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Ágrip 

Það fylgir mannlegu eðli að vilja eignast barn og sjá flestir framtíðina fyrir sér umvafða börnum og 

barnabörnum á efri árum. Raunin er þó sú að það geta ekki allir átt börn og það getur reynst mikið 

áfall fyrir einstaklinga þegar tilraunir til barneigna takast ekki. Flestir leita þá eftir aðstoð meðferðar-

stofnanna sem bjóða upp á tæknifrjóvgunarmeðferðir. Rannsóknir hafa sýnt að slíkum meðferðum 

fylgir mikið andlegt álag og streita auk þess sem kostnaður við slíkar meðferðir er mikill og geta áhrifin 

á andlega heilsu og lífsgæði verið slæm. 

 Á meðferðarstofnunum er mikið lagt upp úr læknisfræðilegri meðferð og tæknilegum atriðum en 

virðist oft gleymast að huga að andlegri heilsu og lífsgæðum einstaklinga sem nýta sér þjónustuna. 

Tilgangur þessarar fræðilegu samantektar er að varpa ljósi á hvaða áhrif meðferðirnar hafa á andlega 

líðan og lífsgæði kvenna sem gangast undir slíkar meðferðir. Jafnframt að skoða hvaða áhrif með-

ferðirnar hafa á meðgöngu og í kjölfar fæðingar. Leitað var eftir heimildum á ensku og íslensku um 

efnið á ýmsum leitarvélum á veraldarvefnum svo sem “PubMed”, “ProQuest” og “Science Direct” auk 

þess sem farið var handvirkt gegnum heimildalista þeirra rannsókna sem fundust við leitina. Helstu 

leitarorðin voru ófrjósemi, tæknifrjóvganir, glasafrjóvgun, andleg heilsa, kvíði, þunglyndi og lífsgæði.  

 Niðurstöður benda til þess að áhrif tæknifrjóvgana á andlega líðan kvenna séu mikil og að algengt 

sé að þær þjáist af kvíða og þunglyndi á meðferðartímanum. Niðurstöðum greinir á um áhrif með-

ferðanna á meðgöngu og eftir fæðingu þó vísbendingar séu um að þær geti haft slæm áhrif á andlega 

heilsu kvenna. Efnið hefur lítið verið skoðað á Íslandi og er þörf á frekari rannsóknum til að kanna 

stöðu mála hér á landi. 
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Abstract 

The longing to have a child is a part of human nature and most people see their future filled with 

children and grandchildren.  However, the reality is that not everyone is able to have children, and it 

can come as a great shock to people when they fail to conceive.  Most people turn to fertility clinics in 

the hopes of successful medical intervention.  Studies have shown that these procedures cause much 

emotional stress and pressure. Additionally the costs for such treatment can greately affect emotional 

health and quality of life of the parties involved. 

Infertility clinics put great emphasis on the medical and technical part of the treatments but tend to 

overlook the emotional needs of their clients. The purpose of this literature review is to highlight the 

effects of assisted reproductive treatments on women‘s mental health and well-being. Furthermore, 

the author looks at the effects these treatments have on women during pregnancy and post delivery. 

Looked for were English and Icelandic sources on various online search engines with deeper 

manual searches through the refrence lists of articles found online, such as „PubMed“, ProQuest“, and 

„Science Direct“, In addition to searching through the bibliographies found in said articles, search 

parameters such as infertility, invitro fertilization, artificial insemination, emotional health, anxiety, 

depression, and quality of life were also included.  

Results indicated that assisted reproductive treatments have negative effects on women’s mental 

well being. Anxiety and depression are common findings amongst these women. There was lack of 

consistency in the data regarding the influence of these treatments on women during pregnancy and 

after delivery. Yet evidence does show that there can be negative effects as a result of fertility 

treatments. Further research of this subject is needed in Iceland.  
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Listi yfir skilgreiningar 

Áfallastreituröskun (e. post-traumatic stress disorder): Röskun sem hlotist getur ef einstaklingur 

verður fyrir alvarlegum áfalli, meiðslum eða ofbeldi. Á meðan áfallinu stendur upplifir hann mikinn 

vanmátt, hræðslu eða hrylling. Í kjölfarið verður breyting á atferli eða tilfinningalífi einstaklingsins. 

Koma þá fram einkenni eins og að endurupplifa atburðinn, martraðir, áhugaleysi, líkamleg spenna, 

svefntruflanir, einbeitingarskortur og fleira. Þessi einkenni þurfa að vera til staðar í mánuð hið minnsta 

til að greining sé gerð. (American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of 

mental disorders). 

Biochemical þungun: Þegar þungun er staðfest með hækkuðu hCG í blóði eða þvagi en fóstursekkur 

sést ekki í ómskoðun (Zegers-Hochschild o.fl., 2009).  

Eggheimta: Aðgerð þar sem þroskuð egg eru sótt. Stungið er á eggbúin með nál og eggin soguð út 

(artmedica, e.d.c).  

Glasafrjóvgun (e. in vitro fertilization-IVF): Í glasafrjóvgunarmeðferð er byrjað á því að bæla niður 

hormónakerfi konunnar. Að því loknu byrjar konan að sprauta sig með hormónasprautum til þess að 

örva eggjastokka til að mynda fleiri eggbú en gerist í venjulegum tíðahring. Á meðan þessi örvun fer 

fram þarf konan að mæta reglulega í ómskoðanir til að læknar geti fylgst með þroska og vexti 

eggbúanna. Þegar þau eru tilbúin fer eggheimta fram. Eggin eru sett í tilraunaglas ásamt sæði, þar 

sem frjóvgunin fer svo fram. Ef frjóvgun heppnast er fósturvísi komið fyrir í legi konunnar tveimur til 

þremur dögum síðar. Þungunarpróf er gert tveimur vikum eftir að uppsetningin fer fram. Þessi meðferð 

tekur frá fjórum að sex vikum frá því lyfjameðferð hefst og þar til uppsetning fer fram (artmedica, 

e.d.c).  

Klínísk þungun: Þegar kona fær jákvætt þungunarpróf og fóstursekkur er greinanlegur í ómskoðun. 

Utanlegsfóstur telst vera klínísk þungun (Zegers-Hochschild o.fl., 2009). 

Ofsakvíði (e. panic disorder): Einkennist af endurteknum og óvæntum kvíðaköstum þar sem að 

minnsta kosti fjögur af eftirfarandi einkennum koma fram: ör hjartsláttur, svimi, sviti, skjálfti, 

köfnunartilfinning, andnauð, óraunveruleikatilfinning og ótti við að eitthvað hræðilegt sé að gerast eins 

og yfirlið, köfnun, hjartaáfall, geðveiki eða dauði (DSM-V, 2013).  

Ófrjósemi: sjúkdómur í æxlunarfærum. Miðað er við að par hafi stundað reglulegt, óvarið kynlíf í 

meira en 12 mánuði án þess að getnaður eigi sér stað (Alþjóða heilbrigðismálastofnunin-WHO, e.d.). 

Óyndi (e.dysthymia/persistent depressive disorder): Þrálát þung lund sem hefur staðið yfir flesta 

daga í að minnsta kosti tvö ár. Einstaklingar finna fyrir tveimur eða fleirum eftirfarandi einkenna; 

breyting á matarlyst, breyting á svefnmynstri, lágt sjálfstraust, magnleysi, einbeitingarskortur, 

erfiðleikar við ákvarðanatökur eða vonleysi. Þunglyndiseinkenni eru færri og vægari en í djúpri 

geðlægð en þeir einstaklingar sem þjást af óyndi eru í aukinni hættu á að lenda í djúpum geðlægðum 

(DSM-V, 2013).  
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Smásjárfrjóvgun (e. intracytoplasmic sperm injection-ICSI): Þessi meðferð fer fram eins og 

glasameðferð en í stað þess að setja egg og sæði í tilraunaglas er sæðisfrumu stungið inn í egg undir 

smásjá með þartilgerðri nál (artmedica, e.d.c).  

Taugaveiklun (e. neuroticism): Persónuleikaeinkenni sem einkennist af tilhneigingu til að upplifa 

neikvæðar tilfinningar. Taugaveiklaðir einstaklingar eru oft kvíðnir, uppstökkir og hafa áhyggjur af áliti 

annarra (DeYoung, 2010).  

Tæknifrjóvgun: Þegar getnaður verður á annan hátt en með samförum pars (artmedica, e.d.c). 

Tæknisæðing (e. intrauterine insemination-IUI): Meðferðin hefst við upphaf blæðinga hjá konunni. 

Hún er ómskoðuð og í kjölfarið hefst hormónameðferð þar sem konan þarf að sprauta sig með 

hormónasprautum til að örva vöxt og þroska eggbús. Á meðan meðferðin fer fram mætir konan 

reglulega í ómskoðun til að fylgjast með vexti og þroska eggbúa og ganga úr skugga um að ekki 

myndist of mörg eggbú. Þessi meðferð stendur að jafnaði yfir í sjö til tólf daga og stundum lengur. 

Þegar eggbúið er tilbúið er gefin sérstök sprauta sem veldur egglosi. Innan 24-36 tíma frá því að þessi 

sprauta er gefin, mætir konan svo á stöðina þar sem sæði er komið fyrir í legi hennar. Þungunarpróf er 

svo gert tveimur vikum síðar (artmedica, e.d.c).  

Uppsetning á frystum fósturvísum (e. frozen embryo transfer-FET): Ef margir fósturvísar myndast 

í meðferð eru þeir fósturvísar sem ekki eru notaðir geymdir í frysti. Það má svo setja þá upp síðar. 

Þegar það er gert er ýmist notast við náttúrulegan tíðarhring konunnar eða hormónastýrðan hring. Ef 

náttúrulegur tíðarhringur er notaður, er fósturvísinum komið fyrir í legi konunnar tveimur til þremur 

dögum eftir að hún hefur egglos. Tveimur vikum síðar tekur hún þungunarpróf. Ef ákveðið er að nota 

stýrðan hring þarf konan að nota hormón til að undirbúa líkamann fyrir uppsetningu. Þá er 

fósturvísinum komið fyrir og konan heldur áfram hormónameðferðinni. Tveimur vikum síðar tekur hún 

þungunarpróf og ef niðurstaðan er jákvæð þarf hún að halda meðferðinni áfram út 12. viku 

meðgöngunnar. Slík meðferð tekur tvær til sex vikur frá því að lyfjameðferð hefst og þar til fósturvísum 

er komið fyrir (artmedica, e.d.c). 

 

 



11 

 

1 Inngangur  

Þegar einstaklingar vaxa úr grasi og byrja að stofna til sambands fara ættingjar og vinir oft að spyrja 

spurningarinnar; „hvenær á svo að koma með kríli?“ Það er í eðli mannkynsins að vilja fjölga sér og 

gera flestir ráð fyrir því að verða einn daginn foreldri. Flestir gera einnig ráð fyrir að geta stjórnað 

sínum barneignum og ákveðið að eignast barn á fyrirfram ákveðnu tímabili. Raunin er þó sú að hjá 

ákveðnum hluta para gengur það ekki upp.  

 Ófrjósemi er fremur algengt vandamál í heiminum í dag og er talið að í kringum 15% para  þjáist af 

ófrjósemi (Art Medica, e.d.c.). Samkvæmt franskri rannsókn á tíðni ófrjósemi þar í landi höfðu 24% 

para sem stunduðu óvarið kynlíf ekki getið barn eftir 12 mánuði og 11% voru enn barnlaus eftir 24 

mánuði (Slama o.fl. 2012). Þetta gefur til kynna að það sé talsvert stór hópur sem þarf að hafa mikið 

fyrir því að eignast barn. Þessi hópur hefur farið stækkandi síðustu ár og er ástæðan helst rakin til 

þess hve margar konur eru farnar að seinka barneignum (European Society of Human Reproduction 

and Embryology-ESHRE, 2014). 

 Í nútíma samfélagi á Vesturlöndum vinna flestar konur úti og margar leggja á sig margra ára nám 

til að tryggja sér góðan starfsferil. Á sama tíma gera þær margar kröfur til sín að eignast fjölskyldu og 

sjá um og reka heimili. Þegar tilraunir pars til að eignast barn ganga ekki upp er hætta á að konur upp-

lifi sig sem annars flokks þar sem þær eru jú skapaðar til þess að ganga með og eignast börn. Oft 

hellast yfir parið hrakspár um að þau muni aldrei verða foreldrar og þessum hugsunum fylgir oft mikill 

kvíði, ótti og vanlíðan (Berger, Paul og Henshaw, 2013). Tæknin hefur komið mörgum til bjargar og 

hafa í kringum fimm milljón börn fæðst í heiminum með aðstoð tæknifrjóvgana frá því að fyrsta „glasa-

barnið” kom í heiminn árið 1978 (ESHRE, 2014). Orsakir ófrjósemi eru í 20-30% tilfella raktar til vanda-

mála hjá konum, 20-35% hjá körlum og í 25-40% tilfella liggur vandamálið hjá báðum aðilum. Í 10-20% 

tilfella finnst engin orsök og er þá talað um óútskýrða ófrjósemi (ESHRE, 2014). 

Á Íslandi er einungis ein meðferðarstofnun sem veitir aðstoð á þessu sviði, Art Medica. Starfsemi 

Art Medica hófst árið 2004 en áður var starfsemin hluti af Kvennadeild Landspítalans. Þar hófst 

starfsemi árið 1991 og fyrsta barnið sem varð til með glasafrjóvgun á Íslandi fæddist árið 1992 (Art 

Medica, e.d.b.). 

Art Medica framkvæmir allar helstu tæknifrjóvgunarmeðferðir eins og tæknisæðingu, glasafrjóvgun, 

smásjárfrjóvgun, uppsetningar á frystum fósturvísum auk þess að sinna ýmsum rannsóknum í tengsl-

um við frjósemi (Art Medica, e.d.b.). Árangur stofnunarinnar hefur verið nokkuð góður og ef tíðni 

fæðinga á Íslandi er borin saman við önnur lönd má sjá að Ísland er í hópi með sjö öðrum þjóðum þar 

sem börn sem getin eru með aðstoð tæknifrjóvgana eru yfir 3% fæddra barna (ESHRE, 2014).  

Tilgangurinn með þessari samantekt er að skyggnast inn í heim ófrjóseminnar og skoða hvaða 

áhrif tæknifrjóvgunarmeðferðir hafa á lífsgæði og líðan kvenna sem ganga í gegnum þær. Talsvert 

hefur verið rætt um áhrif ófrjósemi og tæknimeðferða á líðan kvenna á meðan meðferðir standa yfir en 

minna hefur verið rætt um tímann eftir að meðferð heppnast og fyrst eftir fæðingu barns. Talið er að 

líðan móður á meðgöngu hafi áhrif á fóstur í móðurkviði og þroska þess og eru dæmi þess að börn 
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þunglyndra mæðra sýni merki um þunglyndislega hegðun strax við fæðingu (Punamäki og félagar, 

2006). Alvarleg áföll á fyrsta þriðjungi meðgöngu hafa verið tengd við aukna tíðni fæðingargalla og 

minni streita hefur verið tengd lægri fæðingarþyngd, styttri meðgöngulengd og aukinni tíðni svefn-

vandamála. Jafnframt virðast börn mæðra sem hafa upplifað streitu á meðgöngu vera skapstyggari, 

sýna lægri vitræna getu og hræðast frekar en önnur börn. Tengsl milli streitu á meðgöngu og aukinnar 

tíðni ADHD, kvíða, þunglyndis og hegðunarröskunar (e. conduct disorder) hafa einnig fundist. Er talið 

að börn mæðra sem þjást af streitu á meðgöngu séu í 10-15% meiri hættu á að þróa með sér hegð-

unarvandamál (Glover, 2014). Það vakti því sérstakan áhuga hjá höfundi að skoða líðan kvenna eftir 

að meðferð heppnast.  

Lagðar voru fram tvær rannsóknarspurningar sem höfundur mun leitast við að svara. Þær eru; 

1. „Hvaða áhrif hafa tæknifrjóvganir á andlega líðan og lífsgæði?” 

2. „Hvaða áhrif hafa tæknifrjóvganir eftir að meðferð heppnast?“   

Fyrst verður fjallað um áhrif meðferðanna á líðan og lífsgæði á meðan meðferðir standa yfir og svo 

farið í tímann eftir að meðferð hefur heppnast. Til að aðgreina þær konur sem hafa þurft aðstoð tækni-

frjóvgunarmeðferða til að geta barn mun höfundur kalla þær ART konur (assisted reproductive 

treatment) í þessari samantekt. 

Það er von höfundar að samantektin muni nýtast í starfi hjúkrunarfræðinga, ljósmæðra og annarra 

heilbrigðisstarfsmanna sem sinna þessum konum. Einnig að hún varpi betra ljósi á upplifun kvenna 

sem ganga í gegnum þessar meðferðir í von um að uppfylla drauminn um að verða móðir. 
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2 Aðferðir 
Heimildaöflun fór fram á tímabilinu maí 2014 til apríl 2015 og notaðist höfundur við gagnagrunnana 

“PubMed”, leitir.is, “ProQuest”, “Ovid”, “Science Direct” og “Google scholar”. 

 Helstu leitarorð sem notast var við voru ófrjósemi (e.infertility), tæknifrjóvganir (e. ART/assisted 

reproductive treatments), glasafrjóvgun (e. IVF), andleg heilsa (e. mental health), meðgönguþunglyndi 

(e. antenatal depression), fæðingarþunglyndi (e. postpartum depression), kvíði (e. anxiety), þunglyndi 

(e. depression), lífsgæði (e. quality of life) og fósturlát (e. miscarriage). Til að þrengja leit tengdi 

höfundur leitarorð saman og valdi að leita að greinum útgefnum innan ákveðins tímaramma. Einnig 

var leitað handvirkt í heimildaskrám þeirra greina sem fundust við leit á leitarvélum og var leitað eftir 

íslensku efni og tölfræðilegum gögnum á vefsíðum ýmissa samtaka og stofnana. 

 Leitast var við að nota nýlegar greinar en þar sem takmarkaður fjöldi rannsókna á vissum þáttum 

fannst, þurfti höfundur að grípa til eldri heimilda að hluta og er elsta heimild frá árinu 2001. Höfundur 

skoðaði þær aðferðir sem notaðar voru og mat styrkleika og veikleika rannsókna til þess að meta 

alhæfingargildi og gæði þeirra. 
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3 Niðurstöður 
 

3.1 Áhrif ófrjósemi og tæknifrjóvgana á lífsgæði og líðan 

3.1.1 Fjárhagsleg áhrif 
Kostnaður vegna tæknifrjóvgana er mismikill milli landa. Í sumum löndum fá pör meðferðir niðurgreidd-

ar af ríkinu að öllu leyti, sum ríki niðurgreiða meðferðir að hluta og sum niðurgreiða lítið eða ekkert. 

 Á Íslandi eru meðferðir niðurgreiddar að hluta. Samkvæmt gjaldskrá Art Medica (e.d.a) er 

kostnaður við tæknisæðingu 52.000.- krónur. Kostnaður við glasafrjóvgun hjá barnlausu pari er 

376.055.- krónur og 449.660.- krónur ef þörf er á smjásjárfrjóvgun. Þetta er gjaldið fyrir fyrstu 

meðferðina. Ef meðferðin gengur ekki upp og ekki fást fósturvísar sem hægt er að frysta úr meðferð-

inni er kostnaður við næstu þrjár meðferðir heldur lægri eða 171.721.- króna fyrir glasafrjóvgun og 

204.811.- krónur fyrir smásjárfrjóvgun. Eftir það kosta meðferðirnar það sama og fyrsta meðferðin (sjá 

nánar í töflu 1). 

 

Tafla 1 Gjaldskrá Art Medica fyrir glasa- og smásjárfrjóvganir í apríl 2015 

 
 

 Ef hægt er að frysta fósturvísa til uppsetningar síðar er kostnaðurinn við uppsetningu þeirra 

92.000.- krónur og einnig bætast við 20.000.- krónur í árlegan kostnað við geymslu fósturvísanna (sjá 

nánar í töflu 2). Ef parið á hinsvegar barn fyrir fær það meðferðirnar ekkert niðurgreiddar og kosta því 

allar meðferðir það sama og fyrsta meðferð hjá barnlausu pari. 

 Þessar tölur eru allar fyrir utan lyfjakostnað, kostnað vegna vottorða og skoðana áður en meðferð 

hefst og hafa ber í huga að oft hafa konurnar þurft að fara í ýmsar rannsóknir eins og til að mynda 

röntgenmyndatöku af eggjaleiðurum, kviðarholsspeglun, blóðrannsóknir og fleira og karlar þurfa að 

fara í sæðisrannsókn. Einnig getur þurft að sækja sæði hjá körlunum með ástungu á eista sem kostar 

55.000 krónur. 

Pör sem þurfa á gjafafrumum að halda þurfa að greiða gjald fyrir frumurnar ofan á 

meðferðarkostnaðinn. Fyrir gjafaegg er kostnaðurinn 250.000.- krónur og fyrir gjafasæði frá 37.500-

50.000.- krónur eftir því hvort gjafinn er þekktur eða ekki (sjá nánar í töflu 2). 
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Tafla 2 Gjaldskrá Art Medica yfir ýmsa þjónustu í apríl 2015 

 

 

Í rannsókn Wu, Elliot, Katz og Smith (2013) voru þátttakendur fengnir til þess að halda dagbók og 

skrá niður þann tíma sem þeir eyddu í meðferðartengdar athafnir. Þar kom fram að meðalkostnaður 

við meðferðir í Bandaríkjunum var um 25 þúsund dollarar eða um 3,3 milljónir íslenskra króna miðað 

við gengi bandaríkjadollars í byrjun maí árið 2015. Fór það eftir sjúkratryggingum parsins hvort 

niðurgreiðsla fengist og hversu mikil hún var. Við þennan kostnað bættist svo við mögulegt tekjutap 

vegna fjarvista úr vinnu. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að þær konur sem fóru í glasameðferðir 

eyddu að meðaltali 162 klukkustundum í meðferðartengdar athafnir á átján mánaða tímabili. Það 

samsvarar rúmlega 20 vinnudögum ef miðað er við átta stunda vinnudag. Einnig kom fram að þeir 

sem eyddu meira en 160 klukkustundum í þessar athafnir voru mun líklegri til að upplifa verulega 

streitu í tengslum við meðferðirnar. 

 

3.1.2 Andleg líðan á meðferðartímabilinu 
Þegar par leitar sér aðstoðar vegna ófrjósemisvanda er misjafnt hversu lengi það hefur reynt heima 

árangurslaust. Eftir því sem lengri tími líður án þess að tilraunir til að geta barn heppnast, eykst van-

líðan parsins. Afleiðingarnar geta verið minnkað sjálfstraust, reiði, sorg, vandamál í sambandi parsins, 

truflun á kynferðislegri virkni og einnig er algengt að sá aðili sem greindur er með vandamálið sem 

veldur ófrjóseminni, þjáist af miklu samviskubiti og kenni sér um ástandið (Cousineau og Domar, 

2007). 

Þegar parið leitar á meðferðarstöð fæst í sumum tilfellum greining á vandamáli sem liggur ýmist hjá 

konunni, karlinum eða þeim báðum. Í öðrum tilfellum finnst engin bein orsök fyrir ófrjóseminni (Quaas 

og Dokras, 2008). Þegar vandamálið hefur verið greint er tekin ákvörðun um meðferðarúrræði og 

kviknar þá oft von hjá parinu og líðan þeirra batnar hugsanlega að einhverju leyti. Meðferðirnar taka þó 

sinn toll af pörunum og flækjast tilfinningarnar eftir því sem líður á (Cousineau og Domar 2007).  

Í breskri eigindlegri rannsókn voru 230 konur fengnar til að svara opnum spurningum um reynslu 

sína af meðferðarferlinu. Í rannsókninni kom meðal annars fram að líf ART kvenna stjórnast að miklu 

leyti af meðferðunum þar sem skipuleggja þarf vinnu og annað í kringum læknisskoðanir og aðgerðir. 

Það getur reynst konum erfitt þar sem nákvæmar dagsetningar skoðana liggja ekki fyrir fram í tímann. 

Fyrir þær konur sem búa í mikilli fjarlægð frá meðferðarstöðinni flækjast málin svo enn frekar og þurfa 
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margar að nota veikinda- og/eða sumarfrísdaga sína í þessar heimsóknir. Sumar konur hafa jafnvel 

fórnað starfsframa sínum til þess að geta sinnt meðferðunum. Þessu fylgir svo mikill tilfinningalegur 

rússíbani þar sem áhrif meðferðanna á líðan kvennanna eru mikil. Aukaverkanir af lyfjum geta valdið 

líkamlegri vanlíðan og þreytu, auk þess sem hormónin geta haft áhrif á andlega líðan þeirra. Þær 

reyna þó að komast í gegnum daginn og fela gjarnan raunverulega líðan fyrir samferðafólki sínu. 

Þegar erfiðleikarnir og áföllin hlaðast upp með tímanum fara áhrifin á líðan þeirra að verða meiri og 

erfiðari. Upplifun kvenna á læknisskoðunum virðist gjarnan vera fremur neikvæð og má sjá lýsingar 

eins og færibandavinna, ópersónulegt, lítið sjálfstæði og stjórnleysi þegar þær eru beðnar um að segja 

frá þeim (Redshaw, Hockley og Davidson, 2007).  

Í svipaðri rannsókn sem gerð var í Bandaríkjunum kom fram að sumar konur líktu misheppnuðum 

tæknifrjóvgunum við fósturmissi og fannst sorgin sem fylgdi í kjölfarið ekki vera samfélagslega viður-

kennd. Kostnaður meðferðanna og tif lífsklukkunnar setti pressu á konurnar og þær lýstu upplifunum 

sínum af ferlinu sem sársaukafullum barningi sem einkenndist af missi, streitu og tilfinningalegum 

rússíbana. Sumar upplifðu sjálfa sig sem misheppnaðar konur og kenndu sér um barnleysið (Berger 

o.fl., 2013). 

Í eigindlegum rannsóknum hefur komið fram að skilningsleysi aðstandenda geti verið mikið og 

finnst mörgum ART konum þær ekki fá nægan stuðning frá umhverfinu. Margar segja fjölskyldu sína 

styðja sig að vissu marki en telja að skortur á skilningi valdi því að fólk viti ekki hvernig það eigi að 

bregðast við aðstæðum sem upp koma og segi gjarnan ranga hluti á röngum tíma (Berger o.fl. 2013; 

Kaliarnta, Nihlén-Fahlquist og Roeser 2011). Dæmi um það eru til dæmis hinar ýmsu ráðleggingar 

sem fólk vill gjarnan gefa þeim sem þjást af ófrjósemi eins og að skreppa til útlanda, fá sér gæludýr, 

hætta að reyna því þá komi barnið og svo framvegis en meirihluti ART kvenna segist vera þreyttur á 

að fá slíkar ráðleggingar (Domar o.fl. 2012). Þær segjast vilja fá viðurkenningu á sorg sinni og stuðn-

ing eftir neikvæðar meðferðir en aðstandendur missi oft áhugann og þolinmæðina og hvetji þær til 

þess að ættleiða barn og hætta að tala um þetta vandamál. Þó telja margar ART konur að þær fái 

góðan stuðning frá maka og öðrum nánum aðstandendum sem er þeim mjög mikilvægt (Berger o.fl. 

2013). 

Volgsten, Svanberg, Ekselius, Lundkvist og Poromaa (2010) könnuðu tíðni geðrænna vandamála 

og áhættuþætti þeirra hjá sænskum ART konum. Reyndust 30,8% ART kvenna uppfylla greiningar-

skilyrði geðrænna vandamála eins og kvíða og þunglyndi. Rúm 10% mældust með alvarlegt þunglyndi 

og 14,8% þjáðust af kvíðaröskun. Vahratian, Smith, Dorman og Flynn (2011) komust að sömu niður-

stöðu í langtímarannsókn sinni í Bandaríkjunum. Það er, að ART konur séu líklegri til þess að þjást af 

kvíða og þunglyndi en aðrar konur. Jafnframt hafa ýmsar rannsóknir sýnt að ófrjóar konur sýni meiri 

andlega vanlíðan, minni félagslega virkni og minnkaða tilfinningahegðun en frjóar konur 

(Chachamovich o.fl., 2010). 

Þegar Klemetti, Raitanen, Sihvo, Saarni og Koponen (2010) könnuðu ástandið í Finnlandi kom í 

ljós að 20% kvenna og 9% karla höfðu reynslu af ófrjósemi. Barnlausar ófrjóar konur reyndust vera 

líklegri til að þjást af óyndi og kvíðaröskun en samanburðarhópur. Rannsakendur hafa bent á að þörf 

sé á betra eftirliti með andlegri heilsu kvenna á meðferðartímanum. 
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3.1.3 Áhættuþættir vanlíðunar á meðferðartímabilinu 
Í fræðunum má finna ýmsa þætti sem taldir eru hafa áhrif á andlega vanlíðan þessa hóps. 

Chachamovich og félagar (2010) benda á að misheppnaðar meðferðir, ungur aldur og lágt menntunar-

stig auki líkur á andlegri vanlíðan og minnkaðri félagslegri virkni. Volgsten, Svanberg og félagar (2010) 

nefna sömuleiðis neikvæða meðferðarsögu sem áhættuþátt fyrir alvarlegt þunglyndi og benda þeir á 

að fyrri saga um utanlegsfóstur hafi verið algeng á meðal þeirra kvenna sem greindust með alvarlegt 

þunglyndi í rannsókn þeirra. Neikvæð niðurstaða á þungunarprófi var jafnframt mjög sterkur 

áhættuþáttur fyrir þunglyndi í þessari sömu rannsókn.  

Offita er annar þáttur sem talinn er auka líkur á andlegri vanlíðan hjá konum í tæknifrjóvgunarmeð-

ferðum og hefur sérstaklega verið tengd við kvíða og þunglyndi. Konur í ofþyngd eru ólíklegri til að fá 

jákvæðar niðurstöður eftir meðferðir og eru einnig líklegri til þess að missa fóstur en konur í kjörþyngd. 

Benda höfundar á mikilvægi þess að veita þessum konum ráðgjöf varðandi bæði líkamlega og 

andlega heilsu áður en meðferðir hefjast (Volgsten, Svanberg o.fl. 2010) . 

Volgsten, Ekselius, Poromaa og Svanberg, 2010 gerðu rannsókn þar sem þeir veltu fyrir sér hvort 

konur sem sýndu ákveðin persónuleikaeinkenni væru líklegri en aðrar til að þróa með sér geðræn 

vandamál í meðferðum. Vitað er að taugaveiklaðir (e. neurotic) einstaklingar eru í aukinni hættu á að 

þróa með sér geðræn vandamál eins og þunglyndi. Þeir eru líklegri til að upplifa streitu í kringum erfiða 

lífsviðburði og þróa í kjölfarið með sér þunglyndi. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að þær ART 

konur sem mældust með þunglyndi og/eða kvíðaröskun skoruðu hærra í mælingum á þessum 

persónueinkennum heldur en konur sem mældust ekki með þunglyndi eða kvíða.  

Rannsókn Sbaragli og félaga (2008) bendir einnig til þess að einhver hluti þeirra ítölsku kvenna 

sem þjáist af ófrjósemi hafi þróað með sér geðræn vandamál eins og kvíða, þunglyndi og lotugræðgi 

áður en meðferðir hefjast. Konur komu verr út en karlar og var þunglyndi algengt meðal þeirra kvenna 

sem höfðu reynt að verða þungaðar lengur en í tvö ár áður en meðferðir hófust. Höfundar bentu á 

mikilvægi þess að meðferðaraðilar kanni hvernig líðan einstaklinga er áður en meðferðir hefjast. 

Boivin og Lancastle (2010) könnuðu líðan ART kvenna í Bretlandi og notkun bjargráða í sjö daga 

fyrir eggheimtu, sjö daga fyrir niðurstöðudag og í fjóra daga eftir hann. Fyrir eggheimtu einkenndist 

líðan kvennanna af jákvæðni en þó sást örlítil aukning á kvíða þegar styttist í eggheimtu. Á biðtíman-

um milli uppsetningar og prófdags virtust ART konurnar upplifa kvíða sem jókst smám saman eftir því 

sem prófdagur nálgaðist. Einnig sást aukning á þunglyndi á þessum tíma og dró jafnframt úr jákvæðni 

kvennanna. Á prófdegi fengu 85% þátttakenda neikvæða niðurstöðu og sást þá mikil aukning á þung-

lyndi en á sama tíma minnkaði kvíði mikið. Rannsakendur ályktuðu að þessi biðtími geti reynst ART 

konum erfiður og vakið upp neikvæðar tilfinningar sem geti þróast yfir í geðræn vandamál. 
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3.1.4 Andleg vanlíðan og áhrif á útkomu meðferða 
Lengi hefur verið rætt um þann möguleika að streita og vanlíðan á meðferðartímabilinu geti haft nei-

kvæð áhrif á niðurstöður meðferða. Við heimildaleit fundust þrjár nýlegar rannsóknir sem skoða mögu-

leg áhrif andlegrar vanlíðunar á útkomu meðferða. 

 An, Sun, Li, Zhang og Ji (2013) framkvæmdu rannsókn með nýju sniði þar sem notast var við 

viðurkennda matskvarða sem mæla kvíða og þunglyndi, samhliða blóðrannsóknum til að mæla streitu-

hormónin noradrenalín og cortisol í blóði hjá kínverskum konum sem voru í tæknifrjóvgunarmeðferð-

um. Við streitu hækka noradrenalín og cortisol gildi líkamans og getur það gefið vísbendingar um líðan 

kvennanna. Mælingar fóru fram áður en meðferðir hófust, á eggheimtudegi, á prófdegi og að lokum á 

fimmtu til áttundu viku meðgöngu hjá þeim sem urðu þungaðar. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að 

konur sem urðu ekki þungaðar skoruðu hærra á matskvörðunum á deginum sem þungunarprófið var 

tekið. Konurnar sem urðu þungaðar mældust með lægri cortisol og noradrenalín gildi á eggheimtudegi 

og lægra cortisol gildi á prófdegi en hinar. Neikvæð tengsl fundust einnig milli þess hversu hátt konur 

skoruðu á kvíðamatskvarðanum og tíðni lifandi fæddra barna. Samkvæmt rannsókninni er eggheimtu-

dagurinn mest streituvaldandi en benda rannsakendur á að líklegt sé að konurnar hafi margar vitað 

niðurstöður meðferðarinnar áður en kom að prófdegi þar sem þær gætu hafa tekið próf sjálfar heima, 

byrjað á blæðingum eða fundið fyrir miklum þungunareinkennum. Þetta gæti haft áhrif á niðurstöður 

mælinga á streituhormónum á prófdegi. Niðurstöður rannsóknar Li og félaga (2011) benda til þess að 

eftir því sem noradrenalíngildi í eggbúsvökva er hærra, því lélegri verða gæði fósturvísanna. Bentu 

rannsakendur á þörf á frekari rannsóknum til að staðfesta þessar niðurstöður.   

Í niðurstöðum rannsóknar Volgsten, Svanberg og félaga (2010) kemur fram að ólíklegra var að þær 

konur sem greindust með alvarlegt þunglyndi fengju jákvæða niðurstöðu í meðferðum sínum. Þær 

voru einnig ólíklegri til að klára meðgöngu en þær konur sem greindust ekki með þunglyndi. Rannsak-

endur tóku fram að þessar konur áttu oft lengri og erfiðari ófrjósemissögu en þær sem glímdu ekki við 

andleg vandamál og kann það að hafa áhrif á niðurstöður meðferða. Höfundar telja niðurstöðurnar þó 

styðja mikilvægi þess að meðferðaraðilar vinni markvisst að því að minnka streitu og álag á þau pör 

sem leita til þeirra. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknar Volgsten, Ekselius og félaga (2010), sem lýst 

var í kafla 3.1.3., eru taugaveiklaðar konur taldar líklegri til að fá neikvæða niðurstöðu í meðferð og 

þróa með sér geðræn vandamál í kjölfarið. 

Andleg vanlíðan er ein helsta ástæða þess að pör gefast upp og hætta meðferðum. Aðrar ástæður 

eru helst líkamleg áhrif, fjöldi misheppnaðra meðferða og skortur á fjármunum til að standa straum af 

kostnaði. Þessar ástæður hafa einnig áhrif á líðan einstaklinga og í mörgum tilfellum spila margir þætt-

ir saman þegar parið tekur ákvörðun um að hætta meðferðum (Cousineu og Domar 2007; Rajkhowa, 

Mcconnell og Thomas, 2006; Van den Broeck o.fl. 2009). 

 

3.1.5 Fósturlát og áhrif þeirra á líðan kvenna 
Samkvæmt tölum fengnum úr Skýrslu úr Fæðingarskráningunni árið 2013 fæddust 4307 börn á Íslandi 

árið 2013. Af þeim voru 203 börn getin með aðstoð Art Medica, eða 4,7% fæddra barna. Ef rýnt er í 

tölur um fjölda meðferða, fæðinga og fósturláta (sjá nánar í töflu 3) má sjá að 22,4% klínískra þungana 
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enduðu með fósturláti en ef biochemical þunganir eru teknar með hækkar tíðnin upp í 30,9% (Ragn-

heiður I. Bjarnadóttir, Guðrún Garðarsdóttir, Alexander K. Smárason og Gestur I. Pálsson, 2014). 

 Það er því ljóst að stórt hlutfall þeirra kvenna sem ganga gegnum tæknifrjóvganir verða fyrir því að 

missa fóstur að minnsta kosti einu sinni í ferlinu og eru þær líklegri til þess að hafa upplifað það en 

konur sem verða þungaðar án aðstoðar (Hjelmstedt, Widström, Wramsby, Matthiesen og Collins, 

2003a; McMahon o.fl. 2011). 

Tafla 3 Tíðni þungana og fósturláta hjá konum sem urðu þungaðar með aðstoð Art Medica 2013 

 

 

Í rannsókn Cheung, Chan og Ng (2013) var konum sem misstu fóstur á fyrsta þriðjungi meðgöngu 

skipt í tvo hópa. Í öðrum hópnum urðu konurnar þungaðar með aðstoð en í hinum á hefðbundinn hátt. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar gáfu til kynna að líðan ART kvenna sé verri eftir fósturlát samanborið 

við líðan þeirra sem verða þungaðar á hefðbundinn hátt. ART konur sýndu meiri streitu einkenni, 

skoruðu hærra á kvíða- og þunglyndismati og þær sýndu alvarlegri áfallaeinkenni. Höfundar bentu á 

að munurinn á hópunum var mestur 4 vikum eftir fósturlátið og að það geti verið gagnlegt að veita 

andlega aðstoð í eftirskoðun á þessum tíma.  

Hjelmstedt, Widström, Wramsby, Matthiesen og Collins (2003b) báru saman líðan þungaðra ART 

kvenna og annarra kvenna í Svíþjóð. Báðir hópar fylltu út matskvarða þrisvar á meðgöngunni og voru 

jafnframt tekin viðtöl við ART konurnar þar sem þær voru spurðar hvort þær teldu sig upplifa með-

gönguna á annan hátt en konur sem urðu þungaðar án aðstoðar. ART konur voru kvíðnari á 

meðgöngunni en samanburðarhópurinn og þá sérstaklega snemma á meðgöngunni. Í niðurstöðum 

viðtalanna kom fram að 75% ART kvenna töldu sig upplifa meðgönguna á ólíkan hátt en aðrar konur. 

Kom fram að sumar töldu sig vera kvíðnari og nefndu það að ef þær myndu missa fóstrið yrði flóknara 

og erfiðara fyrir þær að verða þungaðar aftur en fyrir aðrar konur. Jafnframt lýstu nokkrar því að þær 

ættu erfitt með að leyfa sér að vera ánægðar með þungunina af ótta við að eitthvað slæmt myndi 

gerast því þær voru svo vanar því að verða fyrir vonbrigðum.  

 Ýmsir rannsakendur hafa skoðað áhrif fósturmissis á líðan kvenna þegar þær eignast barn. Í 

rannsókn Blackmore og félaga (2011) var skoðað hvort að þunglyndi og kvíði sem tengja má við 

fósturlát lagaðist eða minnkaði við það að konan eignaðist barn. Niðurstöður bentu til þess að svo væri 

ekki heldur voru þessar konur þvert á móti líklegri til þess að lenda í fæðingarþunglyndi. Giannandrea, 

Cerulli, Anson og Chaudron (2013) komust að svipaðri niðurstöðu í rannsókn sinni þar sem þær báru 

saman líðan mæðra sem höfðu ekki sögu um fósturlát og þeirra sem höfðu sögu um eitt eða fleiri 

fósturlát. Þær mæður sem höfðu sögu um fósturlát voru líklegri til þess að þjást af kvíða, þunglyndi og 

áfallastreituröskun en þær sem höfðu enga slíka sögu. 

Andersson, Nilsson og Adolfsson (2012) framkvæmdu einnig eigindlega rannsókn í Svíþjóð þar 

sem markmiðið var að kanna hvernig konur sem hafa misst fóstur takast á við meðgöngu eftir missi. 
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Þátttakendurnir lýstu því hvernig einkenni eins og morgunógleði gerði þær ánægðar þar sem þeim 

fannst það vera staðfesting á því að þær væru enn þungaðar. Einnig kom fram að ákveðin varnarvið-

brögð eins og að leyfa sér ekki að tengjast barninu á meðgöngunni eða að hugsa um framtíðina með 

barninu af ótta við vonbrigðin ef sagan endurtæki sig voru algeng. Þeim fannst hjálplegt að geta leitað 

til heilbrigðisstarfsmanna til að fá ómskoðanir og staðfestingu á að meðgangan væri eðlileg en þær 

voru óvissar um hvert þær ættu að leita. Einnig kom fram að þær leituðu mikið af ástæðum fyrir fyrri 

fósturlátum til að fullvissa sig um að þær hefðu ekki gert einhver mistök sem hefðu valdið fósturlátinu 

af ótta við að endurtaka þau. 

 

3.1.6 Áhrif tæknifrjóvgana á parasambandið 
Samfélagslegur þrýstingur á pör um að eignast barn er mikill og getur það reynst mikið álag fyrir þau 

pör sem þurfa aðstoð til að geta barn. Hversdagslegir hlutir eins og að fara út í búð, mæta í veislur og 

á önnur hátíðarhöld geta orðið sársaukafull áminning þess að parið eigi ekki barn þegar það rekst á 

þungaðar konur og sér foreldra með börnum sínum. Tilkynningar um fjölgun í fjölskyldum ættingja og 

vina geta líka vakið upp flóknar og erfiðar tilfinningar eins og öfund eða afbrýðisemi á sama tíma og 

það samgleðst þeim (Berger o.fl., 2013; Cousineu og Domar, 2007; Toscano og Montgomery, 2009).  

Þegar par hefur reynt árangurslaust að eignast barn um skeið er hætta á neikvæðum áhrifum á 

kynlíf þess. Þrýstingur á að stunda kynlíf á ákveðnum tímum getur valdið því að kynlífið verði 

einhverskonar þvinguð rútína og að skortur á nánd og innileika fylgi í kjölfarið. Þetta getur orðið til þess 

að kynlöngun minnkar með þeim afleiðingum að parið stundar sjaldnar kynlíf og líkur á þungun minnka 

enn frekar (Cousineu og Domar, 2007). 

Kaliarnta og félagar (2011) gerðu könnun meðal 59 ART kvenna þar sem þeir skoðuðu meðal 

annars hvaða áhrif meðferðirnar hefðu haft á líf þeirra og hvernig stuðning þær fengu. Í niðurstöðum 

kom meðal annars fram að endurteknar skoðanir á kvenlíffærum höfðu neikvæð áhrif á líðan og löng-

un til að stunda kynlíf, sem bitnaði á sambandi þeirra við maka. Jafnframt höfðu hormónaáhrif með-

ferðanna áhrif á skaplyndi sem hafði neikvæð áhrif á samband þeirra. Sumar konur höfðu þó öfuga 

sögu að segja og fannst þeim erfiðleikarnir hafa styrkt sambandið. Það samræmist niðurstöðum Dom-

ar og félaga (2012) en í rannsókn þeirra var upplifun og líðan ART kvenna í tæknifrjóvgunarmeðferð-

um borin saman við konur sem áttu í erfiðleikum með getnað en voru ekki byrjaðar að þiggja aðstoð. 

Um 33% ART kvenna töldu að erfiðleikarnir hefðu gert samband þeirra við maka nánara samanborið 

við 19% kvenna í samanburðarhópnum. Þó kom einnig fram að vandamál í samböndum voru algeng 

hjá ART konum og voru neikvæð áhrif meðferða á kynlíf og kvíði í tengslum við kynlífið algengari 

meðal þeirra.  

 Rannsóknir sýna að lífsgæði ófrjórra kvenna í Íran mælast lakari en annarra kvenna þar í landi. 

(Direkvand-Moghadam, Delpisheh og Direkvand-Moghadam, 2014). Þar eru barneignir taldar mikil-

vægar og samkvæmt gömlum hefðum er megin tilgangur hjónabandsins sá að eignast börn (Price, 

2001). Ófrjósemi er enn þann dag í dag algeng ástæða skilnaðar þar í landi og hafa rannsakendur 

bent á mikilvægi þess að veita ráðgjöf til þessarra para (Direkvand-Moghadam o.fl., 2014). 
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3.1.7 Helstu úrræði íslenskra ART kvenna 
Samkvæmt lögum um tæknifrjóvganir nr. 55/1996 og reglugerðar um tæknifrjóvganir nr. 144/2009 ber 

þeim sem framkvæma tæknifrjóvgunarmeðferðir að veita upplýsingar um meðferðina og þau læknis-

fræðilegu, lögfræðilegu og félagslegu áhrif sem hún kann að hafa. Skylda er að bjóða þeim sem sækja 

um tæknifrjóvgunarmeðferð og væntanlegum kynfrumugjöfum faglega ráðgjöf sérfræðinga svo sem 

félagsráðgjafa eða sálfræðinga. 

 Í óbirtri BA-ritgerð Önnu Lóu Aradóttur (2010) til prófs í félagsráðgjöf, var fjallað um upplifun 

kvenna á Íslandi af ítrekuðum tæknifrjóvgunum. Höfundur hafði samband við 8 konur sem höfðu farið 

gegnum fleiri en eina tæknifrjóvgun og lagði fyrir þær sex opnar spurningar ásamt spurningalistum fyrir 

bakgrunnsupplýsingar. Þær voru meðal annars spurðar hvort þeim hefði verið boðið upp á ráðgjöf til 

dæmis hjá félagsráðgjafa eða sálfræðingi samhliða meðferðunum. Fimm konur svöruðu að þeim hefði 

aldrei verið boðin ráðgjöf af fyrra bragði, ein mundi ekki eftir því og tvær sögðu að þeim hefði verið 

bent á ráðgjöf. Tvær minntust jafnframt á að þær hefðu tekið eftir nafnspjöldum og auglýsingu frá 

félagsráðgjafa og sálfræðingi. Þegar konurnar voru spurðar hvort þær hefðu leitað sér andlegrar 

aðstoðar á meðferðartímanum, nefndu tvær konur að þær hefðu ekki haft efni á því þar sem 

kostnaðurinn við tæknifrjóvganirnar var svo mikill. Ein ákvað að nýta peninginn frekar í nálastungur og 

önnur sagði að framtaksleysi og hræðsla við að leita sér aðstoðar væri ástæða þess að hún leitaði 

ekki til ráðgjafa. Hinsvegar nýttu þrjár konur sér sálfræðiþjónustu sem þeim fannst mjög hjálplegt og 

ein nefndi að hún hefði leitað ráðgjafar eftir að meðferðum var hætt.  

Á Íslandi eru starfrækt samtök um ófrjósemi sem kallast Tilvera, samtök um ófrjósemi. Félagið var 

stofnað árið 1989 og hefur beitt sér í réttindabaráttu fyrir þá sem þjást af ófrjósemi. Boðið er upp á 

fræðslufundi og kaffihúsaspjall þar sem er hægt að koma og hitta aðra sem eru í svipuðum sporum 

(Tilvera, e.d.). Fyrir þá sem vilja ekki hitta aðra auglitis til auglitis er hægt að nýta sér ýmsa stuðnings-

hópa á veraldarvefnum. Konur upplifa slíka hópa sem stað þar sem þær geta tjáð tilfinningar sínar og 

líðan í tengslum við meðferðirnar án þess að óttast að vera dæmdar. Þeim finnst gott að segja sína 

sögu og lesa það sem aðrar konur eru að ganga í gegnum og finna stuðning frá aðilum sem hafa 

skilning á því sem þær eru að ganga í gegnum. Þarna finna þær skilning og viðurkenningu á þeirra 

líðan, ólíkt því sem þær upplifa oft frá þeim sem standa þeim næst. Þessir hópar bjóða upp á nafn-

leynd sem hjálpar þeim sem vilja ekki opinbera ófrjósemina eða vilja fá að tjá tilfinningar sínar án þess 

að það spyrjist út. Mörgum finnst auðveldara að opna sig við ókunnuga og eru slík spjallborð góður 

vettvangur til þess. Hóparnir eru líka viss vettvangur fyrir upplýsingar um meðferðir þar sem konur 

deila sinni reynslu af því hvað hefur hjálpað þeim í baráttunni við ófrjósemina (Kaliarnta o.fl., 2011). 

Í sumum tilfellum hafa notendur ákveðið að hittast og myndast oft lítil samfélög innan spjall-

borðanna. Að sumu leyti geta hóparnir einnig valdið vanlíðan þar sem konurnar tengjast oft mjög vel 

og lifa sig inn í það sem hinar eru að ganga í gegnum og geta neikvæðar niðurstöður annarra kvenna 

haft neikvæð áhrif á líðan notandans. Að sama skapi geta jákvæðar fréttir skapað mikla gleði hjá þeim 

og lýsa flestir notendur reynslu sinni af þessum hópum á jákvæðan hátt (Kaliarnta o.fl., 2011). 

Á Íslandi eru nokkrir stuðningshópar virkir í gegnum veraldarvefinn. Draumabörn er félag sem rekur 

eina slíka síðu. Innan hennar eru margir lokaðir spjallhópar þar á meðal fyrir þá sem eru í 

tæknimeðferðum, þá sem hafa misst fóstur, konur sem eru að reyna að geta barn án aðstoðar og 
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fleira (Draumabörn, e.d.). Tilvera rekur einnig spjallborð á heimasíðu sinni fyrir þá sem eru í tæknimeð-

ferðum eða eru að reyna að eignast barn. Einnig eru ýmsir svipaðir hópar á Facebook. Í rannsókn 

Önnu Lóu Aradóttur (2010) nefndu flestir þátttakendur að þeirra helsti stuðningur væru netsíðurnar 

draumaborn.is og tilvera.is. 

Dr. Gyða Eyjólfsdóttir sálfræðingur og Berglind Ósk Birgisdóttir hjúkrunarfræðingur gáfu nýverið út 

smáforrit sem kallast „IVF-coaching“. Tilgangurinn með forritinu er að styðja við þá einstaklinga sem 

eru í glasameðferðum og hjálpa þeim að ná betri stjórn á ferlinu. Það er hannað til að hjálpa notandan-

um að draga úr streitu, auðvelda aðgengi að fræðilegu ritrýndu fræðsluefni um meðferðirnar, hjálpa 

fólki að velja meðferðarleið og meðferðarstöð (IVF-Coaching, e.d.).  
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3.2 Meðganga og fæðing eftir tæknifrjóvganir 
Þegar markmiði meðferðanna er náð og parið fær loks jákvæða niðurstöðu á þungunarprófi myndu 

flestir líklega telja að erfiðleikum í tengslum við ófrjósemi væri lokið. Í þessum kafla verður fjallað um 

líðan Art kvenna á meðgöngu og eftir fæðingu og kannað hvaða áhrif meðferðirnar hafa. 

Sumir rannsakendur hafa bent á jákvæð áhrif tæknifrjóvgana á líðan kvenna á meðgöngu. Sam-

kvæmt niðurstöðum Hjelmstedt og félaga (2003b) fannst ART konum þess virði að upplifa ýmis 

óþægindi sem kunna að fylgja meðgöngunni, þær höfðu síður neikvæðar tilfinningar til líkamsímyndar 

á meðgöngu og fannst meðgangan minna líkamlega krefjandi en konum í samanburðarhópum. Hins-

vegar komust Gameiro, Moura-Ramos, Canavarro og Soares (2010) að þeirri niðurstöðu að ART kon-

ur líti á meðgönguna sem meira krefjandi og áhættusamari en aðrar konur. 

 Í niðurstöðum rannsóknar Raguz, McDonald, Metcalfe, O´Quinn og Tough (2014) þar sem bornar 

voru saman mæður sem höfðu þurft aðstoð til að verða þungaðar og mæður sem urðu þungaðar á 

hefðbundinn hátt kom fram að enginn munur var á hlutfalli kvenna sem sýndu einkenni þunglyndis, 

kvíða eða streitu. Einnig kom fram að tilfinning fyrir foreldraeðli (e. parenting morale) var lægri hjá 

konum sem urðu þungaðar á hefðbundinn hátt. Höfundar bentu þó á að konurnar fylltu ekki út spurn-

ingalistann fyrr en fjórum mánuðum eftir fæðingu svo hugsanlegt sé að einhverjar hafi fundið fyrir 

fæðingarþunglyndi fyrir þann tíma. Notast var við þægindaúrtak þar sem auglýst var eftir þátttakendum 

sem gæti, að mati rannsakenda, haft áhrif á alhæfingargildi rannsóknarinnar þar sem hugsanlegt sé 

að þær konur sem líður illa sækist síður eftir því að taka þátt í rannsóknum af fyrra bragði.  

Árið 2007 gerðu Harf-Kashdaei og Kaitz (2007) blandaða rannsókn í Ísrael þar sem bornar voru 

saman tilfinningar þungaðra ART kvenna og samanburðarhóps. ART konur komu betur út en saman-

burðarhópurinn þegar hoft var á tilfinningar til þeirra sjálfra, barna og maka og enginn munur var milli 

hópa í tengslum við þunglyndi, kvíða eða jákvæð áhrif meðgöngunnar. Í ályktunum rannsakenda 

kemur fram að hugsanlega megi skýra útkomu rannsóknarinnar með því að ART konur telji sig eiga að 

sýna svo mikið þakklæti fyrir þungunina að þær bæli niður neikvæðar tilfinningar og tjái sig ekki um 

þær. Einnig nefndu þeir að í Ísrael er mjög mikilvægt samfélagslega séð að eiga börn. Ríkið greiðir 

fyrir meðferðir kvenna þar til þær eiga tvö börn í núverandi sambandi og telja rannsakendur að samspil 

þessara þátta geti útskýrt niðurstöður rannsóknarinnar. 

Rannsóknarniðurstöður Fisher, Hammarberg og Baker (2008) greina frá því að ástralskar ART 

konur sýni betri andlega líðan, betra samband við maka og sterkari tengsl við barn á síðasta þriðjungi 

meðgöngu. Þó er bent á að ART konurnar voru almennt eldri, vel menntaðar og líklegri til að hafa 

komið sér vel fyrir í lífinu en samanburðarhópurinn, sem gæti haft áhrif á niðurstöður. Samanburðar-

hópurinn var fenginn með notkun gagna sem voru þegar til.  

Í samantekt Hammarberg, Fisher og Wynter (2008) kom einnig fram að lítill munur var á tíðni kvíða 

og þunglyndis kvenna sem urðu þungaðar með eða án aðstoðar en að ART konur upplifðu meiri kvíða 

í tengslum við ótta um að missa fóstrið en samanburðarhópar. Jafnframt sáu þeir að sjálfsöryggi 

mæðra eftir fæðingu var lægra meðal ART kvenna. Höfundar benda á að mikill munur er á aðferðum 

og framkvæmdum þeirra rannsókna sem skoðaðar voru og geti það haft áhrif á niðurstöður.  
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Samkvæmt niðurstöðum Cox, Glazebrook, Sheard, Ndukwe og Oates (2006) virðist hinsvegar ekki 

vera munur á sjálfstrausti (e. self-esteem) breskra kvenna á meðgöngu eftir því hvernig börnin voru 

getin. Gott sjálfstraust móðurinnar er talið hafa jákvæð áhrif til minnkunnar á kvíðaeinkennum og því 

mæla rannsakendur með því að unnið sé að eflingu sjálfstrausts allra kvenna á meðgöngu.  

Niðurstöður ofangreindra rannsókna virðast ekki benda til þess að mikill munur sé á líðan kvenna á 

meðgöngu þegar þessir hópar eru bornir saman. Aðrar rannsóknir sýna þó niðurstöður sem benda á 

hið gagnstæða. Kvíði og þunglyndi virðist samkvæmt þeim vera algengt vandamál á meðgöngu ART 

kvenna. Volgsten, Svanberg og félagar (2010) benda í rannsókn sinni á að jákvætt þungunarpróf 

læknar ekki þunglyndi. Ein af hverjum fjórum konum sem fengu jákvæða niðurstöðu eftir meðferð voru 

enn þunglyndar og þær sem þjáðust af kvíða fundu sér ný áhyggjuefni eftir niðurstöðurnar. Í langtíma-

rannsókn Monti, Agostini, Fagandini, La Sala og Blickenstein (2009) kom fram að ART konur voru 

líklegri til að þjást af þunglyndi bæði á síðasta þriðjungi meðgöngu, viku eftir fæðingu og þremur 

mánuðum eftir fæðingu. Einnig var geðslag mæðranna (e. maternal mood) lakara en hjá saman-

burðarhópi. Niðurstöður rannsóknar Hashemieh, Samani og Taghinejad (2013) sýndu jafnframt að 

34% þungaðra ART kvenna þjáðust af kvíða. Tengsl fundust milli alvarleika kvíðans og þess hve lengi 

ófrjósemi hafði staðið yfir og einnig ef konan átti sögu um misheppnaðar meðferðir. ART konur óttuð-

ust frekar að missa fóstur á meðgöngunni og mældist vöðvaspenna þeirra hærri, sem gefur vísbend-

ingu um streitu að mati rannsakenda (Hjelmsted o.fl. 2003a; Hjelmsted o.fl. 2003b). Jafnframt fundu 

Klemetti og félagar (2010) út að konur sem áttu barn en höfðu ófrjósemisreynslu voru líklegri til að 

þjást af ofsakvíða en aðrar mæður. 

Í niðurstöðum rannsóknar Hjelmstedt og félaga (2003b) kom fram að þær konur sem höfðu upplifað 

streitu og andlega vanlíðan á meðferðartímanum voru kvíðnari en aðrar ART konur. Þær óttuðust frek-

ar en aðrar konur að þær myndu missa fóstur, að barnið yrði ekki heilbrigt eða myndi skaðast í 

fæðingunni.  

Í viðtölum Hjelmstedt, Widström, Wramsby, Matthiesen og Collins (2004) við ART konur sem höfðu 

eignast barn kom fram að einungis 51% kvenna gátu hugsað sér að ganga í gegnum meðferðarferlið 

aftur. Helstu ástæður þess að þátttakendur voru ekki tilbúnir að ganga aftur gegnum þetta ferli voru 

hversu slæmar afleiðingar meðferðirnar höfðu á konurnar eða pörin bæði andlega og líkamlega. 

Einnig var kostnaður nefndur sem hindrun. Nær allir rannsakendur tala um þörf á frekari rannsóknum 

á þessu sviði og benda margir þeirra á mikilvægi þess að auka við stuðning para sem hafa gengið í 

gegnum tæknifrjóvgunarmeðferðir. 

3.2.1 Tengsl ófrjósemi og fæðingarþunglyndis 
Samkvæmt rannsókn Giardinelli og félaga (2012) eru konur sem hafa gengið gegnum tæknifrjóvganir í 

aukinni hættu á að þróa með sér fæðingarþunglyndi. Í niðurstöðum rannsóknarinnar kom fram að geð-

ræn vandamál sem voru til staðar fyrir meðgöngu eða komu upp á meðgöngutímanum juku hættu á 

þróun fæðingarþunglyndis. Art konur eru líklegri til að ganga með fjölbura, vera eldri mæður og hafa 

miklar áhyggjur af heilsu barna sinna sem sömuleiðis teljast áhættuþættir. Einnig er vert að hafa í 

huga að ART konur eru líklegri til þess að eignast fyrirbura sem er talinn áhættuþáttur á þróun fæðing-

arþunglyndis (Tepper o.fl. 2012; Xu, Wang, Li, Lui og Sullivan 2014). 
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Li, Liu og Odouli (2009) komust að þeirri niðurstöðu í rannsókn sinni að mæður sem þjást af þung-

lyndi á meðgöngu séu í aukinni hættu á að eignast börn sín fyrir tímann. Eru þá þættir eins og  þung-

lyndi og saga um ófrjósemi, streitu og offitu í sameiningu taldir stuðla að fyrirburafæðingunni. Höfundar 

bentu þó á að þörf væri fyrir frekari rannsóknir til þess að staðfesta þessar niðurstöður.  

Konum sem hafa lengi reynt að eignast börn virðist oft hætta til þess að sjá foreldrahlutverkið 

baðað bleikum ljóma og hafa óraunhæfar væntingar til þess. Þegar barnið fæðist geta þessar vænt-

ingar leitt til vanlíðunar ef erfiðleikar koma upp í umönnun þess og þá er ólíklegra að ART mæður leiti 

stuðnings og aðstoðar (Fisher o.fl., 2008; Hammerberg o.fl., 2008; Smorti og Smorti, 2012). Í rannsókn 

Gameiro og félaga (2010) kom fram að ART konur upplifa meðgönguna meira gefandi en saman-

burðarhópur en upplifa ekki meiri ánægju í foreldrahlutverkinu sem getur leitt til vanlíðunar. Þessu var 

einnig lýst í viðtölum Hjelmstedt og félaga (2004). Þar kom jafnframt fram að aðstandendur ART 

kvenna höfðu óraunhæfar væntingar um hamingju þeirra á meðgöngu og töldu að þær hlytu að elska 

börnin óvenju mikið fyrst að þær höfðu haft svona mikið fyrir að eignast þau en það er ekki endilega 

raunin að mati þátttakanda. 

3.2.2 Eftirfylgni og úrræði fyrir barnshafandi ART konur á Íslandi 
Þegar kona verður þunguð eftir tæknifrjóvgun er venjan hér á Íslandi að hún fari í snemmsónar á Art 

Medica. Eftir það tekur við hefðbundið meðgöngueftirlit á heilsugæslustöð eða í áhættumæðravernd. 

Þetta skref getur vakið upp ólíkar tilfinningar hjá konum. Þær eru vanar því að vera undir ströngu eftir-

liti þar sem þær hitta lækna jafnvel oft í viku en á þessum tímapunkti breytist það í að að hitta ljósmóð-

ur á nokkurra vikna fresti .  

Darwiche og félagar (2013) könnuðu hvaða áhrif þessi breyting hafði á ART konur. Konurnar skipt-

ust í þrjá flokka; „sjálfsstjórn“ (e. autonomy), „háðar meðferðaraðila“ (e. dependance) og „forðun“ 

(e.avoidance). Konurnar sem tilheyrðu „sjálfstjórnar“ hópnum sýndu blendnar tilfinningar. Þær voru 

fegnar að yfirgefa meðferðarstofnunina og vildu láta koma fram við sig eins og „venjulegar“ konur en 

fannst samt erfitt að kveðja. Þær sem tilheyrðu „háðar meðferðaraðila“ hópnum höfðu mikla þörf fyrir 

að aðilinn sem sá um meðgöngueftirlit hefði skilning á því sem þær höfðu gengið í gegnum og vildu 

jafnvel að meðgöngueftirlitið færi alfarið fram á meðferðarstofnuninni. Þessum konum fannst erfiðara 

að taka þetta skref og gáfu niðurstöðurnar vísbendingu um að þær ættu erfiðara með að aðlagast 

móðurhlutverkinu og væru líklegri til þess að þróa með sér fæðingarþunglyndi. Þær sem tilheyrðu 

„forðunar“ hópnum héldu fjarlægð milli sín og meðferðarstofnunarinnar og litu síður á hana sem stað til 

að leita eftir stuðning 

Í nýjustu leiðbeiningum um meðgönguvernd má finna leiðbeiningar um flokkun þungaðra kvenna. 

Er þá metið hversu mikinn stuðning og þjónustu þær þurfa á að halda. Konunum er skipt upp í eftir-

farandi flokka; 

1. Heilbrigðar konur í eðlilegri meðgöngu í meðgönguvernd hjá ljósmóður og heimilislækni. 

2. Konur í meðgönguvernd hjá ljósmóður og heimilislækni en mælt er með að hitti fæðinga- 
og kvensjúkdómalækni eða aðra sérfræðinga að minnsta kosti einu sinni á meðgöngunni. 

3. Konur sem mælt er með að fái sérhæfða meðgönguvernd sem fæðinga- og 
kvensjúkdómalæknir og ljósmóðir skipuleggja. 
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Tekið er fram að einhver hluti þeirra kvenna sem falla undir fyrsta hópinn þurfi meiri stuðning og eru 

konur sem eru þungaðar eftir tæknifrjóvganir teknar sem dæmi. Þó eru ekki gefnar nánari 

leiðbeiningar um hvað felst í auknum stuðningi. 

Í kafla 7.6. í leiðbeiningunum kemur fram að í fyrstu komu í meðgönguvernd eigi að spyrja allar 

konur út í geðsögu þeirra. Einnig er mælst til þess að spurt sé hvort líðan hafi breyst síðastliðin mánuð 

eða hvort konan hafi fundið fyrir áhugaleysi eða minni ánægju af því að gera það sem hún er vön að 

gera á síðastliðnum mánuði. Ef ljósmóður grunar að kona eigi við geðrænan vanda að stríða ætti hún 

að upplýsa heimilislækni um það og jafnvel vísa konunni til hans í frekara mat. Í alvarlegum tilfellum 

ætti að vísa konum áfram í sérhæfðari þjónustu (Hildur Kristjánsdóttir, 2010).  

Dæmi um sérhæfða þjónustu á Íslandi eru FMB-teymi Landspítalans (foreldri-meðganga-barn) og 

meðferðarúrræði á vegum Miðstöðvar foreldra og barna sem kallast Fyrstu tengsl. FMB-teymið veitir 

meðal annars sérhæfða þjónustu fyrir verðandi foreldra sem eiga við langvinnan eða margþættan 

geðrænan vanda að stríða. Þjónustan er hugsuð sem tímabundið inngrip og er þverfagleg til að tryggja 

einstaklingum persónulega aðstoð sem er sniðin að þeirra þörfum. Meðferðir sem boðið er uppá eru 

einstaklingsmeðferðir, fjölskyldumeðferðir, hópmeðferðir og í alvarlegum tilfellum eru einstaklingar 

lagðir inn á móttökugeðdeild 33-C á Landspítalanum (Landspítali, 2013). Á Miðstöð foreldra og barna 

starfa geðlæknir, hjúkrunarfræðingar og ljósmóðir. Tekið er við tilvísunum frá heilbrigðisstarfsfólki, 

meðal annars ef þörf er á meðferð vegna vanlíðunar á meðgöngu (Miðstöð foreldra og barna, e.d.).  
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4 Umræða 

Í þessari samantekt hefur höfundur rýnt í fjöldamargar rannsóknir, greinar og annað efni er viðkemur 

ófrjósemi og líðan þeirra kvenna sem gangast undir tæknifrjóvgunarmeðferðir. Í umfjöllun hér á eftir 

mun höfundur leitast við að svara þeim rannsóknarspurningum sem lagðar voru fram í upphafi. 

4.1.1 Hvaða áhrif hafa tæknifrjóvganir á andlega líðan og lífsgæði? 
Í samantektinni kemur fram að áhrif tæknifrjóvgana eru mjög víðtæk. Meðferðirnar eru 

kostnaðarsamar og tímafrekar og eyða sumar ART konur töluverðum tíma í meðferðartengdar athafnir 

sem geta einnig haft í för með sér óbeinan kostnað. 

Hægt er að varpa ljósi á þann kostnað sem lagður er á einstaklinga er ganga í gegnum tækni-

frjóvgunarmeðferðir á Íslandi. Með hliðsjón af upplýsingum í töflum 1 og 2 á blaðsíðum 14 og 15 

tökum við lýsandi dæmi um par sem hefur farið í tvær tæknisæðingar, tvær glasafrjóvganir og eina 

uppsetningu á frystum fósturvísi. Kemur þá í ljós að parið hefur greitt samtals 743.776.- krónur, 

eingöngu í meðferðarkostnað. Meðallaun Íslendinga árið 2013 voru 436 þúsund krónur á mánuði og 

var algengast að regluleg laun væru á bilinu 250-300 þúsund krónur (Art Medica, e.d.a.; Hagstofa 

Íslands, 2014). Þannig má sjá að það getur  reynst einstaklingum erfitt að leita sér aðstoðar vegna ó-

frjósemi og er hugsanlegt að skortur á fjármagni komi í einhverjum tilfellum í veg barneignir. 

Fjárhagsáhyggjur geta valdið mikilli streitu og haft slæm áhrif á líðan ART kvenna (Berger o.fl., 

2013; Kaliarnta o.fl. 2011). Þeir foreldrar sem hafa þurft aðstoð við að eignast barn sitt virðast þó 

fæstir sjá eftir þeim kostnaði sem því fylgdi. Ekki er hægt að setja verðmiða á börnin en þrátt fyrir það 

eru áhrifin á fjárhaginn gríðarlega mikil (Redshaw o.fl., 2007).  

Það er mikill munur á þátttöku ríkja í niðurgreiðslu á kostnaði meðferða og má draga þá ályktun að 

það geti haft áhrif á líðan og lífsgæði þeirra sem þurfa á þeim að halda. Þeir sem þurfa ekki að greiða 

fyrir meðferðir eða greiða einungis lítinn hluta kostnaðar hafa ekki sömu fjárhagslegu áhyggjur og þeir 

sem þurfa að greiða háar upphæðir fyrir meðferðir. Hugsanlegt er að þeir sem þurfa lítið að borga upp-

lifi meiri stuðning frá samfélaginu sem getur haft áhrif á tilfinningar þeirra til ófrjóseminnar (Art Medica, 

e.d.a.; Harf-Kashdaei og Kaitz, 2007; Wu o.fl., 2013). 

Þegar skoðaðar eru niðurstöður eigindlegra rannsókna má einmitt sjá að ART konur virðast í 

mörgum tilfellum ekki finna fyrir nægilegum stuðningi og skilningi frá samfélaginu. Óheppilegar ráð-

leggingar og skortur á stuðningi aðstandenda geta orðið til þess að þær einangrist í sorg sinni eftir 

misheppnaðar meðferðir (Berger o.fl., 2013). Samfélagið virðist líta á tæknifrjóvgunarmeðferðir sem 

einfalda lausn á þeim vanda sem ófrjóir einstaklingar glíma við og gera sér ef til vill ekki grein fyrir 

þeim áhrifum sem slíkar meðferðir hafa á líf þeirra sem ganga í gegnum þær. Á sama tíma hafa ART 

konur oft og tíðum þörf fyrir að syrgja þann missi sem þær upplifa eftir misheppnaða meðferð. Þessar 

niðurstöður benda til þess að þörf sé á opnari umræðu um áhrif tæknifrjóvgana á andlega heilsu og 

gæti verið hjálplegt að bjóða upp á fræðslufundi fyrir aðstandendur. Meðferðarstofnanir ættu að bjóða 

upp á viðtal eftir misheppnaðar meðferðir þar sem farið væri yfir meðferðina, næstu skref skoðuð og 

parinu boðið upp á andlegan stuðning.   
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Menning getur haft einhver áhrif á andlega líðan ART kvenna. Þrýstingur á pör að eignast börn er 

mismunandi milli menningarheima þar sem fjölskyldustefna er ólík. Í löndum eins og Íran er litið niður 

til barnlausra para og hugsanlegt er að konur þar óttist frekar að eiginmenn þeirra yfirgefi þær ef til-

raunir til barneigna heppnast ekki. Þetta er dæmi um menningartengd áhrif sem auka álag á ART 

konur. Mögulegt er að þetta endurspeglist í rannsóknarniðurstöðum og því má spyrja sig hvert al-

hæfingagildi rannsókna á þessu sviði sé. Þetta sýnir enn frekar hve mikil þörf er fyrir rannsóknir á 

þessu sviði á Íslandi (Direkvand-Moghadam, 2014; Price, 2001). 

Fjölmargar niðurstöður rannsókna sýna að ófrjósemi og tæknimeðferðir reyna mikið á andlegan 

styrk kvenna (Berger o.fl. 2013; Chachamovich o.fl. 2010; Cousineau og Domar, 2007; Klemetti o.fl. 

2010; Redshaw o.fl. 2007; Vahratian o.fl. 2011; Volgsten, Svanberg o.fl. 2010). Sá tími sem fer í 

tilraunir til barneigna virðist einkennast af tilfinningalegum rússíbana þar sem skiptast á tilfinningar 

eins og von, ótti, vonbrigði, reiði og svo framvegis. Tíðar læknisskoðanir hafa áhrif á störf þeirra og er 

líklega misjafnt hversu vel yfirmenn þeirra taka þessum fjarvistum og hversu auðvelt er fyrir þær að 

komast frá vinnu. Þessar læknisskoðanir geta einnig haft neikvæð áhrif á kynlíf og valdið þannig erfið-

leikum í sambandi parsins. Jafnframt geta aukaverkanir af hormónalyfjum valdið svipuðum áhrifum 

auk þess að valda skapbrestum hjá konunni sem getur ýtt enn frekar undir neikvæð áhrif meðferðanna 

á parasambandið (Redshaw o.fl., 2007). Því er mikilvægt að parið sé meðvitað um þessar 

aukaverkanir og að makinn sýni konunni skilning. Þá gæti verið gagnlegt fyrir parið að fá ráðgjöf til að 

takast á við ólík sjónarmið kynjanna á vandamálunum. 

Tilfinningalegi rússíbaninn og álagið sem þessar konur ganga í gegnum getur haft skaðleg áhrif á 

andlega heilsu þeirra og hafa rannsóknir sýnt að kvíði og þunglyndi eru algengir fylgikvillar tækni-

frjóvgunarmeðferða (Klemetti o.fl., 2010; Vahratian o.fl., 2011; Volgsten, Svanberg o.fl., 2010). Í 

rannsóknum Volgsten, Svanberg o.fl. 2010 og Volgsten, Ekselius o.fl. 2010 gáfu niðurstöður vís-

bendingu um að andleg líðan geti haft áhrif á útkomu meðferða. An og félagar (2013) sýndu fram á að 

tengsl væru milli gilda streituhormóna í blóði og andlegrar heilsu og bentu niðurstöður þeirra einnig til 

þess að andleg heilsa hafi áhrif á útkomu meðferða. Velta má fyrir sér hvaða þættir eru orsök og 

afleiðing í flóknu samspili líkamlegra og andlegra veikleika. Fara þarf varlega í að draga ályktanir útfrá 

slíkum niðurstöðum þar sem þær konur sem eru verr staddar andlega eru mögulega með lengri sögu 

um ítrekaðar meðferðir og ólíklegri til þess að verða þungaðar vegna líkamlegra þátta. Þessar niður-

stöður gefa þó tilefni til þess að framkvæma frekari rannsóknir á þessu sviði. 

Það var algengt að ART konur misstu fóstur á meðferðartímabili og höfðu þær jafnvel sögu um 

fósturlát áður en þær leituðu aðstoðar á meðferðarstofnun. Þó það sé konum yfirleitt alltaf áfall að 

missa fóstur má ímynda sér að áfallið sé enn meira þegar par hefur varið miklum tíma og fjármunum í 

að reyna að eignast langþráð barn. ART konur tengjast fóstri sínu hugsanlega fyrr og betur en aðrar 

konur og gætu verið farnar að skipuleggja framtíðina með barninu fyrr þannig að þær upplifi öðruvísi 

eða meiri missi en aðrar konur sem missa fóstur (McMahon o.fl., 2011). Einnig er mögulegt að þær 

upplifi frekar vonleysi og ótta um að hafa misst af eina tækifærinu til að ganga með barn, ekki síst ef 

þær eru farnar að nálgast breytingaskeiðið. 

Eftir lestur eigindlegra rannsókna er fjalla um líðan ART kvenna, veltir höfundur fyrir sér hvort 

upplifun margra kvenna á meðferðum geti verið sú að meira sé lagt upp úr tækninni og líkamanum en 
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að huganum og að þjónusta meðferðarstofnanna sé ópersónuleg og einkennist af færibandavinnu. 

Gefur það vísbendingar um að bæta megi þann þátt þjónustunnar sem snýr að andlegri heilsu. Hver 

kona er einstök og stýra einstaklingsbundnir þættir því hvaða og hversu mikil áhrif meðferðanna verða 

á hana. Sumar konur hafa persónuleikaeinkenni sem geta gert þær viðkvæmari fyrir geðrænum 

vandamálum í kjölfar meðferðanna (Volgsten, Ekselius o.fl. 2010). Þær geta jafnframt átt við geðræn 

vandamál að stríða áður en meðferðirnar hefjast. Því ætti að skima fyrir slíkum vandamálum í upphafi 

tæknifrjóvgunarmeðferða og benda konum á viðeigandi meðferðir ef þörf er á. Þannig geta þær frekar 

tekist á við meðferðina án þess að verða fyrir skaðlegum áhrifum á andlega heilsu. Það skiptir 

jafnframt máli að konan nýti sér hjálpleg bjargráð. Það gæti verið gagnlegt að meðferðaraðilar kenni 

konum leiðir til að takast á við vanlíðan með árangursríkum hætti ásamt því að skima reglulega fyrir 

andlegri vanlíðan kvenna á meðferðartímabilinu. Þó ber að hafa í huga að slíkar skimanir gætu verið 

þeim vandkvæðum bundnar að konur segi ekki frá raunverulegri líðan af ótta við að það gæti komið í 

veg fyrir að þær fengju að halda meðferðum áfram. Þá er nauðsynlegt að byggja þjónustuna upp á 

þann hátt að konum sé tryggð viðeigandi meðferð fyrir og/eða samhliða tæknifrjóvgunarmeðferðinni. 

Útkoma skimunarinnar ætti ekki að hafa áhrif á möguleika konunnar til áframhaldandi meðferða nema 

í alvarlegum undantekningartilfellum.  

Niðurstöður rannsóknar Önnu Lóu Aradóttur (2010) gáfu til kynna að konum sé ekki alltaf boðið 

upp á ráðgjöf sérfræðinga samhliða meðferðum jafnvel þótt lög segi að svo skuli gera. Reglurnar eru 

þó óskýrar þar sem ekki kemur nógu skýrt fram hvernig slíkri ráðgjöf skuli háttað og hvort að ráðgjöfin 

eigi að vera innifalin í meðferðinni án aukakostnaðar fyrir þá sem þiggja þjónustuna. Kostnaður vegna 

ráðgjafar virðist hindra ART konur í að leita eftir nauðsynlegri aðstoð sem er alvarleg staða. Það er 

ekki síst mikilvægt að huga að áhrifum á andlega líðan þessara kvenna þar sem andleg vanlíðan er 

ein helsta ástæða þess að pör hætta meðferðum (Cousineu og Domar 2007; Rajkhowa o.fl. 2006; Van 

den Broeck o.fl. 2009). 

 

4.1.2 Hvaða áhrif hafa tæknifrjóvganir eftir að meðferð heppnast? 
Meðgöngueftirlit hefur tekið miklum framförum síðustu áratugi og er fylgst vel með líkamlegum 

einkennum kvenna á meðgöngu til að grípa megi snemma inn í ef vandamál koma upp. Hinsvegar 

hefur áherslan á andlega líðan kvenna ekki verið eins mikil og eru áhrif andlegrar vanlíðunar móður á 

þroska fósturs líklega verulega vanmetin. Síðustu ár hafa þó verið gerðar rannsóknir á þessu sviði 

sem staðfesta mikilvægi þess að leggja aukna áherslu á betra eftirlit á þessu sviði. Þegar höfundur 

leitaði að rannsóknum sem fjalla um líðan ART kvenna á meðgöngu kom í ljós að lítið efni er til um 

þetta málefni. Niðurstöður rannsókna stangast jafnframt oft á. 

Í eigindlegum rannsóknum hefur komið fram að stór hluti þeirra kvenna sem eignast barn með 

aðstoð tæknifrjóvgunarmeðferða getur ekki hugsað sér að ganga í gegnum ferlið aftur vegna þeirra 

miklu áhrifa sem meðferðirnar höfðu á líðan þeirra og maka (Hjelmstedt o.fl., 2004). Þetta leiðir líkur 

að því að áhrifin á líðan ART kvenna séu enn til staðar þrátt fyrir að þær séu orðnar mæður.  

Mismunandi er hvað rannsakendur hafa ályktað um áhrif ófrjósemismeðferða á líðan kvenna á 

meðgöngu. Nokkrir hafa bent á neikvæð áhrif meðferða á líðan kvenna á meðgöngu þar sem ART 
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konur glímdu meðal annars frekar við þunglyndi, kvíða, streitu og sýndu lakara geðslag (Hashemieh 

o.fl., 2013, Hjelmsted o.fl., 2003a; Hjelmsted o.fl., 2003b; Monti o.fl., 2009; Volgsten, Svanberg, o.fl., 

2010). Einhverjir rannsakendur fundu lítinn eða engan mun á líðan ART kvenna og samanburðarhóps 

á meðgöngunni (Cox, o.fl., 2006; Raguz, o.fl., 2014). Aðrir rannsakendur hafa hinsvegar bent á já-

kvæð áhrif tæknifrjóvgana á líðan ART kvenna á meðgöngu og nefna meðal annars betra samband 

við maka, sterkari tengsl við fóstur, betri líkamsímynd og meira sjálfsöryggi en samanburðarhópar 

(Fisher, o.fl., 2008; Harf-Kasdaei og Kaitz, 2007; Hjelmsted o.fl., 2003b). Samkvæmt niðurstöðum 

þeirra virðast tæknifrjóvganir ekki hafa skaðleg áhrif á líðan kvenna. Ekki er ljóst hverjar ástæður fyrir 

ólíkum niðurstöðum rannsóknanna eru en hugsanlegt er að veikleikar þeirra sem höfundar sjálfir 

benda á hafi þar áhrif. Höfundur veltir því fyrir sér hvort ólíkar rannsóknaraðferðir og notkun ólíkra 

mælitækja eigi þar þátt ásamt því að menningarlegir þættir geti haft áhrif á líðan. Einnig má velta því 

fyrir sér hvort konur sem verða þungaðar í kjölfar tæknifrjóvgunarmeðferða fegri svör sín á slíkum 

spurningalistum af því að þeim finnist líðan þeirra eigi að vera betri þegar draumurinn er að verða að 

veruleika og viðurkenni því ekki neikvæðar tilfinningar sínar (Redshaw o.fl., 2007). 

Niðurstöður rannsóknar Hjelmstedt og félaga (2003b) gefa vísbendingu um að líðan ART kvenna á 

meðferðartímanum hafi áhrif á líðan þeirra á meðgöngunni. Þær ART konur sem áttu sögu um van-

líðan óttuðust frekar um afdrif fósturs en aðrar ART konur og gæti það mögulega átt sinn þátt í að 

útskýra ólíkar niðurstöður rannsókna á líðan ART kvenna á meðgöngu. Þær rannsóknir sem eru 

gerðar í löndum eða á svæðum þar sem meðferðarstofnanir huga vel að andlegri líðan kvenna á með-

ferðartímanum eru þá mögulega líklegri til að sýna niðurstöður um góða eða betri andlega líðan ART 

kvenna á meðgöngu en rannsóknir sem eru gerðar á svæðum þar sem ekki er boðið upp á andlegan 

stuðning.  

Ýmislegt bendir til þess að ART konur geti átt erfitt með þau umskipti sem verða á eftirliti þeirra eftir 

að þær verða barnshafandi (Darwiche o.fl., 2013). Ætla má að fyrstu dagarnir og vikurnar eftir 

jákvæða niðurstöðu geti einkennst af streitu og ótta um fósturlát, þá sérstaklega ef konan á fyrri sögu 

um fósturmissi eða margar misheppnaðar meðferðir. Hugsanlegt er að ART konur hafi þörf fyrir frekari 

stuðning á þessum tíma sem mögulega mætti veita með auknu samstarfi milli meðferðastofnanna og 

meðgönguverndar eða með frekara eftirliti á meðferðarstofnuninni. Tæknifrjóvgunarmeðferðir eru hins-

vegar ekki tilkynningaskyldar til meðgönguverndar og því er ljósmæðrum mögulega ekki kunnugt um 

sögu ART kvenna sem þær sinna (Ragnheiður I. Bjarnadóttir o.fl., 2014). Í leiðbeiningum um með-

gönguvernd kemur ekki nægilega skýrt fram hvaða stuðning ART konur þurfa sérstaklega á að halda 

umfram aðrar konur (Hildur Kristjánsdóttir o.fl., 2010). Þær spurningar sem lagt er til að ljósmæður 

leggi fyrir verðandi mæður ná ekki endilega að meta líðan ART kvenna þar sem þær eru beðnar um 

að meta líðan sína og breytingar á henni síðastliðinn mánuð. Samkvæmt niðurstöðum rannsókna er 

líklegt að ART konum hafi liðið illa í langan tíma (Klemetti o.fl., 2010; Vahratian o.fl., 2011; Volgsten, 

Svanberg o.fl., 2010). Hugsanlegt er að þær meti líðan sína betri síðastliðin mánuð vegna ánægju yfir 

þunguninni, þrátt fyrir að vera að glíma við andleg vandamál. Einnig er mögulegt að þeim finnist þær 

ekki hafa rétt á viðurkenna vanlíðan sína loks þegar þær eru orðnar þungaðar og veigri sér við að tjá 

raunverulegar tilfinningar sínar. Mikilvægt er að ljósmæður séu meðvitaðar um möguleg áhrif með-

ferða á líðan ART kvenna á meðgöngunni svo hægt sé að grípa snemma inn í þegar ástæða er til og 
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minnka þannig líkur á því að konan þrói með sér fæðingarþunglyndi. Rannsóknir hafa sýnt að Art kon-

ur eru líklegri en aðrar konur til að hafa ýmsa áhættuþætti fæðingarþunglyndis. Þar má nefna fjölbura-

meðgöngu, að vera eldri móðir, fyrirburafæðing, þunglyndi og saga um fósturlát. Einnig er saga um 

ófrjósemi talin áhættuþáttur (Blackmore o.fl., 2011; Tepper o.fl., 2012; Xu o.fl. 2014). ART konur hafa 

hugsanlega óraunhæfar væntingar um meðgöngu og foreldrahlutverkið og getur það valdið þeim von-

brigðum og vanlíðan þegar raunveruleikinn blasir við. Má þá ímynda sér að erfitt sé fyrir þessar konur 

að viðurkenna líðan sína þegar samfélagið gerir ráð fyrir því að þær séu hamingjusamar og þakklátar 

fyrir að vera þungaðar eða orðnar mæður. Þær leita því mögulega síður eftir aðstoð sem getur valdið 

því að líðan þeirra sé alvarlegri þegar þær leita sér aðstoðar (Fisher o.fl., 2008; Hammarberg o.fl., 

2008; Smorti og Smorti, 2012). Það er því mikilvægt að reyna að sporna við þessu með fræðslu til 

ART kvenna þar sem þeim er gert grein fyrir því að eðlilegt sé að þær finni fyrir líkamlegri og andlegri 

vanlíðan á meðgöngu og í kjölfar fæðingar rétt eins og aðrar konur. Ljósmæður í heimaþjónustu og 

hjúkrunarfræðingar sem starfa við ungbarnavernd þurfa einnig að vera vel vakandi fyrir líðan ART 

mæðra og merkjum þess að þær séu að mynda tengsl við börn sín. 

Áhrif andlegrar vanlíðunar verðandi mæðra á fóstur er líklega mest á fyrsta þriðjungi meðgöngu 

þegar taugakerfi barnsins er að myndast og því mikilvægt að grípa snemma inn í hjá þessum mæðr-

um. Þar sem einnig hafa fundist tengsl milli vanlíðunar seinna á meðgöngu og vandamála hjá börnum 

ætti að vera gagnlegt að veita konum meðferð á öllum tímabilum meðgöngunnar (Glover, 2014). 

Hefðbundið meðgöngueftirlit á Íslandi hefst ekki fyrr en í kringum 10 til 12 vikna meðgöngulengd og 

því er erfitt að skima fyrir vanlíðan hjá konum fyrir þann tíma (Hildur Kristjánsdóttir o.fl., 2010). Margar 

konur fara þó í snemmsónarskoðanir hjá kvensjúkdómalæknum og mætti bjóða upp á slíka skimun í 

þessum skoðunum. ART konur koma flestar í sónarskoðun við 6 vikna meðgöngu og sumar koma 

aftur við 8 vikur (Art Medica, e.d.c.). Þar sem rannsóknir benda til þess að þessi hópur geti verið í 

áhættu fyrir kvíða og þunglyndi telur höfundur að rétt væri að skima fyrir andlegri vanlíðan í þessum 

heimsóknum svo hægt sé að vísa konum strax í viðeigandi meðferð ef þörf er á. Eins telur höfundur 

að gagnlegt væri að ljósmæður legðu skimunarpróf fyrir ART konur í fyrstu skoðun í meðgöngueftirliti. 

Slík skimun tekur skamma stund en hefur mikið forvarnarlegt gildi. Meðal annars mætti með þessu 

minnka líkur á ýmsum hegðunarvandamálum barna. Hegðunarvandamál eru talin auka líkur á glæp-

samlegri og andfélagslegri hegðun þegar börnin eldast og því má færa rök fyrir því að þessi skimun 

væri samfélagslega hagkvæm (Glover, 2014). 
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5 Ályktanir  

Við gerð þessarar samantektar hefur höfundur komist að þeirri niðurstöðu að ófrjósemi og tækni-

frjóvgunarmeðferðir hafa mikil og flókin áhrif á líðan og lífsgæði kvenna og að brýn þörf sé á að veita 

þessum hóp góðan stuðning á meðferðartímanum sem og á meðgöngu og eftir fæðingu.  

Þegar niðurstöður rannsókna eru bornar saman er gott að hafa í huga að þjónusta meðferða-

stofnana getur verið afar ólík. Á mörgum meðferðarstofnunum víða um heim eru starfandi sálfræðingar 

eða félagsráðgjafar en það er ekki raunin á Íslandi. Telur höfundur að þörf fyrir úrbætur á því séu 

nauðsynlegar til að bæta andlega heilsu þeirra kvenna sem leita til Art Medica.  

Við heimildaleit fannst lítið sem ekkert íslenskt útgefið efni sem gefur til kynna að þessi málaflokkur 

hafi verið afskiptur að mestu gegnum tíðina. Áhugavert væri að kanna líðan þessara einstaklinga hér á 

landi til að fá betri mynd á stöðu hópsins. 

Höfundur telur einnig að þörf sé á opnari umræðu um áhrif tæknimeðferða og ófrjósemi á andlega 

líðan til að einstaklingar í þessari stöðu séu meðvitaðri um mögulegar afleiðingar meðferða og leiti sér 

frekar aðstoðar tímanlega. Opin umræða getur einnig gagnast til þess að auka skilning samfélagsins á 

líðan þessa hóps. Þörf er á aukinni fræðslu um þau úrræði og bjargráð sem í boði eru fyrir pör sem 

leita til meðferðarstofnana. 

Skýrar reglur um skyldu meðferðaraðila til að bjóða upp á andlegan stuðning og ráðgjöf á með-

ferðartíma eru nauðsynlegar og gera þarf kröfur um reglulegt mat á líðan einstaklinga sem gangast 

undir ítrekaðar tæknifrjóvgunarmeðferðir. Þar sem kostnaðurinn við þessar meðferðir er töluverður 

baggi á þeim pörum og einstaklingum sem þurfa á þeim að halda væri æskilegt að kostnaður við slíka 

ráðgjöf væri innifalinn í meðferðargjaldinu. Einstaklingar myndu því ekki líta á þann hluta meðferðar-

innar sem auka kostnað og hann væri því ekki hindrun fyrir því að leita sér aðstoðar. Í ljósi þess hve 

miklar afleiðingar tæknifrjóvgunarmeðferðir geta verið fyrir líðan og lífsgæði ART kvenna telur höfund-

ur brýna þörf fyrir frekari rannsóknarvinnu á þessu sviði. 

Þrátt fyrir að rannsakendum greini á eru vísbendingar um að sálrænna áhrifa meðferðanna gæti 

áfram þrátt fyrir jákvæða útkomu meðferðar. Því telur höfundur brýnt að skoða hvernig málum er hátt-

að hér á landi. Fróðlegt væri að kanna líðan íslenskra ART kvenna á meðgöngu og í sængurlegu og 

skoða tengsl fæðingarþunglyndis og tæknifrjóvgana. Ólíkar  niðurstöður rannsakenda benda einnig til 

þess að þörf sé á þróun sérstakra mælitækja fyrir þennan hóp þar sem það gæti aukið samanburðar-

hæfni rannsókna milli landa. 

Að mati höfundar mætti bæta andlega heilsu ART kvenna á meðgöngu og eftir fæðingu með góðu 

forvarnarstarfi á meðferðartímanum í formi reglubundinna skimana og stuðnings hjúkrunarfræðinga, 

sálfræðinga og félagsráðgjafa. Höfundur telur jafnframt að þörf sé á auknu samstarfi milli mæðra-

verndar og meðferðarstofnanna. Mikilvægt er að ljósmæður í mæðravernd sinni þessum konum af 

alúð og sýni hugsanlegum áhyggjum þeirra skilning. Tæknifrjóvgunarmeðferðir hafa hingað til ekki 

verið tilkynningaskyldar til meðgönguverndar eða fæðingarskráningar á Íslandi. Slík tilkynningarskylda 

tíðkast þó víða og telur höfundur ástæðu til að athuga hvort endurskoða mætti ákvæði um slíkt hér á 
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landi í ljósi þeirra niðurstaðna sem fram hafa komið í þessari umfjöllun. Ljósmæður mæðraverndar og 

hjúkrunarfræðingar ungbarnaeftirlits væru þá betur í stakk búnir til að hafa sérstakar gætur á líðan 

þessara kvenna, til dæmis með viðtölum og skimunum og meta þannig hvort þörf sé á að vísa konum 

til sérhæfðari meðferða. Til að tryggja bætta þjónustu er þörf á að setja skýrari verkferla inn í leið-

beiningar um meðgönguvernd um umönnun ART kvenna á meðgöngu. 

Ekki má gleyma því að í fæstum tilfellum er konan að ganga gegnum slíka meðferð ein. Því er 

nauðsynlegt að skoða einnig hvaða áhrif tæknifrjóvgunarmeðferðir hafa á maka þessara kvenna. Við 

heimildaleit fundust ekki margar rannsóknir þar sem þetta var skoðað og tel ég því brýna þörf á að 

bæta úr því.  

Markmið þessarar fræðilegu samantektar var að að kanna hvaða áhrif tæknifrjóvgunarmeðferðir 

hafa á andlega líðan og lífsgæði kvenna á meðferðartímanum, á meðgöngu og eftir fæðingu. Vonast 

höfundur til að vekja athygli heilbrigðisstarfsmanna á mikilvægi þess að sinna þörfum þessa stóra 

hóps betur. Þrátt fyrir að viss vitundarvakning hafi orðið í samfélaginu á stöðu þeirra sem þjást af 

ófrjósemi á Íslandi má segja að betur megi ef duga skal til þess að sporna gegn neikvæðum áhrifum 

tæknifrjóvgana á andlega líðan og lífsgæði. 
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