006; Anna Sigrún Ingimarsdóttir munnleg heimild, 

17. febrúar 2014).  
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6 Kenningarlegur bakgrunnur 

Ýmsar kenningarlegar nálganir eru notaðar í starfi félagsráðgjafa og oft nota þeir fleiri en 

eina kenningu í starfi sínu. Þar sem félagsráðgjafar vinna út frá heildarsýn er mikilvægt að 

þeir noti mismunandi nálganir í vinnu sinni til þess að sjá ýmis sjónarhorn á hinum ýmsu 

málefnum (Healy, 2005). Hér verður fjallað um þær helstu kenningarlegu nálganir sem notast 

er gjarnan við í vinnu með konum í fóstureyðingarferli, það eru femínískar kenningar og 

valdefling eða styrkleika nálgun. Þessar kenningarlegu nálganir eru til þess fallnar að styðja 

konur og efla þær í að standa með sér og ákvörðun sinni og styrkja þær til þess að finna leiðir 

út frá sínum forsendum. Þær gefa stöðu kvenna sem standa frammi fyrir ákvörðun um 

fóstureyðingu visst sjónarhorn. Hér verður farið verður yfir grunnþætti þeirra og hvernig þær 

snerta fóstureyðingar og starf félagsráðgjafa í tengslum við fóstureyðinar. 

6.1 Femínískar kenningar 

Grundvöllur femínisma er fyrst og fremst jafnrétti. Við erum öll jafningjar óháð innri og ytri 

þáttum eins og meðal annars kyni. Um er að ræða lifandi hugmyndafræði um stöðu kvenna í 

samanburði við stöðu karla. Femínískar kenningar eru í stöðugri þróun og hafa femínistar 

lengi unnið að málefnum er varða réttindi kvenna, meðal annars réttindi kvenna til 

fóstureyðingar. Réttur kvenna til kynheilbrigðis hefur aukist til muna á undanförnum 

áratugum og er aðgengi kvenna í vestrænu samfélagi að getnaðarvörnum sem og 

fóstureyðingu mun betra í dag en gerðist áður fyrr. Þar hefur femínismi og réttindabarátta 

kvenna haft gífurlega mikil áhrif. Krafan um heilbrigði kvenna, öryggi þeirra og virkni í 

samfélaginu hefur enn fremur vaxið. Kvennahreyfingar áttu stóran þátt í því að breytingar 

urðu á löggjöf um fóstureyðingar sem varð til þess að konur gátu farið að stjórna eigin 

barneignum (Aléx og Hammarström, 2004). 

Í femínískum kenningum er lögð áhersla á að fóstureyðing sé atburður sem aðeins 

konur geta upplifað. Femínistar líta svo á að kona hefur yfirráð yfir eigin líkama og hún ein 

eigi að hafa rétt á að ákveða hvort hún vilji ganga með barn eða ekki. Jafnframt eigi réttur 

konunnar ávallt að vega þyngst og aðeins hún getur tekið endanlega ákvörðun. Femínistar 

benda líka á það að afleiðingar þess að hafa fóstureyðingar ólöglegar, eru mun meiri og 

alvarlegri fyrir konur heldur en fyrir karlmenn (Aléx og Hammarström, 2004). 

Félagsráðgjafar nota þessa hugmyndafræði í vinnu með konum sem eru í íhuga 

fóstureyðingu. Þeir nota hana meðal annars til þess að hvetja konur til að standa með sjálfri 
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sér og að fylgja eigin sannfæringu, hvort sem það er að fara í fóstureyðingu eða að eignast 

barnið. Félagsráðgjafar nota hugmyndafræði sem þessa til þess að hvetja konur að taka 

sjálfstæða ákvörðun og ekki að láta undan pressu frá umhverfi sínu um að hlutverk þeirra sé 

að sinna móðurhlutverkinu (Aléx og Hammarström, 2004). 

6.2 Valdefling  

Valdefling er hugtak sem skilgreint hefur verið á ýmsan hátt og er túlkun og skilningur 

fræðimanna á merkingu hugtaksins mismunandi. Engin einn fræðimaður er upphafsmaður 

hugtaksins en hugmyndafræðin um valdeflingu tekur á mörgum þáttum samfélagsins en 

tengist þó alltaf jafnréttindum eða dreyfingu á valdi. Valdefling snýst fyrst og fremst um  að 

auka lífsgæði og styrkja mannréttindi ýmissa hópa í samfélaginu. Valdefling felur í sér að 

virkja einstaklinga til þess að öðlast aukið vald á aðstæðum sínum og við hvers konar 

ákvörðunartöku. Valdefling er einkum notað þegar þörf er á að hvetja einstaklinga og 

aðstoða þá til þess að bæta líf sitt. En einnig þegar um er að ræða vinnu sem beinist að því 

að auka réttindi minnihlutahópa í samfélaginu (Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2006; Ingibjörg 

Loftsdóttir, 2011).  

 Félagsráðgjafar nota meðal annars valdeflingu í starfi sínu með skjólstæðingum sem 

fara í gegnum það ferli sem fylgir fóstureyðingu. Um er að ræða vinnuaðferð þar sem áhersla 

er lögð á styrkleika skjólstæðinga í stað þess að einblína á vandamál þeirra. Í slíkri vinnuferli 

fer félagsráðgjafi yfir fyrri erfiðleika sem skjólstæðingur hefur upplifað á lífsleiðinni og skoðar 

um leið hvernig hann tók á þeim erfiðleikum. Skjólstæðingur lýsir því hvernig hann vann úr 

fyrri erfiðleikum og með því getur félagsráðgjafi bent viðkomandi á hans styrkleika ásamt því 

að upplýsa hann um hvaða úrræði hann hefur rétt á. Þannig ýtir félagsráðgjafi undir 

sjálfstæði skjólstæðings til að vinna úr eigin vandamálum og gerir honum kleift að ná meiri 

stjórn á umhverfi sínu (Greene, Lee, og Hoffpauir, 2005; Farley o.fl., 2010).  

  Félagsráðgjafar geta notað valdeflingu í þjónstu við konur sem standa frammi fyrir 

ákvörðun um fóstureyðingu. Félagsráðgjafar aðstoða konur við að finna styrkleika sína og ná 

valdi á aðstæðum í lífi sínu. Valdefling felur að stórum hluta í sér að upplýsa konur um rétt 

sinn til þess að óska eftir fóstureyðingu og enn fremur vald kvenna til þess að skilgreina 

langanir sínar, aðstæður og þarfir. Mikilvægast er þó að konur finni það að þær hafi vald til 

eigin ákvörðunartöku. Það er að segja að konur hafi greiðan aðgang að upplýsingum og 
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ráðgjöf sem auðvelda þeim að taka endanlega ákvörðun um fóstureyðingu óháð öðrum 

einstaklingum í lífi hennar (Greene o.fl., 2005; Farley o.fl., 2010). 
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7 Umræður og lokaorð

Markmið þessarar heimildaritgerðar var að varpa ljósi á þá áhrifaþætti sem spila inn í 

ákvörðun kvenna sem hugleiða að fara í fóstureyðingu ásamt þeim úrræðum sem eru í boði 

fyrir þennan hóp kvenna. Rannsóknarspurningarnar sem leitast var eftir að svara í ritgerð 

þessari voru þrjár talsins, fyrsta spurningin var: hvaða þættir móta ákvörðun kvenna þegar 

þær eru að íhuga að fara í fóstureyðingu? Ljóst er að margþættar ástæður eru fyrir því að 

konur kjósi að binda endi á þungun sína. Ferli eins og þetta er mjög vandasamt og flókið 

tilfinningaferli sem er mótað að fjölmörgum þáttum eins og fram hefur komið. Enn fremur er 

það mjög einstaklingsbundið hvað það er sem mótar endanlegu ákvörðun kvenna, en það 

eru ýmist félagslegar, tilfinningalegar og læknisfræðilegar ástæður. Hér á landi er algengast 

að konur óski eftir fóstureyðingu vegna félagslegra ástæðna.  

Þær konur sem velja að fara í fóstureyðingu, eiga það sameiginlegt að meta ákvörðun út 

frá þeim aðstæðum sem þær búa við og þar eru þær að huga að þeim aðstæðum sem þær 

bjóða væntanlegu barni upp á. Konur eru oft ekki í stakk búnar til að takast á við þá ábyrgð 

og aðlagast þeim breytingum sem fylgir því að eignast barn, hvorki líkamlega, tilfinningalega 

né félagslega. Auk þess hefur fjárhagsleg, félagsleg og tilfinningaleg staða kvenna áhrif á val 

þeirra um fóstureyðingu. Samskipti við verðandi barnsföður, ungur aldur, lág menntun, 

húsnæðiserfiðleikar, tekju- og atvinnuleysi og áföll, fjölskyldu eða samfélagslegur þrýstingur 

eru þættir sem hafa áhrif á ástæður og ákvarðanatöku í ferli fóstureyðingar. Ákvörðun um 

fóstureyðingu er því ávallt flókin þar sem ákvörðun þeirra er tekin út frá mismunandi 

ástæðum í lífi kvenna. Ljóst er að stuðningur frá mökum og nánustu ættingjum, félagsleg 

úrræði og samfélagsleg viðhorf skipta miklu máli og hafa áhrif á ákvörðun kvenna. Einnig 

skiptir stuðningur máli í gegnum allt ferlið, þar með talin líðan og staða kvenna eftir 

fóstureyðingu. Mikilvægast af öllu í ferli sem þessu er þó að konur taki ákvörðun út frá eigin 

mati og forsendum og að þær séu sáttar við ákvörðun sína.  

 Önnur rannsóknarspurningin var: Hver er líðan kvenna eftir fóstureyðingu? Það er 

ljóst að sterk tengsl eru á milli ferli ákvörðunartöku og líðan kvenna eftir fóstureyðingu þar 

sem þessir þættir tvinnast saman. Ferli ákvörðunar getur verið konum streitumikið og 

nauðsynlegt að þær fá viðeigandi ráðgjöf og stuðning því að erfiðleikar í ákvörðunartökuferli 

eykur líkur á vanlíðan sem og erfiðleikum eftir fóstureyðingu. Fóstureyðing hefur 

mismunandi áhrif á líðan kvenna. Tilfinningar kvenna eru oft blendnar sem eru eðlileg 
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viðbrögð. Fóstureyðing er þó ekki líkleg til þess að leiða til langvarandi sálrænna erfiðleika 

samkvæmt þeim rannsóknum og heimildum sem skoðaðar voru. Jafnframt líkist líðan kvenna 

eftir að hafa bundið endi á meðgöngu sína, meira viðbrögðum við streitu og álagi.  

Þriðja og síðasta rannsóknarspurningin sem höfundur spurði sig að var: Hvert er hlutverk 

félagsráðgjafa í tengslum við fóstureyðingar? Þegar félagsráðgjöf er skoðuð í tengslum við 

fóstureyðingar, gegnir félagsráðgjöf miklu hlutverki hvað varðar fóstureyðingarferlið ásamt 

því að hafa áhrif á líðan og stöðu kvenna. Félagsráðgjafar leitast við að styðja konur í að 

standa með sér og sínum ákvörðunum, hlusta á þær og aðstoða konur við að komast að 

niðurstöðu, út frá þeirra eigin forsendum. Félagsráðgjafar ræða við skjólstæðinga sína á 

jafnréttisgrundvelli og veita hlutlausa ráðgjöf sem fer fram í fullum trúnaði. Með því að veita 

þann stuðning sem þörf er á, er dregið verulega úr líkum á erfiðleikum og vanlíðan kvenna 

eftir fóstureyðingu. Í viðtölunum ræða félagsráðgjafar meðal annars við konur um afhverju 

þær óska eftir fóstureyðingu og er ákvörðun þeirra rædd út frá ólíkum sjónarhornum þar 

sem leitast er við að greina stöðu þeirra. Skoðað er hvaða bjargráð er að finna í 

fjölskyldutengslum, hvaða félagslega aðstoð þær eiga rétt á og önnur úrræði sem eru í boði 

fyrir þær. Í vinnu sinni beita félagsráðgjafar femínískri nálgun og valdeflingu og hafa réttindi 

kvenna að leiðarljósi og efla þær í að taka eigin ákvörðun og hafa vald yfir lífi sínu. 

Félagsráðgjafar nota þessar nálganir til þess að leitast eftir að hvetja konur til að standa með 

sjálfri sér og að fylgja eigin sannfæringu. Félagsráðgjafar nota hugmyndafræði eins og þessar 

til þess að aðstoða konur við að finna styrkleika sína og leggja áherslu á þá. Enn fremur til 

þess að konur finni það að þær hafi vald til eigin ákvörðunartöku. En fyrst og fremst er 

nálgun félagsráðgjafa á viðfangsefnum með heildarsýn ávallt höfð að leiðarljósi. 

Málefni tengd fóstureyðingum eru viðkvæm og valda jafnan miklum deilum um allan 

heim. Höfundur telur að mikil þörf sé á að opna jákvæða umræðu á fóstureyðingum. Mikið 

er um fordóma og vanþekkingu á málefninu sem felur í sér neikvætt viðhorf til fóstureyðinga 

og hefur það áhrif á líðan kvenna í ferli ákvörðunar og eftir meðferð. Með því að sporna gegn 

neikvæðu viðhorfi til fóstureyðinga er verið að auðvelda konum í stöðu sem þessari að ræða 

það sem liggur þeim á hjarta og jafnframt minnka líkur á vanlíðan þeirra eftir fóstureyðingu. 

Jafnframt þarf að mæta þörf fyrir fræðslu og ráðgjöf þegar kemur að konum sem íhuga 

fóstureyðingu og þarf að hafa í huga viðkvæma stöðu þeirra sem eru í sporum sem þessum 

og er það hlutverk félagsráðgjafa að tryggja að því sé fylgt eftir. Fóstureyðingar er 
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viðfangsefni sem vekur upp ótal margar spurningar og hugleiðingar sem ekki var vikið að í 

þessari heimildaritgerð. Ljóst er þó að spurningunum um hvaða þættir móta ákvörðun 

kvenna þegar þær eru að íhuga að fara í fóstureyðingu, hver er líðan kvenna eftir 

fóstureyðingu og hvert hlutverk félagsráðgjafa sé í tenglsum við fóstureyðingar hefur hér 

verið svarað. 
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