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Útdráttur 

Rannsókn þessi fjallar um störf félagsráðgjafa sem sinna fóstureyðingarráðgjöf á 

kvennadeild Landspítalans. Áhersla var lögð á að skoða hvað felst í starfi þeirra, hvaða 

breytingar þeir myndu vilja sjá á fóstureyðingarlöggjöfinni og hvaða þróun hefur orðið á 

starfi þeirra. Markmiðið var því að kortleggja þróun á starfi, breytingar á löggjöf og 

starfið sjálft. Tilgangur rannsóknar var að varpa ljósi á þær breytingar sem hafa orðið á 

starfi félagsráðgjafa sem sinna og hafa sinnt fóstureyðingarráðgjöf við Landspítalann á 

árunum 1975 til 2016. Við rannsóknina var eigindlegum aðferðum beitt en tekin voru 

hálfstöðluð viðtöl við sjö þátttakendur. Notast var við viðtalsvísi til að tryggja að svör við 

rannsóknarspurningum kæmu fram. Reynt var að fá þátttakendur til að spanna það 

tímabil sem var til skoðunar en rannsakandi náði ekki tali af félagsráðgjöfum sem voru 

starfandi á árunum 2007 til 2011. Helstu niðurstöður rannsóknar eru þær að hæg þróun 

hefur verið á starfi félagsráðgjafa frá árinu 1975 og til dagsins í dag. Helsta breytingin er 

að símtalið þegar konur hringja og panta tíma hjá félagsráðgjafa er orðið að fyrsta viðtali 

sem nýtt er til að skima eftir þeim konum sem þurfa á ráðgjöf að halda og svo hins vegar 

lyfjaleiðin sem nú er í boði fyrir konur. Viðmælendur töldu lyfjaleiðina vera mikilvæga í 

ljósi þess að hún einfaldar ferlið fyrir konur, þær sleppa við svæfingu og aðgerð og 

einnig í ljósi þess að þeir telja lyfjaleiðina vera auðveldari fyrir konur tilfinningalega séð. 

Aðrar mikilvægar niðurstöður eru að allir viðmælendur voru sammála um að breytingar 

þyrftu að verða á löggjöf um fóstureyðingar og voru sammála um að fóstureyðingar 

ættu að vera gerðar að ósk kvenna fram að ákveðnum tíma. Draga má þær ályktanir út 

frá niðurstöðum að félagsráðgjafar sem starfa við kvennadeild Landspítalans við 

fóstureyðingarráðgjöf sinni starfi sínu vel og hafi frá upphafi boðið upp á góða þjónustu. 

Einnig skein það í gegn í viðtölunum að félagsráðgjöfum er mjög umhugað um starf sitt, 

um konurnar sem þeir töluðu við og almennt um réttindi kvenna til fóstureyðinga. 

 

Lykilorð: fóstureyðingar, félagsráðgjöf, fóstureyðingarráðgjöf, réttur til fóstureyðinga, 

heilbrigðisfélagsráðgjöf. 
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Abstract 

This study focuses on the jobs of social workers providing abortion counseling in the 

women‘s department at the Landspítali University Hospital. The main focus of the study 

is the work the social workers do, what changes they would like to see regarding the 

abortion laws and the evolution abortion counseling has undergone. The aim was to 

map the evolution of abortion counseling, the changes regarding the abortion laws and 

the work of the social workers. The purpose was to find out what changes have occured 

regarding abortion counseling and the work of the social workers from 1975 to 2016. 

Qualitative research methods were used to perform this study. Seven semi-structured 

interviews were performed on social workers previously and currently employed at the 

women‘s department. The researcher used an interview guide to make sure that every 

participant would have the same questions and would therefore answer the main 

research questions. The researcher tried to cover the whole period (1975 to 2016) but 

wasn‘t able to reach social workers who worked at the women‘s department between 

2007 and 2011. The study revealed that the evolution on social workers abortion 

counseling has been slow from 1975 until today. The major development is regarding 

the phone call women make to book a consultation. Before, every woman had to meet 

with a social worker but now the phone call counts as the first consultation and is used 

by the social workers to screen for women who need further consultation. The other 

major development is the medical abortion which has been available in Iceland since 

2006. Social workers mentioned it because they think medical abortion is easier than 

the surgical abortion both for women‘s bodies and for their emotions. Additionally, all 

the participants mentioned they would like to see some changes in the abortion laws 

and all agreed that abortions should be done on a woman‘s request but within a certain 

time limit. The results indicate that the social workers providing abortion counseling at 

the women‘s department are doing a great job and have from the beginning provided 

good service. While taking the interviews the researcher noticed how much the social 

workers care about their job, their clients and about women‘s abortion rights. 

 

Keywords: abortion, social work, abortion counseling, abortion rights, social work in 

hospitals, clinical social work. 
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Formáli  

Þessi rannsókn er 30 ECTS eininga lokaverkefni á meistarastigi til starfsréttinda í 

félagsráðgjöf við félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands. Undirbúningur rannsóknar hófst í 

apríl 2016 í kúrsinum Rannsóknaraðferðir í félagsráðgjöf en rannsóknin sjálf fór fram í 

september og október 2016.  

Dr. Helga Sól Ólafsdóttir var leiðbeinandi verksins og henni vil ég þakka fyrir góða 

leiðsögn, uppbyggilega gagnrýni og velvilja í minn garð. Ég vil þakka Zophoníasi Torfasyni 

fyrir prófarkalestur og gagnlegar ábendingar. Maka og fjölskyldu vil ég þakka fyrir 

stuðning og ekki síst skilning. Að lokum vil ég þakka viðmælendum fyrir að taka þátt í 

rannsókninni, gefa sér tíma til að hitta mig, svara spurningum mínum og veita mér 

innsýn í starf félagsráðgjafa sem sinna fóstureyðingarráðgjöf á kvennadeild 

Landspítalans. Án þeirra hefði rannsókn þessi ekki orðið að veruleika. 
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1 Inngangur 

Félagsráðgjöf þróaðist hratt í byrjun 20. aldar eftir að félagsráðgjafar hófu að starfa 

innan spítala, þeir urðu fljótt eftirsóttir starfskraftar innan heilbrigðisstofnana og nú er 

litið svo á að fagið sé veigamikill liður í þjónustu við sjúklinga. Brautryðjendur komu inn 

með þá sýn að sjúklingar tilheyrðu kerfum sem vinna saman og að umhverfið ásamt 

samfélaginu sem þeir tilheyrðu hefðu áhrif á bata þeirra og líðan á meðan á 

sjúkrahúsvist stendur og eftir hana. Hér er verið að lýsa heildarsýn félagsráðgjafarinnar, 

sem var kveikjan að því að óskað var eftir þjónustu félagsráðgjafa innan spítala þar sem 

læknar töldu sig ekki geta sinnt félagslegum aðstæðum sjúklinga sinna (Beder, 2006). 

Félagsráðgjöf er skilgreind sem heilbrigðisstétt og félagsráðgjafar þurfa leyfi 

landlæknis að námi loknu til að stunda sitt fag (Reglugerð um menntun, réttindi og 

skyldur félagsráðgjafa og skilyrði til að hljóta starfsleyfi og sérfræðileyfi nr. 1088/2012). 

Fyrsti félagsráðgjafinn var ráðinn til starfa árið 1967 á Landspítala Háskólasjúkrahús og 

fyrsti félagsráðgjafinn sem sinnti störfum á kvennadeild, þá fæðingardeild, var ráðinn 

árið 1973 (Björg Karlsdóttir, Ólöf Unnur Sigurðardóttir og Sveinbjörg J. Svavarsdóttir, 

2006; Guðbjörg Edda Hermannsdóttir og Svava Stefánsdóttir, 2006). Samkvæmt lögum 

nr. 95/1990 um félagsráðgjöf bera félagsráðgjafar ábyrgð á þeirri félagsráðgjöf sem þeir 

veita (Lög um félagsráðgjöf nr. 95/1990). 

Félagsráðgjafar sem starfa á heilbrigðissviði hafa oft aðkomu að málum tengdum 

fóstureyðingum þar sem þeir vinna mikið með konum, pörum og fjölskyldum. Einnig 

koma þeir að stefnumótun sem tengist heilsu kvenna og því er mikilvægt að þeir þekki 

til og geti leiðbeint konum um hvert þær geti leitað óski þær eftir upplýsingum um 

fóstureyðingar (Begun, Bird, Winter, Combs og McKay, 2016). Fóstureyðingar hafa verið 

til staðar frá örófi alda en ekki er langt um liðið frá því að slíkar aðgerðir drógu fjöldann 

allan af konum til dauða. Með aukinni þekkingu og framförum í læknavísindum eru 

fóstureyðingar nú með öruggari aðgerðum sem gerðar eru. Um og eftir 1970 var í 

mörgum löndum farið að lögleiða fóstureyðingar og þar með að virða mannréttindi og 

sjálfsákvörðunarrétt kvenna en enn er langt í land þar sem fóstureyðingar eru víða 

ólöglegar (Shaw, 2010). 
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Alþjóðasamtök félagsráðgjafa (IFSW) hafa gefið út að félagsráðgjöfum beri að virða 

mannréttindi og sjálfsákvörðunarrétt kvenna þegar kemur að fóstureyðingum (Ely, 

Flaherty, Akers og Noland, 2012). Mannréttindi kvenna fela í sér rétt þeirra til að hafa 

stjórn á eigin kynheilbrigði og taka ákvarðanir því tengdu án mismunar, ofbeldis og 

þvingunar (United nations, 2014). Orðið sjálfsákvörðunarréttur hefur þá merkingu að 

einstaklingar eru færir um að taka ákvarðanir fyrir sig sjálfa og hafa rétt til þess (Begun 

o.fl., 2016). Því er eitt af fjölmörgum hlutverkum félagsráðgjafa að vera talsmenn 

kvenna sem vilja taka upplýsta ákvörðun um hvort þær kjósi meðgöngu eða 

fóstureyðingu verði þær þungaðar (Ely o.fl., 2012). Aðgangur að öruggum 

fóstureyðingum er hluti af mannréttindum kvenna en sýnt hefur verið fram á að löglegar 

fóstureyðingar bæti bæði líkamlega og andlega heilsu kvenna. Því er mikilvægt að skoða 

þær breytingar sem hafa orðið og þyrftu að verða á lögum um fóstureyðingar sem og á 

starfi þeirra fagaðila sem koma að slíkum aðgerðum með beinum eða óbeinum hætti 

(Rowlands, 2015). 

Þrátt fyrir að félagsráðgjöf hafi verið til staðar á Landspítalanum frá árinu 1967 hafa 

störf félagsráðgjafa á heilbrigðissviði lítið verið rannsökuð hér á landi og ekki er mikið 

vitað um þá þróun sem kann að hafa orðið á starfi þeirra á þeim tæpum 50 árum sem 

félagsráðgjöf hefur verið stunduð á Landspítalanum (Björg Karlsdóttir o.fl., 2006; Brynja 

Óskarsdóttir, 2006). 

1.1 Val á viðfangsefni 

Ástæða fyrir vali á viðfangsefni er sú að rannsakandi var á spjalli við vinkonur og 

umræðan barst að fóstureyðingum og hversu úrelt lagasetningin er hér á landi. Út frá 

þeirri umræðu deildi ein reynslu sinni og sagði frá því að fyrir um 25 árum síðan hafi hún 

ætlað að fara í fóstureyðingu. Hún hringdi, pantaði sér tíma og mætti að lokum í viðtal 

vegna fyrirhugaðrar fóstureyðingar. Þar sem hún sat og beið eftir því að vera kölluð inn í 

viðtal fylgdist hún með starfsfólki og nýbökuðum foreldrum með ungabörn í fanginu. Sú 

upplifun varð til þess að ákvörðun hennar breyttist þrátt fyrir allar þær gildu ástæður 

sem hún hafði fyrir því að ætla að láta binda enda á meðgöngu sína. 

Út frá þessari reynslu ákvað rannsakandi að áhugavert væri að skoða störf 

félagsráðgjafa varðandi fóstureyðingarráðgjöf og komast að því hvort einhverjar 

framfarir hafa orðið á starfi þeirra á árunum 1975 til 2016 á Íslandi. Spjall rannsakanda 
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við vinkonurnar varðandi lög um fóstureyðingar kveikti þá hugmynd að skoða einnig 

hvaða breytingar félagsráðgjafar sem sinna fóstureyðingarráðgjöf myndu vilja sjá á 

löggjöfinni. Að auki hefur sú umræða í þjóðfélaginu um að tími sé kominn á breytingar á 

lögum um fóstureyðingar haft áhrif á rannsakanda, ásamt því að rannsakanda þykir 

málefnið áhugavert. Að lokum má nefna að lítið er til af rannsóknum á störfum 

félagsráðgjafa innan heilbrigðissviðs á Íslandi og því er tilvalið að bæta við þá þekkingu 

sem er nú þegar til staðar. 

1.2 Markmið og tilgangur rannsóknar 

Markmið rannsóknar eru þrískipt: 1) að öðlast vitneskju um hvað felst í starfi 

félagsráðgjafa sem sinna fóstureyðingarráðgjöf, 2) að kortleggja þá þróun sem orðið 

hefur á starfi þeirra eftir að lög um ráðgjöf og fræðslu varðandi kynlíf og barneignir og 

um fóstureyðingar og ófrjósemisaðgerðir nr. 25/1975 (lög nr. 25/1975) tóku gildi á 

Íslandi og 3) lokamarkmið rannsóknar þessarar er að komast að því hvaða breytingar 

félagsráðgjafar myndu vilja sjá á löggjöf um fóstureyðingar og þar með á starfi sínu. 

Tilgangur rannsóknar er að varpa ljósi á þær breytingar sem hafa orðið á starfi 

félagsráðgjafa sem sinna og hafa sinnt fóstureyðingarráðgjöf við Landspítalann á 

árunum 1975 til 2016. 

Í rannsókn þessari er félagsráðgjafi skilgreindur sem núverandi eða fyrrverandi 

starfsmaður á kvennadeild Landspítalans sem hefur komið að ráðgjöf vegna 

fóstureyðinga á árunum 1975 til 2016. Samkvæmt lögum er fóstureyðing „læknisaðgerð, 

sem kona gengst undir í því skyni að binda endi á þungun, áður en fóstrið hefur náð 

lífvænlegum þroska“ (Lög um ráðgjöf og fræðslu varðandi kynlíf og barneignir og um 

fóstureyðingar og ófrjósemisaðgerðir nr. 25/1975).  

1.3 Hagnýtt gildi rannsóknar 

Hagnýtt gildi rannsóknar felst í því að ekki virðast vera til margar rannsóknir á störfum 

félagsráðgjafa á heilbrigðisstofnunum á Íslandi. Því þarf að skapa nýja þekkingu og þessi 

vinkill, þróun á starfi félagsráðgjafa sem starfa við fóstureyðingarráðgjöf, hefur ekki 

verið rannsakaður áður á Íslandi svo vitað sé. Guðbjörg Edda Hermannsdóttir og Svava 

Stefánsdóttir skrifuðu kafla sem ber nafnið Félagsráðgjöf á kvennasviði sem birtist í 

bókinni Heilbrigði og heildarsýn árið 2006. Þar fara þær yfir helstu þætti er varða 
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félagsráðgjöf á kvennasviði og hvernig starfssviðið hefur þróast. Fyrir utan þann kafla 

virðist vera lítið til af heimildum um störf félagsráðgjafa sem sinna fóstureyðingarráðgjöf 

á Íslandi.  

Þar sem þessi vinkill hefur ekki verið til skoðunar á Íslandi áður svo vitað sé, mun 

rannsóknin auka við þá þekkingu sem þegar er til staðar sem tengist störfum 

félagsráðgjafa innan heilbrigðiskerfisins á Íslandi. Brynja Óskarsdóttir (2006) fjallar um 

að lítið sé til af íslenskum rannsóknum, yfirlitsgreinum um verkefni, um starfsemi og 

stöðu félagsráðgjafa á íslenskum sjúkrahúsum. Því bendir hún á að mikilvægt sé að 

leggja áherslu á rannsóknir innan greinarinnar, að auki tekur hún fram að félagsráðgjöf á 

heilbrigðissviði sé fjölþætt og þar af leiðandi sé nauðsynlegt að greina hvað felist í öllum 

liðum hennar. 

1.4 Rannsóknarspurningar 

Aðalmarkmið rannsóknarinnar er að kortleggja þær breytingar sem kunna hafa orðið á 

starfi félagsráðgjafa sem sinna fóstureyðingarráðgjöf á Landspítalanum eftir að lög nr. 

25/1975 tóku gildi. Önnur markmið eru þau að komast að því hvaða breytingar 

félagsráðgjafar myndu vilja sjá á löggjöfinni og á starfi sínu og að komast að því hvað 

felst í fóstureyðingarráðgjöf félagsráðgjafa. Til að ná þeim markmiðum voru settar fram 

eftirfarandi rannsóknarspurningar: 

 Hvað felst í starfi félagsráðgjafa sem veita fóstureyðingarráðgjöf? 

 Hvaða þróun hefur átt sér stað á störfum félagsráðgjafa sem sinna/hafa sinnt 
fóstureyðingarráðgjöf á árunum 1975 til 2016? 

 Hvaða breytingar vilja félagsráðgjafar sem starfa/hafa starfað við 
fóstureyðingarráðgjöf sjá á lögum nr. 25/1975? 

1.5 Uppbygging ritgerðar 

Ritgerð þessi skiptir í sex kafla. Í fyrsta kafla má finna áður umræddan inngang. Í öðrum 

kafla er fjallað um fræðilega hluta rannsóknar en hann byggir á fræðilegum heimildum 

og fræðilegri þekkingu fagaðila. Þar er meðal annars fjallað um fóstureyðingar, löggjöf 

og félagsráðgjöf. Í þriðja kafla er sagt frá þeirri aðferðafræði og aðferðum sem 

rannsóknin byggir á, hvernig rannsakandi vann og greiningu gagna. Í fjórða kafla er 

greint frá niðurstöðum rannsóknar, fimmti kaflinn er umræðukafli og í sjötta kafla má 

finna niðurstöður rannsóknar. 
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2 Fræðileg umfjöllun 

Fræðilegur bakgrunnur rannsóknar byggir á upplýsingum úr fræðilegum heimildum og á fyrri 

rannsóknum sem gerðar hafa verið á starfi félagsráðgjafa sem snúa að heilbrigðisþjónustu og 

fóstureyðingarráðgjöf. Notast var við ritrýndar fræðigreinar, útgefnar skýrslur, bækur og lög. 

Helstu gagnagrunnar sem heimilda var aflað úr eru PubMed, ProQuest, EBSCOhost og SAGE 

journals. Helstu leitarorð voru social work, abortion, abortion counseling, abortion rights, 

social work in hospitals og clinical social work. 

2.1 Kynheilbrigði 

Það var á alþjóðlegri ráðstefnu um mannréttindi á vegum Sameinuðu þjóðanna árið 1968 

sem rætt var um kynheilbrigði (e. reproductive health) sem hluta af mannréttindum í fyrsta 

skiptið svo vitað sé. Það var þó ekki fyrr en árið 1994 á alþjóðlegri ráðstefnu um íbúafjölda og 

þróun (ICPD) í Kaíró sem hugtakið var skilgreint af Alþjóðaheilbrigðisstofnun (WHO) (Shaw, 

2010). WHO skilgreindi kynheilbrigði með hliðsjón af almennu heilbrigði. Heilbrigði er 

samkvæmt skilgreiningunni það „að finna til fullkominnar vellíðunar hvort sem hún er 

líkamleg, andleg eða félagsleg og telst því ekki eingöngu til þess að vera laus við heilsubresti 

og sjúkdóma“ (WHO, 2016). Heilbrigði er einnig það að búa við kynheilbrigði. Kynheilbrigði 

felur í sér að einstaklingar geti stundað öruggt og ábyrgt kynlíf auk þess að njóta þess. Einnig 

felur skilgreiningin á kynheilbrigði í sér að einstaklingar geti sjálfir ákveðið hvort, hversu oft 

og hvenær þeir vilji fjölga sér (WHO, 2016). Ef og þegar ákvörðun um barneignir er tekin eiga 

menn og konur rétt á aðgangi að öruggri, hagkvæmri, skilvirkri og viðurkenndri 

fjölskylduáætlun (e. family planning) ásamt því að ófrískar konur búi yfir þeim rétti að hafa 

aðgang að góðri heilbrigðisþjónustu svo að auknar líkur séu á öruggri meðgöngu og fæðingu 

(United nations, 2014). Á sömu ráðstefnu var hugtakið frjósemisréttindi (e. reproductive 

rights) einnig skilgreint. Skilgreiningin byggir á rétti einstaklinga og para til að ákveða hversu 

mörg börn þau kjósa að eignast og hvenær þau kjósa að eignast þau. Sé það mögulegt, á fólk 

sem íhugar barneignir að hafa aðgang að fræðslu og upplýsingum þeim tengdum, ásamt því 

að hafa aðgang að heilbrigðisþjónustu. Að lokum ættu allir að geta tekið ákvörðun um 

getnað án ofbeldis, mismununar eða þvingunar (Shaw, 2010). Frjósemisréttindi fela í sér 
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ákveðin mannréttindi sem þegar eru til staðar í lögum margra landa sem og sáttmálum sem 

þau lönd eru aðilar að (United nations, 2014). 

Svo að hægt sé að segja að einstaklingar búi við kynheilbrigði verða að vera til staðar 

stofnanir sem bjóða upp á kynheilbrigðisþjónustu (Alzate, 2009). Skilgreining Sameinuðu 

þjóðanna á kynheilbrigðisþjónustu tekur til aðferða, þjónustu og tækni sem stuðla að 

vellíðan og kynheilbrigði. Svo hægt sé að stuðla að vellíðan og kynheilbrigði einstaklinga er 

mikilvægt að komið sé í veg fyrir vandamál tengd kynheilbrigði (United nations, 2014). 

Tilgangur slíkra stofnana, hvort sem þær eru liður í heilbrigðisþjónustu eða sérstofnanir, er 

að aðstoða einstaklinga við að taka upplýstar ákvarðanir tengdar kynlífi og veita fræðslu um 

öruggt og ábyrgt kynlíf (Alzate, 2009). Kynheilbrigðisþjónusta hefur þau verkefni að huga að 

kynheilbrigði, kynheilsu (e. sexual health) og veita ráðgjöf um frjósemi og kynsjúkdóma. 

Önnur verkefni sem falla undir kynheilbrigðisþjónustu eru til að mynda upplýsingagjöf og 

aðgangur að getnaðarvörnum, heilbrigðisþjónusta sem veitir fóstureyðingar þar sem þær eru 

löglegar, mæðravernd og sængurlegudeild. Slík þjónusta þarf að vera í boði bæði í borgum 

og strjálbýli svo að allir hafi jafnan aðgang að henni. Upplýsingar þurfa að vera aðgengilegar 

og skiljanlegar fyrir unga sem aldna, konur og karla og á þeim tungumálum sem töluð eru í 

hverju landi (United nations, 2014). Það er ýmislegt sem kemur í veg fyrir að einstaklingar búi 

við kynheilbrigði. Sem dæmi má nefna lög sem heimila ekki fóstureyðingar, þegar 

sjúkratryggingar taka ekki til HIV lyfja og ef makar þurfa að samþykkja þá heilbrigðisþjónustu 

sem sóst er eftir (Alzate, 2009). 

2.2 Fóstureyðingar 

Fóstureyðingar hafa verið til staðar frá örófi alda. Konur voru tilbúnar til að hætta lífi sínu til 

að binda enda á meðgöngu sína áður fyrr en nú hafa læknavísindin þróað aðferðir sem eru 

svo til hættulausar fyrir konur sem hafa aðgang að löglegum fóstureyðingum. Talið er að ein 

af hverjum fimm þungunum í heiminum endi með fóstureyðingu hvort sem aðgerðin er 

framkvæmd á löglegan og öruggan hátt eða á ólöglegan og óöruggan hátt (Shaw, 2010). Á 

Íslandi er fóstureyðing skilgreind sem „læknisaðgerð, sem kona gengst undir í því skyni að 

binda endi á þungun, áður en fóstrið hefur náð lífvænlegum þroska“ (Lög um ráðgjöf og 

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

25/1975). 
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Kvennahreyfingar, sem samanstóðu af annarri kynslóð femínista, á sjöunda og áttunda 

áratug 20. aldar börðust fyrir lögum um frjálsar fóstureyðingar og höfðu mikil áhrif á þá 

löggjöf sem sett var á í Vestur-Evrópu og í Bandaríkjunum (Levels, Sluiter og Need, 2014; 

Rowlands, 2015; Schoen, 2013). Barátta þeirra snerist um að konur hefðu 

sjálfsákvörðunarrétt yfir eigin líkama og hefðu rétt á að fara í fóstureyðingu að eigin ósk án 

þess að þurfa að réttlæta ákvarðanir sínar fyrir fagaðilum. Þrátt fyrir árangursríka baráttu 

endaði það svo að í flestum löndum Vestur-Evrópu má nú finna takmarkanir í lögum um 

fóstureyðingar. Vægari takmarkanir fela í sér að fóstureyðingar eiga að fara fram innan 

spítala og að læknar með tilskilin leyfi framkvæmi aðgerðirnar, sem þó er gert með öryggi 

kvenna í huga, ásamt tímamörkum þar sem fóstureyðingar eru frjálsar. Um meiri 

takmarkanir er að ræða þegar fagaðilar þurfa að samþykkja fóstureyðingu eða þegar stúlkur 

undir lögaldri þurfa samþykki forræðismanna. Mesta takmörkunin er sú að fóstureyðing sé 

eingöngu leyfð ef meðganga ógnar lífi móður. Takmarkanir má rekja til þess að löggjafar fóru 

milliveginn sem var hugsanlega gert til að friða þá aðila sem eru andvígir fóstureyðingum 

(Levels o.fl., 2014). Löggjöf flestra ríkja sem takmarka á einhvern hátt fóstureyðingar á það 

sameiginlegt að vera óskýr og þurfa þeir sem ekki þekkja til að fá útskýringar á hvað sé 

leyfilegt og hvað ekki (Rowlands, 2015). Í kjölfar lögleiðingar hafa fóstureyðingar orðið 

öruggari og talið er að ólöglegum fóstureyðingum hafi farið fækkandi. Eftir að fóstureyðingar 

voru lögleiddar í Bandaríkjunum fækkaði andlátum vegna ólöglegra aðgerða um 98% á innan 

við áratug (Schoen, 2013).  

2.2.1 Ólöglegar fóstureyðingar 

Samkvæmt Alþjóðaheilbrigðisstofnun (WHO) eru ólöglegar fóstureyðingar „aðgerðir sem 

framkvæmdar eru af einstaklingum sem búa ekki yfir þekkingu til að rjúfa meðgöngu, eða 

þær aðgerðir sem framkvæmdar eru í umhverfi sem uppfyllir ekki læknisfræðileg skilyrði, 

eða bæði“ (WHO, 2012, bls. 1). Þegar konur verða ófrískar án þess að ætla sér það og þær 

hafa ekki aðgang að löglegum fóstureyðingum er tvennt í stöðunni: að eiga barnið eða fara í 

ólöglega fóstureyðingu (WHO, 2012). 

Ólöglegar fóstureyðingar og fjöldi þeirra veldur áhyggjum en samkvæmt 

Alþjóðaheilbrigðisstofnun endar ein af hverjum tíu þungunum með ólöglegri fóstureyðingu 

(WHO, 2012). Ólöglegar fóstureyðingar má rekja til þess að lög hindra aðgang kvenna að 

fóstureyðingum og þar með eru mannréttindi kvenna brotin. Ólöglegar fóstureyðingar geta 
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leitt til aukakvilla á borð við blóðeitrun sem rekja má til ófullkominna og óhreinna áhalda 

sem notuð eru við aðgerð, þær geta leitt til skaða á líffærum kvenna og þær heppnast síður 

en þær sem framkvæmdar eru löglega (Shaw, 2010). 

Um 68.000 konur deyja árlega í heiminum vegna ólöglegra fóstureyðinga (Ely o.fl., 2012; 

Shaw, 2010) og um fimm milljónir kvenna þurfa árlega að sækja sér aðstoð á 

heilbrigðisstofnanir vegna kvilla sem rekja má til fóstureyðinga, hvort sem um er að ræða 

ólöglegar eða löglegar aðgerðir. Óhætt er að segja að takmarkanir að aðgengi fóstureyðinga 

hafi lítið að segja um tíðni þeirra. Sýnt hefur verið fram á að eftir að fóstureyðingar urðu 

löglegar í Norðurlöndunum, þar sem löggjöfin er að jafnaði frjálslynd, hefur fóstureyðingum 

farið fækkandi (Shaw, 2010). 

2.2.2 Siðfræði 

Einhverjir kunna að velta fyrir sér réttmæti fóstureyðinga, hvort þær séu siðferðislega réttar. 

Trú og menning geta haft áhrif á afstöðu einstaklinga og hvort þeir telja fóstureyðingar vera 

siðferðislega réttar eða rangar. Afstaða hvers og eins er líkleg til að hafa áhrif á 

ákvarðanatöku um fóstureyðingu. Ef fólk telur að fóstureyðingar séu siðferðislega rangar eru 

talsverðar líkur á að það líti svo á að slíkar aðgerðir samsvari morði. Einstaklingar með þá 

afstöðu sem fara þó í fóstureyðingu eru líklegri til að finna fyrir sektarkennd og sjálfshatri. 

Þeir sem telja fóstureyðingar vera siðferðislega rangar eru líklegri en aðrir til aðhyllast 

lífsverndarrök (e. pro-life). Hins vegar eru þeir sem telja fóstureyðingar siðferðislega réttar 

líklegri til að aðhyllast persónu- og líkamsréttarrökin (e. pro-choice) (Gilbert og Sewpaul, 

2015). 

Lífsverndarrök ganga út á að fóstur eða ófætt barn sé manneskja og eigi því rétt til lífs. 

Þeir sem aðhyllast lífsvernd líta svo á að nýtt líf myndist strax við getnað og því eigi að bera 

virðingu fyrir lífi í móðurkviði og það sé siðferðisleg skylda að veita fóstri þau skilyrði sem það 

þarfnast til að þroskast og dafna (Vilhjálmur Árnason, 2003). Rökfærsla lífsverndarmanna er 

sú að það sé rangt að drepa einstaklinga, að fóstur sé einstaklingur og því sé rangt að 

framkvæma fóstureyðingu. Fóstrið er einstaklingur og því á að virða mannréttindi þess 

(Lopez, 2012; Vilhjálmur Árnason, 2003). Flestir lífsverndarsinnar eru sammála um réttmæti 

undantekninga ef meðganga ógnar lífi móður (Vilhjálmur Árnason, 2003). Lífsverndarsinnar 

telja að fóstureyðingar séu jafn siðferðislega rangar og þjófnaður eða morð, sama úr hvaða 

menningarheimi fólk kemur úr (Lopez, 2012). Rök lífsverndarsinna hafa verið gagnrýnd út frá 
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þeirri staðhæfingu að fóstur verður ekki lífbært fyrr en eftir miðja meðgöngu og hafi því ekki 

fram að þeim tíma sömu siðferðisstöðu og fætt barn. Gagnrýni beinist einnig að því að ekki 

sé tekið tillit til aldurs konu, hvort að kona hafi orðið ófrísk eftir nauðgun eða ef fóstur er 

alvarlega vanskapað, alltaf sé ætlast til þess að konur virði það líf sem býr innra með þeim 

(Vilhjálmur Árnason, 2003). 

Þeir sem aðhyllast frjálsar fóstureyðingar líta svo á að virða eigi sjálfsákvörðunarrétt 

kvenna, það er, að óski kona eftir fóstureyðingu eigi að virða ákvörðun hennar sé aðgerð 

framkvæmd innan tiltekins tíma. Röksemdum þeirra sem aðhyllast frjálsar fóstureyðingar má 

skipta í tvennt: í persónurök og líkamsréttarrök (Vilhjálmur Árnason, 2003). Persónurök 

hafna því að ófætt barn sé manneskja. Persónurakamenn hallast hins vegar að því að 

móðirin sé sjálfráða einstaklingur sem ber hagsmuni og framtíð sína fyrir brjósti en að fóstur 

í móðurkviði geri það ekki. Fóstur er í þeirra skilningi ekki persóna. Persónur hafa rétt til lífs 

og því eru fóstureyðingar réttmætar (Lopez, 2012; Vilhjálmur Árnason, 2003). Gagnrýni á 

persónurök er sú að fóstur sé hluti af líkama móðurinnar og því séu fóstureyðingar ekki 

réttlætanlegar. Líkamsréttarrök snúast um að konur ráði yfir eigin líkama og hafi því rétt til 

að ákveða hvort þær kjósi meðgöngu eða fóstureyðingu verði þær ófrískar (Lopez, 2012; 

Vilhjálmur Árnason, 2003). Það sem greinir líkamsréttarrökin frá persónurökum er að lagt er 

upp með rétt kvenna til að fara í fóstureyðingu óski þær þess. Líkamsréttarrökin snúa því 

algjörlega að því að konur hafi sjálfsákvörðunarrétt en ekki um hvort að fóstrið hafi rétt til lífs 

eða ekki. Rökin taka einnig til móðurhlutverksins og áhrifa þess á konur sem geta leitt til 

ógnunar á framtíðaráformum þeirra, því sé fóstureyðing réttlætanleg. Gagnrýni sem komið 

hefur fram á líkamsréttarrökin er til að mynda sú að til þess að kona verði ófrísk verði hún að 

hafa haft samfarir og með þeirri athöfn hefur hún gefið fóstri leyfi fyrir afnotum af líkama 

sínum. Þetta eigi þó ekki við hafi konu verið nauðgað eða hún hafi ekki gert sér grein fyrir því 

að samfarir geti leitt til þungunar (Vilhjálmur Árnason, 2003). 

2.2.3 Meðferðir í boði 

Miklar framfarir hafa orðið á framkvæmd fóstureyðinga. Í kjölfar lögleiðingar á aðgerðunum í 

Bandaríkjunum varð til tækni sem enn er notast við nú til dags. Þá kom til sögunnar sogrörið 

og svæfingaraðferð sem gera fóstureyðingar eins öruggar og þær eru (Joffe, 2013). Konur 

geta nú valið á milli tveggja öruggra aðferða ef þær kjósa að binda enda á þungun sína, 

lyfjameðferð og læknisaðgerð. Aðgerðin tekur meira á líkamann heldur en lyfin, þar sem 
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svæfing er nauðsynleg en notkun lyfjanna getur haft í för með sér aukaverkanir (Breitbart, 

2000).  

Árið 1988 hófu Frakkar að nota lyf til að binda enda á þungun en lyfjagjöf hefur verið í 

boði á Íslandi frá árinu 2006. Lyfin mífepristón og prostaglandín eru þá notuð saman, það 

fyrra stöðvar þungun með því að koma í veg fyrir virkni prógesteróns og það seinna mýkir 

leghálsinn og veldur samdrætti í leginu sem leiðir til þess að innihald legsins tæmist út. 

Lyfjaaðferðin er notuð fram að níundu viku meðgöngu og hefur gefið góðan árangur. Kostir 

þess að nýta lyf við fóstureyðingu eru þeir að hægt er að framkvæma þær fyrr heldur en með 

aðgerð, sýkingarhætta er minni, ekki er hætta á rofi á legi auk þess sem komist er hjá 

svæfingu (Ágúst Ingi Ágústsson, Kristín Jónsdóttir og Jens A. Guðmundsson, 2010). Nokkrum 

dögum eftir að lyfjameðferð hefur farið fram þarf að athuga hvort að fósturlát hafi orðið, ef 

ekki þá er aðgerð nauðsynleg. Lyfjameðferð heppnast í 95% tilfella. Ekki er hægt að hætta við 

fóstureyðingu ef lyfjameðferð misheppnast þar sem töluverðar líkur eru á að lyfin valdi 

fóstrinu skaða (Breitbart, 2000).  

Ef konur eru gengnar meira en níu vikur þurfa þær að gangast undir aðgerð ætli þær í 

fóstureyðingu (Ágúst Ingi Ágústsson o.fl., 2010). Slík aðgerð fer fram á þann hátt að konur 

eru svæfðar og notast er við sogrör úr plasti til að tæma legið sem tekur aðeins um fimm til 

fimmtán mínútur (Guðbjörg Edda Hermannsdóttir, Inga María Vilhjálmsdóttir og Jóhanna 

Hjartardóttir, 2003). Yfirleitt fá konur að fara heim samdægurs en aðgerðin er mjög örugg og 

aðeins um 1% líkur á að eitthvað fari úrskeiðis (Breitbart, 2000). Ef konur eru gengnar lengra 

en 12 vikur er sett hormónalyf í legháls sem veldur samdráttum í leginu og framkallar 

fósturlát (Guðbjörg Edda Hermannsdóttir o.fl., 2003). Nýjustu upplýsingar frá Embætti 

landlæknis um hlutfall aðgerða á móti lyfjameðferðum eru frá árinu 2015. 303 

fóstureyðingar voru framkvæmdar með aðgerð á móti 618 lyfjameðferðum það ár. Tæplega 

90% kvenna sem gengnar voru skemur en 9 vikur nýttu sér lyfjameðferð (Embætti 

landlæknis, e.d.-a). 

2.2.4 Tíðni og ástæður fóstureyðinga 

Áætlað er að um 35-40% allra kvenna hafi gengist undir fóstureyðingu þegar þær ná 45 ára 

aldri (Ely, Dulmus og Akers, 2010; Rowlands, 2007). Á Íslandi er nú algengast að konur á 

aldrinum 25 til 29 ára óski eftir að láta binda enda á þungun sína (Embætti landlæknis, 2016) 

en algengasta aldursskeiðið hefur fram til ársins 2015 verið konur á aldrinum 20 til 24 ára. 
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Aldursskeið kvenna sem fer í fóstureyðingu er 13 til 50 ára. Ástæður kvenna vegna 

fóstureyðinga eru oftast félagslegar og nefna þær oft fjárhag og ungan aldur sem aðalorsök 

(Guðbjörg Edda Hermannsdóttir o.fl., 2003). Aðrar ástæður sem konur hafa gefið upp eru að 

þær vantar stuðning þeirra sem næst þeim standa, vilja ekki eignast börn eða eiga börn fyrir 

og vilja ekki fleiri sökum aldurs (Gilbert og Sewpaul, 2015).  

Á árunum 1976 til 1985 var framkvæmd að meðaltali 571 fóstureyðing á ári hverju. 1986 

til 1995 voru fóstureyðingar að meðaltali 737 á ári hverju, árin 1996 til 2005 voru 

fóstureyðingar að meðaltali 922 á ári hverju og á árunum 2006 til 2015 voru fóstureyðingar 

að meðaltali 952 á ári hverju. Ef tölur frá árunum 2006 til 2015 eru skoðaðar nánar má sjá að 

á Íslandi hafa verið frá 904 til 981 fóstureyðing á ári hverju (Embætti landlæknis, e.d.-b). 

Nýjustu tölur sýna að árið 2015 var 921 fóstureyðing á grundvelli laga nr. 25/1975. 

Fóstureyðingar voru því 13,5 á hverjar 1000 konur á frjósemisaldri (15-49 ára) árið 2015 

(Embætti landlæknis, 2016). Miklar breytingar hafa orðið á fjölda fóstureyðinga frá því að lög 

nr. 25/1975 tóku gildi. Á árunum 1971 til 1975 voru framkvæmdar að meðaltali 203 

fóstureyðingar á hverju ári, eða 4,6 fóstureyðingar á hverjar 1000 konur á frjósemisaldri. Eftir 

að lögin tóku gildi má sjá að fjölgun fóstureyðinga varð mikil. Á tímabilinu 1976 til 1980 voru 

framkvæmdar um 472 fóstureyðingar á hverju ári, eða 9,8 fóstureyðingar á hverjar 1000 

konur á frjósemisaldri. Eftir að fóstureyðingar voru gerðar aðgengilegri fjölgaði þeim jafnt og 

þétt fram til ársins 2000 en eftir aldamót hefur fjöldi fóstureyðinga staðið í stað (Embætti 

landlæknis, e.d-b).  

Flestar fóstureyðingar sem framkvæmdar eru á Íslandi fara fram á Landspítalanum, eða 

um 91% þeirra (Embætti landlæknis, 2016). Landspítalinn starfar eftir lögum um 

heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007 (Landspítali háskólasjúkrahús, e.d.-a) og er samkvæmt þeim 

aðalsjúkrahús landsins ásamt því að vera háskólasjúkrahús. Lögin kveða á um það að allir 

landsmenn hafi aðgang að sem bestu heilbrigðisþjónustu sem er í boði á hverjum tíma svo 

hægt sé að vernda líkamlegt, félagslegt og andlegt heilbrigði. Landspítalinn er fyrir alla 

landsmenn auk þess sem hann sinnir almennri sjúkrahúsþjónustu fyrir íbúa 

höfuðborgarsvæðisins (Lög um heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007).  

2.3 Lög um fóstureyðingar 

Fóstureyðingarlöggjafir landa í Vestur-Evrópu tóku miklum breytingum á áttunda áratug 20. 

aldar og þar á meðal löggjöfin á Íslandi. Levels o.fl. (2014) báru saman lög 20 landa í Vestur-
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Evrópu um fóstureyðingar og þar á meðal var Ísland. 18 lönd leyfa fóstureyðingar á meðan 

tvö banna þær með þeirri undantekningu að fóstureyðingar séu heimilaðar ef kona er í 

lífshættu sem rekja má til þungunar hennar. Flest löndin hafa reynt að draga úr 

takmörkunum sem áður voru settar og nú er það svo að 18 af 20 löndum leyfa 

fóstureyðingar vegna félagslegra aðstæðna. Þrátt fyrir að hafi dregið úr takmörkunum má 

enn finna einhverjar í löggjöfum flestra landa en dæmi um takmarkanir voru teknar í kafla 

2.2 um fóstureyðingar. Í flestum löndunum þarf að framkvæma fóstureyðingar innan spítala 

eða innan ákveðinna fóstureyðingastofnana. Í 13 löndum krefst löggjöfin þess að kona fái 

ráðgjöf um áhættur aðgerðar áður en fóstureyðing fer fram. Einnig er það svo að í 13 

löndum þurfi einn til tveir læknar eða læknir og annar fagaðili að heimila fóstureyðingu. 

Ísland er eina landið þar sem maki er hvattur til að taka þátt í umsóknarferlinu en samþykki 

hans þarf þó ekki að liggja fyrir. Makar þurfa hvergi að veita samþykki fyrir fóstureyðingu í 

þeim löndum sem rannsókn Levels o.fl. (2014) nær yfir.  

2.3.1 Löggjöf í nágrannalöndum 

Í Bretlandi er starfað eftir lögum frá 1967. Þar eru fóstureyðingar leyfðar upp að 24. viku 

meðgöngu og eftir þann tíma ef meðganga ógnar líkamlegri og/eða andlegri heilsu kvenna 

eða ef hætta er á fósturgalla. Eftir 24 vikur er nauðsynlegt að fá undirskrift tveggja lækna 

sem samþykkja fóstureyðingu. Ef fóstureyðing fer fram á spítala er hún gerð konum að 

kostnaðarlausu en einnig eru fóstureyðingar í boði á einkareknum stofum. Bretar bjóða upp 

á ýmsa meðferðarmöguleika eftir því hversu langt kona er gengin og er til að mynda boðið 

upp á aðgerð, lyfjameðferð og einnig eru framkölluð fósturlát. Heilbrigðisstarfsfólk metur 

hvaða meðferð hentar hverri konu sem best út frá heilsu og meðgöngulengd. 

Heilbrigðisstarfsfólk í Bretlandi hefur val um hvort það komi að fóstureyðingum eða ekki 

(International planned parenthood federation, 2012; Levels o.fl., 2014). 

Í Danmörku er starfað eftir lögum frá 1973 og þar eru fóstureyðingar frjálsar upp að 12. 

viku. Á öðrum þriðjungi meðgöngu er hægt að fá fóstureyðingu vegna ýmissa ástæðna á 

borð við ef meðganga ógnar líkamlegri eða andlegri heilsu kvenna, ef konur eru of ungar eða 

hafa ekki nægan þroska til að sinna móðurhlutverkinu og ef getnað má rekja til nauðgunar 

eða sifjaspells. Allar konur þurfa að sækja um fóstureyðingu en eftir 12 vikna meðgöngu fara 

umsóknir fyrir nefnd og með þeim umsóknum þarf að fylgja vottorð frá heilbrigðisstarfsfólki. 

Fóstureyðingar eru einungis framkvæmdar á spítölum eða stofnunum sem tengjast 
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Copenhagen hospital assocation. Heilbrigðisstarfsfólki ber skylda til að upplýsa konur um 

mögulega fylgikvilla fóstureyðinga. Konur eiga rétt á ráðgjöf bæði fyrir og eftir fóstureyðingu 

en er ekki skylt að sækja þá ráðgjöf. Heilbrigðisstarfsfólk hefur val um hvort það taki þátt í 

fóstureyðingum. Fóstureyðingar eru gerðar dönskum ríkisborgurum að kostnaðarlausu en 

aðrir þurfa að greiða fyrir þjónustuna. Lyfjameðferð er í boði fram að áttundu viku 

meðgöngu og aðgerð eftir áttundu viku fram að 12. viku. Ef konur fara í fóstureyðingu eftir 

þann tíma er framkallað fósturlát (International planned parenthood federation, 2012; 

Levels o.fl., 2014). 

Finnar starfa eftir lögum frá 1970. Fóstureyðingar eru ekki frjálsar þar en upp að 12. viku 

meðgöngu er hægt að fá fóstureyðingu vegna félagslegra og læknisfræðilegra ástæðna. 

Fóstureyðingar fram að 12. viku meðgöngu eru til dæmis leyfðar ef meðganga ógnar lífi 

kvenna á einhvern hátt, ef konur telja sig ekki geta annast barn, ef getnaður hefur orðið við 

nauðgun eða sifjaspell, ef konur eru yngri en 17 ára og eldri en 40 ára og ef konur eiga fjögur 

börn fyrir. Frá 12. viku upp að 20. viku meðgöngu er fóstureyðing í boði fyrir konur yngri en 

17 ára og ef meðganga ógnar heilsu kvenna. Á þessu tímabili er nefnd sem kveður á um 

hvort leyfa eigi fóstureyðingar en hún getur einnig gefið vilyrði vegna annarra ástæðna. Frá 

20. viku til 24. viku er fóstureyðing heimil ef fóstur er alvarlega vanskapað. Fóstureyðing er 

heimiluð allt meðgöngutímabilið ef meðganga ógnar lífi móður. Heilbrigðisstarfsmönnum ber 

skylda til að upplýsa konur um mögulega fylgikvilla vegna fóstureyðinga sem og að veita 

upplýsingar um getnaðarvarnir (International planned parenthood federation, 2012; Levels, 

o.fl., 2014). 

Norðmenn starfa eftir lögum frá 1975. Í Noregi eru fóstureyðingar frjálsar upp að 12. 

viku meðgöngu. Eftir 12. viku er fóstureyðing til dæmis leyfð ef meðganga ógnar líkamlegri 

eða andlegri heilsu kvenna, ef fóstur er talið vera vanskapað, ef þungun má rekja til 

nauðgunar eða sifjaspells og ef konur eru með geðsjúkdóma sem taldir eru hafa áhrif á getu 

þeirra til að sinna barni. Eftir 12. viku meðgöngu þurfa konur að sækja um fóstureyðingu til 

nefndar sem tekur ákvörðun um mál þeirra. Ef sú nefnd neitar er hægt að leita til annarrar 

nefndar. Læknum í Noregi ber skylda til að fræða konur um meðferðarmöguleika vegna 

fóstureyðinga sem og um mögulega fylgikvilla. Hætti konur við fóstureyðingu ber læknum 

skylda til að fræða þær um félagslegan stuðning sem finna má í samfélaginu. Að auki eiga 

konur rétt á fræðslu um getnaðarvarnir hafi þær áhuga á slíkri fræðslu. Fóstureyðingar í 
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Noregi eru einungis framkvæmdar á ríkisspítölum og eru gerðar norskum ríkisborgurum að 

kostnaðarlausu en aðrir þurfa að greiða fyrir þjónustuna. Konur geta valið á milli 

lyfjameðferðar eða skurðaðgerðar. Læknar geta neitað að taka þátt í meðferð eða aðgerð en 

verða að veita aðra þjónustu sem tengist fóstureyðingum (International planned parenthood 

federation, 2012; Levels o.fl., 2014). 

Svíar starfa eftir löggjöf frá 1974 og þar eru fóstureyðingar frjálsar upp að 18. viku 

meðgöngu. Frá 18. viku og upp að 22. viku eru fóstureyðingar leyfðar ef sterkur grunur er til 

staðar um að meðganga ógni lífi kvenna vegna veikinda eða líkamlegrar skerðingar þeirra. 

Þar er starfandi nefnd sem tekur ákvarðanir um fóstureyðingar á öðrum hluta meðgöngu. 

Fóstureyðingar eru framkvæmdar á almennum sjúkrahúsum eða á einkareknum stofnunum 

sem hafa fengið leyfi til slíks. Lyfjameðferð er notuð fram að níundu viku meðgöngu. 

Kostnaður vegna fóstureyðinga er að mestu niðurgreiddur en konur þurfa að borga 

komugjald (International planned parenthood federation, 2012; Levels o.fl., 2014). 

2.3.2 Löggjöf á Íslandi 

Í hegningarlögum sem sett voru á Íslandi árið 1869 var með öllu óheimilt að binda enda á 

óvelkomna þungun. Varðaði slíkt allt að átta ára hegningarvinnu (Guðbjörg Edda 

Hermannsdóttir o.fl., 2003). Þrátt fyrir þung viðurlög voru lögin brotin og ekki er vitað til þess 

að reynt hafi á refsiákvæðin. Vitað er til þess að fóstureyðingar fóru fram á Sólheimum í 

Reykjavík, Skt. Jósefsspítala í Hafnarfirði og Skt. Jósefsspítala Landakoti. Mikil umræða var 

um fóstureyðingar og getnaðarvarnir í kringum 1930 sem leiddi til þess að samþykkt voru lög 

um leiðbeiningar fyrir konur um varnir gegn því að verða barnshafandi og um fóstureyðingar 

nr. 38/1935 (Jens A. Guðmundsson, Ósk Ingvarsdóttir, Reynir Tómas Geirsson og Sóley S. 

Bender, 2015; Sigríður Th. Erlendsdóttir, 1987). Ísland var þá fyrst landa í Vestur-Evrópu til 

að setja löggjöf um fóstureyðingar (Levels o.fl., 2014). Lögin þóttu afar merkileg enda fyrstu 

sinnar tegundar og vöktu því mikla athygli í öðrum löndum (Sigríður Th. Erlendsdóttir, 1987). 

Lögin veittu heimild til fóstureyðingar af læknisfræðilegum ástæðum en einnig heimiluðu 

lögin að tekið yrði tillit til félagslegra aðstæðna móður. Hins vegar var það svo að ekki fékkst 

leyfi fyrir fóstureyðingu einungis vegna félagslegra aðstæðna (Heilbrigðis- og 

Tryggingamálaráðuneytið, 1973). Önnur lög, lög um að heimila í viðeigandi tilfellum aðgerðir 

á fólki er koma í veg fyrir að það auki kyn sitt voru samþykkt skömmu síðar og eru nr. 

16/1938. Þar var að finna viðbótarákvæði við fyrri lög um fóstureyðingar sem hljómuðu á 
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þann hátt að konur mættu fara í fóstureyðingu ef þeim hefði verið nauðgað eða vegna þess 

að barnið væri talið í mikilli hættu (Sigríður Th. Erlendsdóttir, 1987). 

11. júní árið 1975 tóku gildi ný lög um fóstureyðingar á Íslandi (Lög um ráðgjöf og 

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

25/1975). Undirbúningur að löggjöfinni hófst 5. mars 1970 en þá skipaði þáverandi 

heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra nefnd sem fékk það verkefni að endurskoða lög um 

fóstureyðingar. Ýmis samtök kvenna óskuðu eftir því að konur yrðu í meirihluta nefndarinnar 

en svo fór að þrír karlmenn skipuðu hana til að byrja með en einn óskaði eftir því að verða 

leystur undan störfum og í hans stað kom kona. Tvær konur til viðbótar tóku sæti í nefndinni 

1971 og önnur þeirra var menntaður félagsráðgjafi. Nefndin skilaði af sér tillögum sem urðu 

uppistaðan í þingsályktun sem lögð var fram í nóvember 1971 þar sem fjallað var um 

mikilvægi sjálfsákvörðunarréttar kvenna í fóstureyðingum og að nauðsynlegt þætti að ný 

löggjöf væri frjálslyndari en eldri löggjöf. Mikil vinna var lögð í lagasetninguna og stuðst var 

við lög frá nágrannalöndum og rannsókn sem gerð var hérlendis. Tillögur nefndarinnar voru 

þær að heimila ætti fóstureyðingar vegna læknisfræðilegra ástæðna sem og félagslegra 

aðstæðna og að tekið yrði tillit til mats umsækjanda á eigin aðstæðum. Að auki lagði nefndin 

til að endanlegur ákvörðunarréttur yrði hjá konunni sjálfri óháð læknisfræðilegum og 

félagslegum aðstæðum hennar en það var ekki samþykkt (Heilbrigðis- og 

tryggingamálaráðuneytið, 1973).  

Frumvörp til breytinga hafa verið lögð fram nokkrum sinnum sem fela í sér að fella eigi úr 

gildi ákvæði um að konur eigi að geta óskað eftir fóstureyðingu vegna félagslegra aðstæðna 

og því má ætla að einhverjum aðilum þyki lögin of frjálslynd. Með því ákvæði væri 

sjálfsákvörðunarréttur kvenna skertur enn meira en nú þegar er gert. Það ákvæði sem 

skerðir sjálfsákvörðunarrétt nú þegar er rökstudd greinargerð sem tveir læknar, eða læknir 

og félagsráðgjafi þurfa að skrifa undir (Sigríður Th. Erlendsdóttir, 1987). 

Í fyrsta kafla laga nr. 25/1975 er fjallað um ráðgjöf og fræðslu sem viðkemur kynlífi og 

barneignum, sem dæmi má nefna getnaðarvarnarráðgjöf og ráðgjöf vegna fyrirhugaðrar 

fóstureyðingar. Annar kafli laganna fjallar um fóstureyðingar og þar segir að ráðgjöf vegna 

fóstureyðinga nái yfir læknishjálp, þungunarprófanir, ráðgjafar- og stuðningsviðtal, félagslega 

aðstoð og aðstoð vegna umsóknar sem og tilvísun á sjúkrahús. Lögin heimila konum að binda 

endi á meðgöngu sína vegna félagslegra aðstæðna, læknisfræðilegra ástæðna eða ef um 
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nauðgun eða annað refsivert atferli er um að ræða. Félagslegar aðstæður eiga við ef konur 

eiga mörg börn fyrir eða hafa nýlega eignast barn, ef konur hafa ekki efni á að ala upp börn, 

ef þær teljast vera of ungar eða hafi ekki þroska til að gegna móðurhlutverki eða vegna 

annarra sambærilegra ástæðna. Læknisfræðilegar ástæður sem uppfylla skilyrði 

fóstureyðinga samkvæmt lögum eru þær að þungun ógni heilsu kvenna, andlegri eða 

líkamlegri, ef talið er að fóstur/barn sé haldið alvarlegum sjúkdómi eða sé vanskapað og ef 

talið er að konur séu haldnar einhverjum sjúkdómi sem gæti komið í veg fyrir að þær geti alið 

upp barn. Tekið er fram í löggjöfinni að fóstureyðing vegna félagslegra ástæðna eigi að fara 

fram eins fljótt og hægt er, helst fyrir 12. viku og ekki eftir 16. viku. Fóstureyðing er ekki 

leyfileg eftir 16. viku nema vegna læknisfræðilegra ástæðna á borð við að heilsa konu sé í 

hættu eða ef töluverðar líkur séu á að fóstrið sé haldið erfðagalla eða sé vanskapað (Lög um 

ráðgjöf og fræðslu varðandi kynlíf og barneignir og um fóstureyðingar og ófrjósemisaðgerðir 

nr. 25/1975). 

Ef konur hafa tekið ákvörðun um að láta binda enda á þungun sína þurfa þær skriflegt 

leyfi frá annað hvort tveimur læknum sé ástæðan læknisfræðileg eða lækni og félagsráðgjafa 

sé ástæðan félagsleg. Konur sem fara í fóstureyðingu þurfa að fá fræðslu um aðgerðina og 

um þær áhættur sem fylgja slíkri aðgerð á óhlutdrægan hátt. Eftir að aðgerð hefur átt sér 

stað og áður en konur eru útskrifaðar á samkvæmt lögum að veita þeim ráðgjöf um 

getnaðarvarnir. Konur þurfa að mæta í eftirrannsókn þegar ákveðinn tími hefur liðið frá 

fóstureyðingu. Eftirrannsókn felur í sér læknisskoðun og viðtal (Lög um ráðgjöf og fræðslu 

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

Einungis læknar hafa leyfi til að framkvæma fóstureyðingar á Íslandi og eiga slíkar aðgerðir 

að fara fram á sjúkrahúsi. Fóstureyðingar eru gerðar konum að kostnaðarlausu (International 

planned parenthood federation, 2012). 

Orð Vilmundar Jónssonar landlæknis sem fylgdu greinargerð hans með lögunum frá 1935 

eiga enn vel við í dag: „að varla megi minna krefjast til handa hverju barni, sem fæðist, en að 

það sé að minnsta kosti aufúsugestur móður sinnar“ (Heilbrigðis- og 

tryggingamálaráðuneytið, 1973, bls. 10). 

2.3.3 Endurskoðun á lögum um fóstureyðingar 

Tilkynning barst frá Velferðarráðuneytinu þann 9. mars 2016. Í henni segir að ráðherra hafi 

skipað nefnd sem hefur það verkefni að endurskoða í heild sinni lög nr. 25/1975 um ráðgjöf 
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og fræðslu varðandi kynlíf og barneignir og um fóstureyðingar og ófrjósemisaðgerðir. 

Nefndinni, sem samanstendur af formanni hennar, lækni og félagsráðgjafa er ætlað að skila 

skýrslu um störf sín til ráðherra fyrir 1. nóvember 2016 (Velferðarráðuneytið, 2016).  

2.4 Félagsráðgjöf 

Félagsráðgjöf er löggild heilbrigðisstétt samkvæmt lögum um heilbrigðisstarfsmenn nr. 

34/2012. Á Landspítalanum starfa um 50 félagsráðgjafar sem veita þjónustu á öllum 

klínískum sviðum. Þeir starfa samkvæmt lögum um heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007 og í 

samræmi við lög um félagsráðgjöf nr. 95/1990 (Landspítali háskólasjúkrahús, e.d.-b). 

Félagsráðgjöfum sem starfa við heilbrigðisþjónustu af einhverju tagi ber að framfylgja lögum 

og reglum sem hafa verið settar um stofnanir sem og innan þeirra (National associations of 

social workers, 2016; Thompson, 2009).  

Engin ein algild útskýring er til á því hvað félagsráðgjöf er og því er oft sagt að 

félagsráðgjöf sé það sem félagsráðgjafar gera (Payne, 2005; Thompson, 2009). Þrátt fyrir það 

er félagsráðgjöf ekki eitthvað sem gert er á vélrænan hátt án umhugsunar heldur er fagið 

byggt á gagnreyndri þekkingu. Þekking félagsráðgjafar felst í kenningum, stefnum, 

rannsóknum, starfinu sjálfu og hvernig allt þetta tekur breytingum og þróast. Félagsráðgjafar 

þurfa til dæmis að þekkja til lífsskeiðahrings og hvernig líf einstaklingsins tekur breytingum 

með auknum aldri og þroska, hvar bjargráð er að finna í samfélaginu og stofnunum, hvernig 

á að beita sjálfum sér í starfi, hvaða leiðir eru í boði út frá skjólstæðingahópi og hvernig á að 

beita þekkingu (Thompson, 2009). Einnig er ætlast til þess að félagsráðgjafar búi yfir 

ákveðinni færni svo þeir geti sinnt starfi sínu. Sem dæmi um færni sem þykir einkenna góða 

félagsráðgjafa er samskiptafærni, að þekkja inn á sjálfan sig, vera rökvís, hafa stjórn á eigin 

tilfinningum, búa yfir sjálfsstjórn, geta brugðist fljótt við aðstæðum, vera auðmjúkur, 

sveigjanlegur og að geta haft stjórn á átökum komi þau upp (Thompson, 2009). Ýmislegt 

fleira felst í starfi félagsráðgjafa og gert er ráð fyrir því að þeir virði mannréttindi, hafi 

heildarsýn ávallt að leiðarljósi, valdefli skjólstæðinga, stuðli að hjálp til sjálfshjálpar og 

einblíni á styrkleika ásamt því að laða þá fram. Auk þess eiga félagsráðgjafar að stuðla að 

jafnrétti og að allir séu jafngildir í samfélaginu, virða alla einstaklinga og bera virðingu fyrir 

sjálfsákvörðunarrétti skjólstæðinga (McLaughlin, 2016; National association of social 

workers, 2016).  
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Félagsráðgjafar starfa eftir gildum og siðareglum fagsins og hefur það verið 

undirstöðuatriði stéttarinnar frá upphafi. Notkun orðsins gildi er oft á tíðum óljóst og hefur 

mismunandi merkingu hjá ólíkum fagstéttum. Hér er merking orðsins sú að félagsráðgjafar 

eiga að starfa eftir því sem þykir siðferðislega rétt. Hefðbundin gildi eru til dæmis að 

þjónusta er sniðin að þörfum hvers einstaklings, að dæma ekki aðra né aðstæður þeirra, 

samþykkja fólk og aðstæður þeirra, virða sjálfsákvörðunarrétt skjólstæðinga, halda trúnað, 

vera jákvæðir og sýna samhygð og virðingu (Barnard, 2008; Thompson, 2009). 

Á Íslandi er starfað eftir siðareglum íslenskra félagsráðgjafa. Þar segir meðal annars: 

„Grundvöllur félagsráðgjafar er virðing fyrir manngildi og sérstöðu hvers einstaklings og trú á 

getu hans til að nýta hæfileika sína til fullnustu“ (Félagsráðgjafafélag Íslands, e.d.). Markmið 

félagsráðgjafar er að vinna gegn félagslegu óréttlæti og mannréttindabrotum ásamt því að 

vinna að lausn á persónulegum og félagslegum vandamálum (Félagsráðgjafafélag Íslands, 

e.d.). Siðareglur félagsráðgjafa voru settar árið 1997 en þeim má líkja við sáttmála 

fagstéttarinnar á Íslandi varðandi fagmennsku og samband við skjólstæðinga og samfélagið. 

Reglurnar eru 20 talsins og skiptast í frumskyldur, ábyrgðar- og hæfnisskyldur, félagslegar 

skyldur og að lokum í systur- og bróðurlegar skyldur (Ása Fanney Þorgeirsdóttir, Jóna 

Eggertsdóttir og Rannveig Gunnarsdóttir, 2008). Í frumskyldum er til að mynda komið inn á 

það að félagsráðgjafar eigi að virða réttindi einstaklinga, virða sjálfsákvörðunarrétt, halda 

trúnaði, gæta réttar hvers og eins og nota ekki fagþekkingu sína til að skaða skjólstæðinga á 

nokkurn hátt. Í ábyrgðar- og hæfnisskyldum er rætt um að félagsráðgjafar nýti heildarsýn 

ávallt í starfi, að þeir beri ábyrgð á störfum sínum og að þeir sinni ekki félagsráðgjafarverkum 

sem þeir telja sig ekki geta borið faglega ábyrgð á. Félagslegar skyldur fela í sér að 

félagsráðgjafar miðli þekkingu sinni og séu meðvitaðir um markmið stofnana sem þeir vinna 

hjá og fari eftir þeim lögum og reglum sem þar er unnið eftir. Systur-/bróðurlegar skyldur 

fela í sér að félagsráðgjafar vinni á þann hátt að starf þeirra skaði ekki ímynd stéttarinnar, að 

félagsráðgjafar virði aðrar fagstéttir og aðra félagsráðgjafa og hafi hagsmuni skjólstæðinga 

ávallt að leiðarljósi ef upp koma deilur á milli fagaðila (Félagsráðgjafafélag Íslands, e.d.).  

2.4.1 Saga félagsráðgjafar 

Uppruna félagsráðgjafar má rekja til sjálfboðaliðastarfa í Bandaríkjunum en fagið hefur verið 

í þróun frá aldamótunum 1900 (Björg Karlsdóttir o.fl., 2006; Farley, Smith og Boyle, 2012). 

Sjálfboðaliðar áttuðu sig á því að það skiptir máli að einstaklingar sem þæðu aðstoð þeirra 
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hefðu sem mest gagn af henni og út frá því þróaðist hjálp til sjálfshjálpar ásamt heildarsýn 

félagsráðgjafar (Björg Karlsdóttir o.fl., 2006). Fagið hefur um áratugaskeið fengist við 

erfiðleika og aðstæður og þannig þróað með sér margprófaðar aðferðir til á takast á við það 

sem skjólstæðingar glíma við hverju sinni (Brynja Óskarsdóttir, 2006). 

Árið 1898 var fyrst boðið upp á menntun fyrir félagsráðgjafa í sumarskóla við Háskólann í 

Columbia en fyrsti félagsráðgjafaskólinn var settur á stofn árið 1899 í Hollandi. Í 

Bandaríkjunum hófst kennsla í félagsráðgjöf við háskólann í Chicago árið 1903. Þetta var 

upphafið að menntuðum og þjálfuðum félagsráðgjöfum. Í kjölfarið fylgdu fleiri skólar og 

buðu upp á félagsráðgjöf sem nám (Ása Fanney Þorgeirsdóttir o.fl., 2008; Farley o.fl., 2012). 

Félagsráðgjafar hafa starfað frá árinu 1905 innan heilbrigðiskerfisins í Bandaríkjunum. 

Heilbrigðisstarfsmenn áttuðu sig á því að félagslegir þættir sjúklinga væru mikilvægir og að 

þeir hefðu áhrif á veikindi og bata sjúklinga (Farley o.fl., 2012). Dr. Richard C. Cabot yfirlæknir 

á Massachusetts general hospital áttaði sig á að félagsráðgjafar væru vel til þess fallnir að 

sinna félagslegum þáttum sjúklinga og var fyrstur til að ráða félagsráðgjafa inn á spítala. 

Hann sá fyrir sér að félagsráðgjafar gætu unnið að félagslegum vandamálum sjúklinga sem 

hefðu áhrif á sjúkralegu þeirra og að þeir gætu hjálpað sjúklingum að aðlagast 

sjúkrahúsvistinni með því að upplýsa þá um stöðu mála hverju sinni (Beder, 2006). Þetta var 

upphafið af því sem nú er þekkt sem heilbrigðisfélagsráðgjöf sem leiddi til þess að 

félagsþjónusta og heilbrigðisþjónusta eru nú víða samtvinnaðar (Farley o.fl., 2012).  

Á Norðurlöndunum hófst þróun félagsráðgjafar sem fags seinna eða þegar fór að líða á 

20. öldina. Félagsráðgjafaskólar voru settir á fót, sá fyrsti í Svíþjóð árið 1921, í Danmörku árið 

1937 og í Noregi árið 1950. Flestir Íslendingar sem hugðust mennta sig í félagsráðgjöf sóttu 

nám sitt til þessara landa áður en kennsla félagsráðgjafar hófst við Háskóla Íslands haustið 

1978 (Ása Fanney Þorgeirsdóttir o.fl., 2008). Fyrstu félagsráðgjafarnir með starfsréttindi frá 

Háskóla Íslands voru útskrifaðir árið 1982 (Vigdís Jónsdóttir, 2006). Stéttarfélag íslenskra 

félagsráðgjafa var stofnað árið 1964, við stofnun félagsins varð starfsheitið félagsráðgjafi 

fyrst til á Íslandi en fékk ekki lögverndun fyrr en árið 1975 (Ása Fanney Þorgeirsdóttir o.fl., 

2008).  

Fyrsti félagsráðgjafinn á Landspítalanum hóf störf árið 1967 (Björg Karlsdóttir o.fl., 2006) 

og árið 1973 var fyrsti félagsráðgjafinn ráðinn inn á fæðingardeildina (Guðbjörg Edda 

Hermannsdóttir og Svava Stefánsdóttir, 2006). Fleiri félagsráðgjafar bættust svo í hóp 
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heilbrigðisstarfsmanna á Íslandi árin 1975, 1976 og 1977 (Vigdís Jónsdóttir, 2006). Það hefur 

tekið langan tíma að koma félagsráðgjöfum inn á heilbrigðisstofnanir en í dag er það svo að 

margir spítalar ásamt öðrum stofnunum innan heilbrigðiskerfisins bjóða upp á þjónustu 

þeirra (Farley o.fl., 2012). Eftir að boðið var upp á félagsráðgjöf sem háskólanám á Íslandi 

hefur stöðum þeirra á spítölum fjölgað jafnt og þétt en um 50 félagsráðgjafar starfa nú á 

Landspítalanum eins og kom fram í kafla 2.4 (Landspítali háskólasjúkrahús, e.d.-b; Vigdís 

Jónsdóttir, 2006). 

2.4.2 Félagsráðgjöf á heilbrigðissviði 

Félagsráðgjöf á heilbrigðissviði er stunduð í samvinnu við læknisfræði og lýðheilsu, sem er 

samheiti yfir heilbrigði og forvarnir. Það hvernig félagsráðgjafar beita þekkingu, kunnáttu, 

gildum og afstöðu í starfi sínu gerir það að verkum að þeir eru mikils metnir af samstarfsfólki. 

Félagsráðgjafa má finna innan margra sviða tengdum heilbrigðisþjónustu, bæði innan 

ríkisrekinna stofnana sem og einkarekinna (Farley o.fl., 2012). Störf þeirra eru því 

margbreytileg og vinna þeir til að mynda á bráðadeildum, í endurhæfingu, við lýðheilsu og á 

líknardeildum (Malik og Sarfaraz, 2012; National association of social workers, 2016). 

Félagsráðgjöf á heilbrigðissviði tekur á sig ýmis form en þrátt fyrir það er hugmyndafræði 

fagsins ávallt í samræmi við heildarsýn greinarinnar og kerfishugsun (Sigrún Júlíusdóttir, 

2006). Heildarsýn byggir á því að einfaldast sé að skilja skjólstæðinga og þarfir þeirra ef 

aðstæður þeirra og úrræði sem í boði eru séu skoðuð út frá félagslegu umhverfi. Með 

kerfishugsun er átt við að nauðsynlegt sé að líta svo að að sjúklingur sé hluti af kerfum sem 

vinna saman, er þá átt við fjölskyldu hans og það samfélag sem hann tilheyrir (Beder, 2006). 

Einnig er lögð áhersla á lífsálfélagslega nálgun og hið vistfræðilega samhengi sem greinin 

tekur mið af en með því er átt við einstaklinginn og aðstæður hans á hverjum tíma (Sigrún 

Júlíusdóttir, 2006). Félagsráðgjafar sem vinna á heilbrigðisstofnunum þurfa að þekkja til 

helstu líffræðilegra og læknisfræðilegra atriða sem tengjast sjúkdómum skjólstæðinga svo 

þeir geti aðstoðað þá sem best. Á Íslandi er hefð fyrir því að félagsráðgjafar sem starfa við 

sjúkrahús sinni ákveðinni deild eða sviði. Þeir sérhæfa sig því út frá þörfum þeirra deilda og 

skjólstæðinga sem þeir sinna (Brynja Óskarsdóttir, 2006).  

Sérhæfð þekking er mikilvæg innan heilbrigðisstofnana og á að tryggja skjólstæðingum 

sem besta þjónustu. Sérfræðiþekking félagsráðgjafa á heilbrigðissviði liggur í 

hugmyndafræðinni á bak við fagið og felst í grunnþekkingu á manninum og samfélaginu 
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(Sigrún Júlíusdóttir, 2006). Til að staðna ekki í starfi taka félagsráðgjafar alla jafna þátt í 

rannsóknum eða gera eigin rannsóknir til að viðhalda sérhæfingu sinni sem kemur öðrum 

fagaðilum einnig að góðum notum (Farley o.fl., 2012). Félagsráðgjafar á 

heilbrigðisstofnunum þekkja til að mynda það sem félagsþjónustan hefur upp á að bjóða og 

hvaða bjargráð þar má finna út frá þeim vanda sem skjólstæðingar glíma við hverju sinni 

(Sigrún Júlíusdóttir, 2006). Félagsráðgjafar veita einstaklingsmiðaða heildarþjónustu þar sem 

þeir eru mitt á milli heilbrigðiskerfisins og þess félagslega. Notendur þjónustu þeirra geta því 

fengið góða leiðsögn hvort sem þá vantar leiðbeiningar sem varða hið félagslega kerfi eða 

heilbrigðiskerfið. Því má segja að félagsráðgjafar veiti mikilvæga þjónustu (McLaughlin, 

2016). 

2.4.3 Félagsráðgjöf á kvennadeildum 

Lítið hefur verið skrifað um félagsráðgjöf á kvennadeild Landspítalans og því verður að mestu 

leyti stuðst við kafla Guðbjargar Eddu Hermannsdóttur og Svövu Stefánsdóttur sem finna má 

í bókinni Heilbrigði og heildarsýn. 

Fyrsti félagsráðgjafinn hóf störf árið 1973 á fæðingardeildinni, sem nú nefnist 

kvennadeild. Sá félagsráðgjafi var ráðinn sem almennur félagsráðgjafi fyrir sjúkrahúsið en nú 

eru störf félagsráðgjafa innan heilbrigðiskerfisins orðin sérhæfðari. Heildarsýn er höfð að 

leiðarljósi á kvennadeildum líkt og á öðrum sviðum, þar sem tilfinningalegar og félagslegar 

aðstæður geta haft áhrif á bata sjúklinga. Eitt af helstu verkefnum félagsráðgjafa á 

kvennadeild er að veita lögboðna ráðgjöf og fræðslu vegna fóstureyðinga samkvæmt lögum 

nr. 25/1975. Félagsráðgjafar sinna þó ýmsum öðrum verkefnum þar á borð við áfalla- og 

stuðningsviðtölum sem snúa að veikindum, meðgöngu og barnsburði, félagslegri ráðgjöf 

ásamt því að vinna að rannsóknar- og þróunarverkefnum (Guðbjörg Edda Hermannsdóttir og 

Svava Stefánsdóttir, 2006). Hlutverk félagsráðgjafa á kvennadeildum eru margvísleg eins og 

þegar hefur komið fram og oft er þeirra þörf þegar eitthvað kemur upp á í meðgöngu eða við 

barnsburð. Sem dæmi má nefna fyrirburafæðingar, andvana fæðingar og áhættumeðgöngu. 

Ef eitthvað af þessu ber að eru félagsráðgjafar til taks og veita ráðgjöf, stuðning og aðstoð 

við að leysa úr þeim vandamálum sem upp kunna að koma. Konur sem liggja inni á 

kvennadeildum af öðrum orsökum en hafa verið gefnar upp nú þegar nýta sér gjarnan 

þjónustu félagsráðgjafa. Þá eru félagsráðgjafar oft í því hlutverki að útskýra fyrir 

skjólstæðingum sjúkdómsgreiningar og við hverju megi búast í framhaldinu. Hver sem 
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vandamál skjólstæðinga eru reyna félagsráðgjafar ávallt að vera styðjandi og sýna umhyggju. 

Starf félagsráðgjafa á kvennadeildum veldur oft miklu álagi þar sem málin geta verið erfið og 

oft er mikið um að vera. Þrátt fyrir það virðist það gjarnan vera svo að félagsráðgjafar fái 

mikla ánægju út úr starfi sínu og njóti þess að vinna með konum (Beder, 2006). 

Félagsráðgjöf á kvennadeild er tengiliður á milli félagsþjónustu og heilbrigðisþjónustu. 

Félagsráðgjafar starfa eftir hugmyndafræði heildarsýnar en út frá hugmyndafræðinni er litið 

svo á að til að árangur náist og verði sem bestur þurfi félagslegar og læknisfræðilegar 

aðgerðir að vera samstilltar. Einstaklingar geta leitað til félagsráðgjafa á kvennadeild að eigin 

frumkvæði og er það svo að um helmingur notenda þjónustunnar gerir það. Aðrir koma 

þangað samkvæmt tilvísun starfsfólks af spítalanum eða öðrum stofnunum (Guðbjörg Edda 

Hermannsdóttir og Svava Stefánsdóttir, 2006). Svo virðist vera sem almenningur sé orðinn 

meðvitaðri um félagsráðgjöf innan spítala þar sem sjúklingar eru í auknum mæli farnir að 

biðja sjálfir um viðtöl hjá félagsráðgjöfum (Vigdís Jónsdóttir, 2006). 

2.5 Fóstureyðingarráðgjöf 

Fóstureyðingarráðgjöf má rekja aftur til áttunda áratugs 20. aldar þegar fóstureyðingar voru 

lögleiddar. Frá því tímabili hafa miklar breytingar átt sér stað varðandi ráðgjöfina. Læknar 

sem framkvæmdu fóstureyðingar töldu það ekki vera sitt hlutverk að ræða við konur um 

þeirra félagslegu og andlegu aðstæður né um siðferðisleg sjónarmið. Því voru fengnar konur 

sem höfðu barist ötullega fyrir lögleiðingu fóstureyðinga til að veita ráðgjöf en þessar konur 

höfðu jafnvel sjálfar farið í fóstureyðingu. Ráðgjöfin sem slík var ekki mjög fagmannleg á 

upphafsárunum í Bandaríkjunum og ráðgjafarnir tóku jafnvel sína eigin pólitísku hugsun fram 

yfir hagsmuni skjólstæðinga sinna. Síðan þá hefur hlutverk fóstureyðingarráðgjafa tekið 

miklum breytingum og hagsmunir notenda þjónustunnar eru settir framar hagsmunum 

þeirra sem starfa við ráðgjöf. Nú snýr ráðgjöfin að því að mæta skjólstæðingum þar sem þeir 

eru staddir, tilfinningum þeirra og þörfum (Joffe, 2013).  

Eitt af hlutverkum félagsráðgjafa á heilbrigðissviði er að veita konum sem óska eftir 

fóstureyðingu ráðgjöf og aðstoð sem felur til dæmis í sér upplýsingagjöf til kvenna og að vera 

til staðar fyrir þær í gegnum fóstureyðingarferlið (McCoyd, 2010). Félagsráðgjafar eru því oft 

þeir fyrstu sem konur leita til þegar þær verða þungaðar án ásetnings og sækja 

fóstureyðingarráðgjöf. Því þurfa félagsráðgjafar að geta veitt upplýsingar svo konur geti nýtt 

sjálfsákvörðunarrétt sinn. Fagaðilar sem fá þessi mál inn á borð til sín verða að geta sett sínar 
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persónulegu skoðanir til hliðar svo þeir geti mætt skjólstæðingum sínum þar sem þeir eru 

staddir. Hlutverk félagsráðgjafa er hvorki það að dæma né reyna að hafa áhrif á þær 

ákvarðanir sem þegar hafa verið teknar (Ely o.fl., 2012). Mikilvægt er að ráðgjöfin sem 

skjólstæðingar fá sé fagmannleg þar sem rannsóknir hafa sýnt fram á að góð ráðgjöf geti leitt 

til þess að konur séu almennt sáttari með ákvörðun sína (Breitbart, 2000). 

2.5.1 Ráðgjöf á Landspítalanum 

Í riti heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytis (1973) er að finna kafla um ráðgjöf og fræðslu 

þar sem lagt er til að ráðgjöf verði í boði vegna fóstureyðinga sem taki til læknishjálpar, 

þungunarprófana, ráðgjafar- og stuðningsviðtala, félagslegrar aðstoðar, aðstoðar við umsókn 

og tilvísun til sjúkrahúsa og til eftirlits. Ef konur óska eftir fóstureyðingu vegna 

læknisfræðilegra ástæðna fara þær í viðtal hjá læknum en sé það vegna félagslegra 

aðstæðna fara þær í viðtal hjá félagsráðgjöfum. Nefndin lagði það einnig til að 

heilbrigðisstarfsmenn myndu gæta hlutleysis með ráðgjöf sinni og að tilgangur slíkrar 

ráðgjafar væri að aðstoða konur við að taka ákvörðun sem hentar þeim og þeirra framtíð 

best. Ef sótt er um fóstureyðingu af félagslegum ástæðum er mikilvægt að ganga úr skugga 

um að ekki sé verið að þvinga konur (Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 1973). 

Konur sem íhuga eða hafa ákveðið að fara í fóstureyðingu eru stærsti hópurinn sem fær 

þjónustu félagsráðgjafa á kvennadeild Landspítalans. Ákvörðun um fóstureyðingu reynist 

mörgum konum erfið og getur valdið miklu álagi og því er brýn þörf fyrir slíka ráðgjöf (Ely, 

2007; Guðbjörg Edda Hermannsdóttir og Svava Stefánsdóttir, 2006). Hlutverk félagsráðgjafa 

er að taka á móti skjólstæðingum sem leita til kvennadeildar Landspítalans vegna 

fyrirhugaðra fóstureyðinga. Þeir veita ráðgjöf, sjá um umsóknir, frágang þeirra og ritun 

greinargerða. Sú ráðgjöf og fræðsla sem félagsráðgjafar koma að er lögboðin og því er öllum 

skylt að þiggja hana sem íhuga að binda enda á óvelkomna þungun vegna félagslegra 

ástæðna. Félagsráðgjafar eiga að veita óhlutdræga ráðgjöf og stuðning samkvæmt lögum. Að 

auki ber fagaðilum skylda til að halda trúnaði við skjólstæðinga sína. Frá upphafi til enda 

viðtala og ráðgjafar er áríðandi að fagaðilar hafi ávallt í huga heildaraðstæður kvenna sem til 

þeirra leita. Það sem skiptir máli er aldur, hjúskaparstaða, tekjur, búseta, starf, tengsl við 

fjölskyldu og vini ásamt áfallasögu (Guðbjörg Edda Hermannsdóttir og Svava Stefánsdóttir, 

2006). 
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Erna Harðardóttir rannsakaði upplifun kvenna af þjónustu kvennadeildar vegna 

fóstureyðinga í meistararitgerð sinni til starfsréttinda í félagsráðgjöf. 14 konur hittu 

félagsráðgjafa af þeim 34 sem rannsóknin náði yfir. 12 af konunum svöruðu því að þær hafi 

upplifað mikinn stuðning félagsráðgjafa og tvær fundu hvorki fyrir stuðningi né óþægindum í 

viðtölum. Einnig voru 12 konur sem svöruðu því að þær hefðu upplifað hlutleysi 

félagsráðgjafa í sinn garð allan tímann en tvær svöruðu að hlutleysi hefði verið til staðar 

hluta af viðtalinu. 13 af þessum 14 konum voru ánægðar með að hafa farið í viðtal til 

félagsráðgjafa og töldu það hafa gagnast sér vel. Einnig voru 13 konur sem voru sáttar með 

þá fræðslu sem félagsráðgjafi veitti þeim. Tvær konur af þeim sem ekki hittu félagsráðgjafa 

tóku það fram að símaviðtalið hafi hentað þeim vel og þær upplifðu stuðning frá 

félagsráðgjafa (Erna Harðardóttir, 2013). 

Félagsráðgjafar sem sinna fóstureyðingarráðgjöf vinna að því að aðstoða konur við að 

komast að niðurstöðu séu þær ekki búnar að taka ákvörðun. Því er fagleg nálgun mikilvæg 

ásamt því að fagaðilar átti sig á að það getur verið mismunandi hvernig hver og ein kona 

upplifir aðstæður sínar. Ákvarðanir eru ræddar út frá mismunandi sjónarhornum eins og 

hver staða kvenna er, hvort bjargráð séu til staðar, félagsleg aðstoð og hvort að önnur 

úrræði séu í boði. Eins er rætt um kosti og galla bæði fóstureyðingar og meðgöngu út frá sýn 

konunnar. Framtíðarsýn, persónulegar aðstæður, styrkleikar og veikleikar eru þættir sem 

vega þungt þegar ákvörðun er tekin (Guðbjörg Edda Hermannsdóttir og Svava Stefánsdóttir, 

2006). Konur eru aldrei beittar þrýstingi af fagaðilum til að velja hvaða leið þær skuli fara og 

valið liggur alltaf hjá þeim sjálfum. Félagsráðgjafar styðja þær ákvarðanir sem teknar eru 

(Guðbjörg Edda Hermannsdóttir o.fl., 2003). Félagsráðgjafar veita einnig upplýsingar um 

næstu skref sé niðurstaða skjólstæðinga sú að gangast undir fóstureyðingu. Ef sú ákvörðun 

hefur verið tekin er fyllt út umsókn jafnframt því sem læknisskoðun þarf að fara fram. Konum 

er frjálst að leita til félagsráðgjafa oftar en einu sinni vegna ákvörðunar sinnar og einnig er 

boðið upp á viðtöl eftir fóstureyðingu þurfi þær á því að halda. Samtalið sem fram fer ásamt 

virkri hlustun í ráðgjöf skiptir miklu máli, sem og traust, trúnaður, virðing og samkennd 

(Guðbjörg Edda Hermannsdóttir og Svava Stefánsdóttir, 2006). 

Í fóstureyðingarráðgjöf er vert fyrir félagsráðgjafa að hafa í huga að það eru ekki allar 

konur sem þurfa á ráðgjöf að halda því sumar hafa þegar tekið upplýsta ákvörðun um 

fóstureyðingu og eru sáttar með hana. Aftur á móti eru ekki allar konur búnar að gera upp 
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við sig hvort þær kjósi meðgöngu eða fóstureyðingu og því þurfa félagsráðgjafar að veita 

þeim konum góða ráðgjöf. Því er mikilvægt að þeim sé mætt með vinalegu og styðjandi 

viðhorfi. Einnig þykir það gefa góða raun að samtalinu sem fer fram svipi til þess að konan sé 

að tala við vinkonu sína og fari fram á jafnréttisgrundvelli í stað þess að fagaðili sé fræðilegur 

sem getur gert hann fjarlægan (Ely, 2007). 

2.6 Rannsóknir og staða þekkingar 

Svo virðist vera sem lítið sé til af rannsóknum sem tengjast fóstureyðingarráðgjöf 

félagsráðgjafa sem og annarra fagaðila sem að þeim koma. Rannsóknir hafa þó verið gerðar, 

bæði á Íslandi og erlendis og hér verður sagt frá helstu rannsóknum sem tengjast 

rannsókninni á einn eða annan hátt. 

McLaughlin (2016) gerði blandaða (eigindlega og megindlega) rannsókn sem sneri að 

bráðadeildum tveggja sjúkrahúsa á Írlandi. McLaughlin leitaðist eftir því með rannsókn sinni 

að fá fram skoðanir þjónustuþega, umönnunaraðila, fagaðila og félagsráðgjafa á styrkleikum 

og veikleikum á þeirri þjónustu sem veitt er innan spítalanna tveggja. Gagnasöfnun fór fram 

með rýnihópum, spurningalistum og hálfstöðluðum viðtölum. Niðurstöður hans sýndu fram á 

að félagsráðgjafar eru vel metnir af þjónustuþegum og af öðrum fagstéttum innan 

spítalanna. Þjónustuþegar tóku það jafnframt fram að fleiri félagsráðgjafar þyrftu að vinna á 

sjúkrahúsunum svo þeir gætu sinnt þeim betur. Félagsráðgjafar sem unnu innan spítalanna 

töldu að starf þeirra væru búið að taka miklum breytingum sem fæli það í sér að þeir þyrftu 

að vinna hraðar og meiri skriffinska væri en áður tíðkaðist. Þetta gerði það að verkum að 

minni tími væri til að sinna tilfinningalegum þörfum skjólstæðinga (McLaughlin, 2016). Í 

rannsókninni verður þróun á starfi skoðuð og því forvitnilegt að sjá hvort íslenskir 

félagsráðgjafar séu sammála þeim írsku varðandi það hvort minni tími sé til að mæta 

tilfinningalegum þörfum notenda þjónustu þeirra á kvennadeildinni. 

Wright, Bird og Frost (2015) tóku saman rannsóknir varðandi kynheilbrigði kvenna sem 

gerðar voru á árunum 2010 til 2014 í Bandaríkjunum. Höfundarnir fundu í heildina 31 grein 

sem fjölluðu um kynheilbrigði kvenna og flokkuðu þær niður í 13 flokka, þar á meðal var 

flokkur um fóstureyðingar sem samanstóð af fjórum greinum. Í tveimur greinunum er fjallað 

um stefnu bandarískra yfirvalda vegna fóstureyðinga, sú fyrri fjallar um hvernig umræðan í 

samfélaginu um fóstureyðingar hefur áhrif á heilsu kvenna og sú seinni fjallar um hvernig 

stefnan varðandi fóstureyðingar í Bandaríkjunum hefur áhrif á konur sem þurfa á ráðgjöf að 
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halda vegna fyrirhugaðrar fóstureyðingar. Þriðja greinin segir frá eigindlegri rannsókn þar 

sem könnuð var þörf kvenna á fóstureyðingarráðgjöf (fjallað um síðar, sjá Moore, Frohwirth 

og Blades, 2011) og fjórða greinin segir frá rannsókn sem gerð var á viðhorfi 

félagsráðgjafarnema til fóstureyðinga. Niðurstaðan sem höfundarnir komust að er sú að 

félagsráðgjafar hafa lítið rannsakað þá þætti sem snúa að kynheilbrigði kvenna og þar á 

meðal fóstureyðingar (Wright o.fl., 2015). Þessi grein styður það að fagaðilar innan 

félagsráðgjafar hafa lítið rannsakað fóstureyðingar út frá þeirra fagsýn og því er þörf á að 

skoða málefnið nánar og út frá nýju sjónarhorni. 

Ely (2007) tók saman nokkrar rannsóknir sem tengjast fóstureyðingarráðgjöf á einn eða 

annan hátt. Breitbart (2000) greindi frá niðurstöðum rannsóknar sem bentu til þess að 

viðhlítandi ráðgjöf og stuðningur myndu auka ánægju skjólstæðinga sem fara í fóstureyðingu 

sem framkvæmd er með lyfjagjöf. Breitbart bendir á hvað felist í góðri ráðgjöf, sem dæmi má 

nefna að spyrja opinna spurninga, að taka eftir því ósagða og mæta tilfinningum 

skjólstæðinga (Breitbart, 2000). Bender og Geirsson (2004) komust að því í rannsókn sinni og 

greindu frá því að þótt áhersla væri lögð á ráðgjöf um getnaðarvarnir í fóstureyðingarráðgjöf 

myndi það ekki auka líkurnar á notkun þeirra. Til samanburðar var notast við hefðbundna 

fóstureyðingarráðgjöf þar sem komið var inn á umræðu um getnaðarvarnir. Því ætti ekki að 

eyða of miklum tíma í ráðgjöf um getnaðarvarnir þar sem sú umræða væri ekki til þess gerð 

að mæta skjólstæðingum sem best (Bender og Geirsson, 2004). Tabbutt-Henry og Graff 

(2003) rannsökuðu ráðgjöf sem fer fram eftir fóstureyðingu sé þess óskað. Niðurstaða þeirra 

var sú að í þeim aðstæðum ættu ráðgjafar að virða réttindi skjólstæðinga sinna ásamt því að 

viðurkenna þá erfiðleika sem leiddu til þess að viðkomandi ákvað að mæta í ráðgjöf eftir að 

fóstureyðing fór fram. Með því mætti minnka þær þungu byrðar sem oft hvílir á konum eftir 

að hafa farið í fóstureyðingu (Tabbutt-Henry og Graff, 2003). 

Erna Harðardóttir (2013) gerði megindlega meistararannsókn innan félagsráðgjafar á 

upplifun kvenna af þjónustu kvennadeildar Landspítalans vegna fóstureyðinga. 34 konur tóku 

þátt í rannsókn hennar. Erna lagði spurningalista fyrir konurnar símleiðis viku eftir að þær 

höfðu gengist undir fóstureyðingu. Hún lagði sérstaka áherslu á upplifun kvenna varðandi 

viðmót og fræðslu heilbrigðisstarfsmanna, einnig á aðgengi og aðstöðu og líðan þeirra að 

fóstureyðingu lokinni. Helstu niðurstöður hennar voru þær að meirihluti kvenna var sáttur 

við þjónustuna, flestar upplifðu hlutleysi og stuðning fagaðila og meirihluti þeirra fékk 
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getnaðarvarnarfræðslu. Það sem Ernu þótti athyglisverðast við niðurstöðurnar var að ekki 

var munur á líðan kvenna eftir því hvort þær fengu ráðgjöf félagsráðgjafa símleiðis eða 

mættu til viðtals. Ef niðurstöður rannsóknar hennar eru skoðaðar nánar má sjá að sett var út 

á biðaðstöðu þar sem konur með nýfædd börn voru ásamt ófrískum konum en einhverjir 

þátttakendur bentu á að það hefði verið þeim erfitt. Þær 14 konur sem hittu félagsráðgjafa 

voru ánægðar með viðtalsherbergin, 12 af þeim töldu félagsráðgjafa hafa sýnt hlutleysi og 

stuðning. 13 þessara kvenna töldu viðtal við félagsráðgjafa vera gagnlegt þrátt fyrir að flestar 

hafi verið búnar að gera upp hug sinn og eins töldu 13 kvennanna sig hafa fengið góða 

fræðslu um ferli fóstureyðinga. Konurnar 14 fengu allar upplýsingar um getnaðarvarnir hjá 

félagsráðgjöfum (Erna Harðardóttir, 2013). Rannsókn þessi tengist rannsóknarefni á þann 

hátt að hér voru félagsráðgjafar spurðir að því hvernig bæta mætti þjónustu við þær konur 

sem leituðu til þeirra vegna fyrirhugaðrar fóstureyðingar og forvitnilegt er að sjá hvort 

skjólstæðingar og fagaðilar séu sammála um hvað það er sem mætti bæta. 

Moore, Frohwirth og Blades (2011) gerðu eigindlega rannsókn árið 2008 og tóku viðtöl 

við 49 bandarískar konur sem höfðu farið í fóstureyðingarráðgjöf. Ráðgjöfum ber samkvæmt 

lögum að fræða konurnar um ýmis málefni tengd fóstureyðingum ásamt því að fá frá þeim 

upplýst samþykki að fræðslu lokinni. Konurnar voru spurðar um það hvað þær myndu vilja fá 

út úr slíkri ráðgjöf ásamt því hvort þær hefðu verið búnar að gera upp hug sinn áður en þær 

mættu í ráðgjöf. Konurnar voru flestar búnar að gera upp hug sinn og töldu því ekki þörf á 

ráðgjöf en að ráðgjöf þyrfti að vera til staðar fyrir konur sem ættu erfitt með að taka 

ákvörðun um fóstureyðingu. Þeim fannst vanta að ráðgjöfin færi fram á vinalegri nótum og 

að ræða ætti um það sem konum býr í brjósti og hvað það er sem veldur erfiðleikum við 

ákvörðun. Konurnar töldu það ekki vera starf ráðgjafa að ráðleggja konum frá fóstureyðingu 

né fá þær til að ræða tilfinningar sínar ef þær hafi sjálfar ekki áhuga á því (Moore, Frohwirth 

og Blades, 2011). Grein þessi tengist rannsókn á þann hátt að þátttakendur voru spurðir um 

hvernig mætti mæta þörfum kvenna betur sem óska eftir fóstureyðingu. Því verður hún 

notuð til að bera saman svör fagaðila og skjólstæðinga til að reyna í framhaldinu að meta 

hvort félagsráðgjafar séu meðvitaðir um óskir og þarfir þessara kvenna. 

Beja og Leal (2010) gerðu eigindlega rannsókn til að öðlast skilning á 

fóstureyðingarráðgjöf fagaðila í Portúgal og hvernig hún gagnast skjólstæðingum að þeirra 

mati. Rannsakendur tóku eigindleg viðtöl við 16 fagaðila og nýttu innihaldsgreiningu til að 
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vinna úr svörum þeirra. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós hvað felst í ráðgjöfinni 

samkvæmt fagaðilum þar í landi. Samkvæmt viðmælendum er starf þeirra eftirfarandi:  

... að taka á móti konum og öðlast skilning á því hvers vegna þær leita til þeirra; veita 

upplýsingar; styðja ákvarðanir þeirra; veita tilfinningalegan og sálrænan stuðning; veita 

fræðslu um getnaðarvarnir; reyna að fá aðilann sem var með í getnaðinum til að taka 

þátt; bjóða sálræna ráðgjöf, upplýsa konur um þann stuðning sem er í boði og bjóða 

félagslega ráðgjöf (Beja og Leal, 2010, bls. 326). 

Allir fagaðilarnir sem rannsakendur tóku viðtöl við töldu ráðgjöf þeirra gagnast 

skjólstæðingum en einnig tóku þeir fram að ráðgjöfin virðist ekki hafa áhrif á ákvörðun 

kvenna (Beja og Leal, 2010). 

Joffe (2013) fjallar um þá þróun sem hefur orðið á fóstureyðingarráðgjöf í 

Bandaríkjunum. Joffe tók eigindleg viðtöl við 25 reynda fóstureyðingarráðgjafa sem höfðu 

starfað við fagið frá því að ráðgjöf hófst. Þar segir höfundur að það sem felist nú í ráðgjöfinni 

sé þrennt: 1) að fá upplýst samþykki sem er staðfesting á því að ekki sé verið að þvinga konu 

til að fara í fóstureyðingu, 2) fræðsla um aðgerðina sjálfa, hvernig hún fer fram ásamt 

áhættum sem henni fylgja og að lokum 3) ráðgjöf sem felur í sér að tala um tilfinningar 

skjólstæðings sem tengjast ákvörðuninni. Það eina sem hefur í raun tekið breytingum frá því 

á áttunda áratug 20. aldar, samkvæmt því sem Joffe komst að, er í raun hvernig ráðgjöfin 

sjálf fer fram. Fyrstu fóstureyðingarráðgjafarnir tóku til starfa á tímabilinu 1973 til 1975, þá 

voru flestir ráðgjafarnir konur á þrítugsaldri sem höfðu flest allar barist fyrir lögleiðingu 

fóstureyðinga og jafnvel gengist undir slíka aðgerð sjálfar. Þessir ráðgjafar leiddu konur í 

gegnum ferlið, svöruðu spurningum og töluðu við lækna fyrir hönd skjólstæðinga. Svo til á 

sama tímabili þróaðist einnig fagmannlegri fóstureyðingarráðgjöf sem fól í sér að ráðgjafar 

lærðu viðtalstækni og fóru að huga meira að tilfinningum sem vöknuðu upp hjá konum í 

ferlinu. Ýmsir aðilar sem störfuðu sem ráðgjafar komu með útfærslur af 

fóstureyðingarráðgjöf. Árið 1989 fór hópur ráðgjafa, sem fékk heitið The November gang, að 

hittast og ræða um störf sín og þær breytingar sem hefðu orðið á skjólstæðingahópi þeirra. 

Hópurinn áttaði sig á að breytingar á þjónustu væru nauðsynlegar og þannig þróaðist 

ráðgjafaaðferð sem fékk nafnið Head and heart. Aðferðin snýr að því að vinna samhliða með 

hugsun og tilfinningar skjólstæðinga með það að leiðarljósi að hjálpa þeim að taka upplýsta 

ákvörðun um hvað skuli gera. Aðferðin var þróuð út frá löngun ráðgjafa til að mæta þörfum 

ólíkra einstaklinga og því var pólitísk hugsun sett til hliðar og þarfir skjólstæðinga teknar fram 
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yfir þarfir ráðgjafanna. Aðferðin hefur notið mikillar velgengni og enn er notast við hana 

innan margra stofnana sem bjóða upp á fóstureyðingar í Bandaríkjunum (Joffe, 2013).  

2.7 Kenningar og hugmyndafræði 

Hér verður fjallað um kenningar og hugmyndafræði sem tengist fóstureyðingarráðgjöf 

félagsráðgjafa. Kenningar nýtast félagsráðgjöfum á þann hátt að þær útskýra, meta og spá 

fyrir um hegðun og aðstæður ásamt því að rökstyðja hvernig fagaðilar eigi að bregðast við 

þörfum skjólstæðinga. Kenningar eru tilgátur, forsagnir eða hugmyndir um hvað gæti átt sér 

stað í ákveðnum aðstæðum. Hugmyndafræði er hins vegar nátengd vinnuaðferð og 

vinnuferli félagsráðgjafans á vettvangi og stuðst er við hugmyndafræðina til að auðvelda 

leiðina að settum markmiðum. Hugmyndafræði er það sem félagsráðgjafar gera í starfi sínu 

en kenningar lýsa og spá fyrir um ákveðið fyrirbæri (Teater, 2010). 

2.7.1 Femínískar kenningar 

Femínískar kenningar innan félagsráðgjafar má rekja til sjöunda áratugs 20. aldar. Til að byrja 

með voru kenningarnar mjög róttækar en nýjustu kenningar eru frjálsyndari og snúa almennt 

að því að bæta borgaraleg réttindi sem og almenn mannréttindi. Femínísk sjónarmið eru 

mikilvæg í félagsráðgjöf þar sem félagsráðgjafar koma iðulega að málefnum kvenna. Áhersla 

er lögð á að útskýra og bregðast við þeirri kúgun sem konur verða fyrir í flestum samfélögum, 

ásamt því að auka skilning á félagslegum hlutverkum og stöðu kvenna. Sjónarmið femínista 

snúa að því að öðlast skilning á upplifun kvenna út frá því hvernig konur sjá sinn eigin 

raunveruleika en ekki út frá sjónarhorni karlmanna. Femínískar kenningar hafa spilað stórt 

hlutverk í þeirri viðhorfsbreytingu sem hefur átt sér stað varðandi kynjahlutverk, félagslegar 

stefnur og velferðarmál sem tengjast réttindum kvenna (Payne, 2005).  

Femínískar kenningar eiga rætur sínar að rekja til kvennahreyfinga og borgaralegra 

réttinda (e. civil rights). Félagsráðgjafar hafa lengi nýtt femínískar kenningar í klínísku 

meðferðarstarfi. Með því að nýta þessar kenningar hafa þeir átt auðveldara með að einbeita 

sér að erfiðleikum skjólstæðinga út frá félagslegu samhengi. Femínísk nálgun í klínísku starfi 

hefur auðveldað félagsráðgjöfum að líta á reynslu skjólstæðinga sem eðlilega í stað þess að 

líta á hana sem afbrigðilega. Nálgunin hefur leitt til þess að fagaðilar eiga auðveldara með að 

meta stöðu þeirra kvenna sem til þeirra leita, sem hefur gert fagaðilum kleift að meta þann 

félagslega veruleika sem vandamál skjólstæðinga þeirra liggur í. Einnig hefur femínísk nálgun 

orðið til þess að valdefling hefur aukist. Femínísk nálgun hentar því vel í klínísku starfi 
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félagsráðgjafa sem fást við leiðbeiningar til kvenna vegna mögulegra fóstureyðinga (Ely o.fl., 

2010).  

Ýmis afbrigði eru til af femínískum kenningum, til dæmis róttækar, frjálslyndar og 

sósíalískar kenningar. Þrátt fyrir mismunandi skilgreiningar er grunnhugmyndin á bak við þær 

sú sama; að stuðla að jafnrétti kynjanna og valdefla konur. Hugmyndafræði femínískra 

kenninga gengur auk þess út á að útskýra þann mun sem finna má í samfélaginu á konum og 

körlum og því er leitast við að grípa inn í aðstæður í umhverfi eða í aðstæður einstaklings svo 

hægt sé að koma á breytingum í samfélaginu, stuðla að jákvæðum þroska og vexti ásamt því 

að stuðla að valdeflingu (Teater, 2010). 

Félagsráðgjafar notast mikið við nálgun femínískra kenninga í fóstureyðingarráðgjöf og 

það er jafnvel þekkt að einungis sé unnið eftir þeim kenningum á stofnunum sem 

framkvæma fóstureyðingar. Í nálguninni er áhersla lögð á félagslegt samhengi (e. social 

context) skjólstæðings, erfiðleikar tengdir því eru sameiginlega ákvarðaðir af skjólstæðingi og 

félagsráðgjafa en slík samvinna er mikilvæg í femínískri nálgun. Þannig nær fagaðilinn að 

meta stöðu skjólstæðings út frá félagslegu samhengi hans sem leiðir til valdeflingar. Þetta 

grundvallarviðhorf femínískra kenninga hentar fóstureyðingarráðgjöf vel þar sem það er nýtt 

til að mæta þörfum kvenna sem óska eftir ráðgjöf (Ely, 2007). 

Styrkleikar femínískra kenninga liggja í hugmyndafræðinni sem gengur út á það að 

leggjast gegn kúgun og leitast er eftir því að koma á jafnrétti. Aðrir styrkleikar eru þeir að 

hægt er að nota femínískar kenningar með öðrum aðferðum og kenningum og að lokum 

byggir hugmyndafræði þeirra á valdeflingu. Veikleikar femínískra kenninga eru þeir að 

ágreining má finna á milli þeirra afbrigða sem til eru sem leiðir til þess að þeir sem aðhyllast 

þær missa sjónar á markmiðum og gildum kenningarinnar. Að lokum má benda á að erfitt 

getur reynst að nýta femíníska félagsráðgjöf innan allra stofnana, sérstaklega þar sem á að 

einblína á einstaklinga en ekki á stærri kerfi (Teater, 2010). 

2.7.2 Valdefling 

Hugtakið valdefling hefur þróast með fagumræðu, þróunarstarfi og rannsóknum í 

félagsráðgjöf. Valdefling felur í sér að fagaðilar færi skjólstæðingum sínum völd og styrk með 

þekkingu sinni sem leiðir svo til þess að skjólstæðingar geti sjálfir haft áhrif á aðstæður sínar 

(Sigrún Júlíusdóttir, 2006). Á einfaldan hátt er hægt að segja að valdefling sé leið fyrir 

einstaklinga til að ná valdi á eigin lífi og aðstæðum (Thompson, 2009) með því að ná taki á 
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hindrunum sem geta verið til staðar hjá einstaklingnum sjálfum eða í samfélaginu. Fólki er þó 

ekki gefið vald heldur fær það aðstoð fagaðila til að öðlast vald. Yfirleitt er það svo að 

einstaklingar búa ekki yfir nægu sjálfstrausti og trúa þar af leiðandi ekki á að þeir geti sjálfir 

fundið leiðir til að takast á við hindranir. Ein leið að valdeflingu er því að efla sjálfstraust 

einstaklinga svo auðveldara sé fyrir þá að öðlast getu til að takast á við og vinna bug á 

hindrunum (Payne, 2005). Valdefling hentar vel í starfi með skjólstæðingum sem hafa talað 

sjálfa sig niður og hafa í raun enga trú á sjálfum sér, sem hefur svo aftur leitt til þess að þeir 

hafi ekki vald yfir aðstæðum sínum. Þegar unnið er með styrkleika er verið að ýta undir þá 

hæfileika sem hver og einn býr yfir. Hugsunin er sú að allir hafi hæfileika til að lifa af og 

komast yfir vandkvæði en þeir gera sér ekki grein fyrir því sjálfir. Því skiptir máli að finna 

þessa styrkleika, finna þá aðstoð sem hægt er að nýta í umhverfi einstaklinga og nýta 

tungumálið á valdeflandi hátt. Með því er átt við hvernig talað er við skjólstæðing og hvaða 

orð eru notuð. Ef félagsráðgjafi nýtir þau orð sem lýsa styrkleikum hvers og eins og út á hvað 

valdefling gengur mun það hjálpa skjólstæðingi að tileinka sér orðin og hugsunarháttinn og 

þannig hjálpa honum að öðlast vald yfir aðstæðum sínum sem leiðir svo til betra lífs (Greene, 

Lee og Hoffpauir, 2005). 

Hugmyndafræði valdeflingar innan félagsráðgjafar felur þó fleira í sér, til að mynda er 

tekið tillit til kúgunar og ójöfnuðar sem finna má í samfélögum og hefur áhrif á einstaklinga. 

Markmið valdeflingar er félagslegur jöfnuður (e. social justice) og litið er svo á að valdefling 

sé því annað og meira en að virkja einstaklinga til að öðlast vald. Valdefling felur það í sér að 

undirbúa skjólstæðinga til að takast á við ýmsar áskoranir sem þeir kunna að mæta í 

framtíðinni en ekki bara þeirri hindrun sem plagar þá þegar þeir sækja sér aðstoð 

(Thompson, 2009).  

Það er margt sem er fólki til fyrirstöðu og því er hægt að nýta valdeflingu á mismunandi 

hátt eftir aðstæðum hvers og eins. Hægt er að beita valdeflingu vegna þess sem er 

einstaklingsbundið (e. personal), menningarbundið (e. cultural) eða formgerðarbundið (e. 

structural). Ef einstaklingur glímir við hindranir til dæmis vegna eigin andlegra erfiðleika er 

hægt að aðstoða hann við að efla sjálfstraust sitt sem myndi með tímanum hjálpa honum við 

að vinna bug á hindrunum sínum. Ef hindranir eru tilkomnar vegna menningar, til dæmis 

vegna óskrifaðra reglna í samfélagi er hægt að vinna að því að draga úr staðalmyndum. Ef 

rekja má hindranir til formgerðar, til dæmis vegna kyns eða kynþáttar einstaklings, er hægt 



42 

að vinna að því að draga úr fordómum og fátækt. Hér má sjá að valdefling er ekki eins einföld 

í framkvæmd og hún hljómar og felst ekki í því að félagsráðgjafar gefi fólki völd, sem er 

algengur misskilningur (Thompson, 2009). 

Valdefling hentar vel í klínískum störfum félagsráðgjafa. Þegar valdeflingu er beitt ættu 

skjólstæðingar að geta komist að niðurstöðu varðandi sín málefni sem þeir eru sáttir með. 

Valdið sem þeir öðlast ætti að leiða til þess að þeir hafi stjórn á sínum aðstæðum. 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að einstaklingar sem hafa öðlast vald vegna valdeflingar eigi 

auðveldara með að nýta eigin sjálfsákvörðunarrétt (Greene o.fl., 2005). Því má ætla að 

valdefling henti vel í fóstureyðingarráðgjöf þar sem mikilvægt er að skjólstæðingar taki 

ákvarðanir út frá sér og sínum aðstæðum.  

Styrkleikar valdeflingar eru nokkrir. Í hugmyndafræðinni er litið svo á að skjólstæðingar 

séu sérfræðingar í eigin lífi og því er þeim gefið vald til að takast á við hindranir. Valdefling 

stuðlar að því að skjólstæðingar öðlist vald til að takast á við það sem þjakar þá, 

skjólstæðingar ættu að geta nýtt sér hugmyndafræðina þrátt fyrir að vera hættir að nýta sér 

þjónustu félagsráðgjafa og að lokum er hægt að nýta valdeflingu með öðrum aðferðum 

innan félagsráðgjafar. Veikleikar valdeflingar eru þeir að félagsráðgjafar eiga það til reyna að 

gera hlutina fyrir skjólstæðinga og veikja þá frekar en að valdefla. Valdefling virkar ekki eins á 

alla og það er misjafnt hvað einstaklingar telja vera valdeflandi og að lokum geta 

félagsráðgjafar tekið valdeflingu of langt en með því er átt við að þeir missi sjónar á þörfum 

skjólstæðinga (Teater, 2010). 

Hjálp til sjálfshjálpar, hugmyndafræði sem félagsráðgjafar starfa eftir, varð til út frá 

valdeflingu og snýst um að skjólstæðingar og fagaðilar starfi hlið við hlið saman að vanda 

skjólstæðingsins (Sigrún Júlíusdóttir, 2006). Svo hægt sé að hjálpa einstaklingi til að hjálpa 

sér sjálfum er mikilvægt að greina persónuleika hans, félagslegt umhverfi og tengsl. Þannig 

tengist hugmyndafræði valdeflingarinnar heildarsýn fagsins sem snýr að því að vandi er 

hugsaður í samhengi við umhverfi einstaklingsins (Hrefna Ólafsdóttir, 2006). 

2.7.3 Heildarsýn og lífssálfélagsleg nálgun 

Heildarsýn hefur fylgt félagsráðgjöf frá upphafi og er rauði þráðurinn í aðferðafræði fagsins 

(Halldór Sigurður Guðmundsson, 2006; Lára Björnsdóttir, 2006). Heildarsýn er talin vera 

aðalhugmyndafræði félagsráðgjafar og einnig er talið að hugmyndafræðin aðgreini fagið frá 

öðrum starfsgreinum sem koma að því að aðstoða einstaklinga (Weiss-Gal, 2008).  
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Heildarsýn gengur út á að hver og ein manneskja er margbreytileg og einstök (Lára 

Björnsdóttir, 2006), að skoða þurfi þarfir hennar út frá ólíkum aðstæðum (Halldór Sigurður 

Guðmundsson, 2006) og út frá öllum hliðum sem og í samhengi við umhverfi hennar og 

samfélagið í heild sinni (Lára Björnsdóttir, 2006). Þegar talað er um umhverfi og samfélag 

einstaklings er til dæmis átt við fjölskylduhagi, innkomu, menntunartækifæri, opinbera 

þjónustu sem er í boði, aðgang að heilbrigðisþjónustu og tengsl við fjölskyldu og vini (Malik 

og Sarfaraz, 2012). Heildarsýn lítur því á einstaklinga út frá víðu samhengi og 

hugmyndafræðin gengur út á að samfélag og umhverfi einstaklinga hafi áhrif hvort á annað 

(Weiss-Gal, 2008). 

Þar sem heildarsýn er verkfæri félagsráðgjafa þurfa þeir „að þekkja til samfélagsins og 

hvaða bjargir þar er að finna, þekkja kenningar um mannlega hegðun og skilja og geta greint 

hvernig fólk og umhverfi hefur áhrif hvort á annað“ (Lára Björnsdóttir, 2006, bls. 55). 

Félagsráðgjafar starfa eftir hugmyndafræði heildarsýnar því þeir hafa trú á því að félagslegt 

umhverfi og samfélagið í heild sinni hafi áhrif á mótun hvers einstaklings og því sé ekki hægt 

að horfa framhjá því þegar unnið er með skjólstæðingum (Malik og Sarfaraz, 2012). 

Lífsálfélagsleg nálgun (e. biopsychosocial approach) er sérstök hugmyndafræði sem 

félagsráðgjafar á heilbrigðissviði vinna eftir og tekur nálgunin tillit til skjólstæðinga út frá 

umhverfi þeirra og hjálpar þannig félagsráðgjöfum að átta sig á þörfum hvers og eins út frá 

margvíslegum sjónarhornum. Nálgunin tekur til þriggja ólíkra þátta sjúklinga, líf (e. bio) tekur 

til líffræðilegra og læknisfræðilegra þátta sem tengjast heilsu, sál (e. psycho) tekur til 

sjálfsálits og tilfinningalegra þátta sem tengjast læknisfræðilegu ástandi og félags (e. social) 

tekur til félagslegs umhverfis skjólstæðings. Félagsráðgjafar nýta lífsálfélagslega nálgun til að 

verða sér úti um allar þessar upplýsingar og öðlast með þeim sem bestan skilning á 

skjólstæðingum sínum. Nálgunin er í raun heildarsýn þar sem heildarmynd af aðstæðum 

sjúklinga fæst (Beder, 2006). 

Helsti veikleiki heildarsýnar er sá að hætta er á að félagsráðgjafar einblíni um of á 

umhverfi og félagslegar aðstæður skjólstæðinga sinna og gleymi þannig einstaklingnum 

sjálfum. Út frá þessum veikleika er því mikilvægt að fagaðilar hafi það ávallt í huga að starf 

þeirra sé gagnlegt skjólstæðingum svo að markmið þeirra náist (Beder, 2006). 
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3 Aðferðafræði 

Í þessum kafla verður fjallað um hvaða rannsóknaraðferðum var beitt við gerð rannsóknar og 

hvernig gagnaöflun fór fram. Einnig verður fjallað um undirbúning og framkvæmd 

rannsóknar, hvernig skráning og úrvinnsla fór fram, um siðferðileg álitamál og hverjir 

styrkleikar og veikleikar rannsóknarinnar eru. 

3.1 Rannsóknaraðferðir 

Þegar ákvarðanir eru teknar um hvað henti best sem gagnasöfnunaraðferð þarf rannsakandi 

að hafa í huga að aðferðin muni verða sú öflugasta til að svara rannsóknarspurningum sem 

þegar hafa verið settar fram (Helga Jónsdóttir, 2013). Í rannsókninni var notast við 

eigindlegar rannsóknaraðferðir (e. qualitative research). Þegar eigindlegum 

rannsóknaraðferðum er beitt er verið að sækjast eftir því að auka skilning á upplifun 

einstaklinga á fyrir fram ákveðnum fyrirbærum. Einnig er algengt að eigindlegri aðferðafræði 

sé beitt þegar rannsaka á fyrirbæri sem lítið er vitað um. Að auki hentar vel að nota 

eigindlegar rannsóknaraðferðir ef ætlunin er að leita svara við spurningum sem krefjast þess 

að farið sé á dýptina svo að fullnægjandi svör komi fram (Aveyard, 2011; Padgett, 2008). Til 

að hægt sé að fara á dýptina er algengt að rannsakendur sem styðjast við eigindlegar 

rannsóknaraðferðir taki viðtöl við þátttakendur og með því verða hlutaðeigandi aðilar partur 

af rannsókninni sjálfri (Padgett, 2008). 

Helsti styrkleiki eigindlegrar aðferðafræðar er sá að miklar upplýsingar má fá um þröngt 

efni. Aðrir styrkleikar aðferðarinnar eru þeir að eigindlegar rannsóknaraðferðir geta verið 

ódýrar í framkvæmd, að auki eru þær sveigjanlegar og því er auðvelt að breyta skipulagi 

rannsóknar á meðan á henni stendur og síðast en ekki síst þá gefa eigindlegar 

rannsóknaraðferðir rannsakanda ítarlegar upplýsingar um stöðu þess fyrirbæris sem 

rannsakað er. Veikleiki eigindlegra rannsóknaraðferða er sá að úrtök eru lítil og því er ekki 

hægt að alhæfa niðurstöður yfir á heila starfsstétt eða þjóð (Rubin og Babbie, 2011). 

3.1.1 Réttmæti 

Réttmæti er mikilvægt í rannsóknum. Trúverðugleiki, nákvæm rannsóknargögn og 

rannsóknin í heild sinni skipta þar miklu máli. Til að ná fram réttmæti í eigindlegum 
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rannsóknum er mikilvægt að athafnir og ákvarðanir varðandi þau viðtöl sem eru tekin séu 

sem gagnsæjastar, þá getur lesandi lagt mat á réttmæti rannsóknar. Að auki er mikilvægt að 

fá staðfesta endursögn í viðtölum, að vera trúr þátttakendum ásamt því að rannsakandi vinni 

eftir þeim aðferðafræðilegu forsendum sem hann lagði upp með frá byrjun (Helga Jónsdóttir, 

2013). 

3.1.2 Innihaldsgreining 

Innihaldsgreining (e. content analysis) er kerfisbundin og reglustýrð aðferð sem notast er við 

til að greina upplýsingar sem fram koma í gögnum. Innihaldsgreining samanstendur af 

greiningaraðferðum sem notaðar eru þegar innihald fyrirliggjandi gagna skiptir máli (Forman 

og Damschroder, 2008). Rannsóknargögn í innihaldsgreiningu eru ýmiskonar textar en geta 

þó einnig verið myndir (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Markmið innihaldsgreiningar er að afla 

aukinnar þekkingar og aukins skilnings á því fyrirbæri sem er til rannsóknar (Hsieh og 

Shannon, 2005). Það verður æ algengara að notast sé við aðferðir innihaldsgreiningar í 

rannsóknum á heilbrigðissviði (Forman og Damschroder, 2008).  

Hægt er notast við innihaldsgreiningu í megindlegum og eigindlegum rannsóknum en 

auk þess eru til nokkrar aðferðir við að beita henni. Aðferðirnar eiga það sameiginlegt að 

textinn sem unnið er með er flokkaður niður á kerfisbundinn hátt svo hægt sé að öðlast 

skilning á því sem fram í honum kemur. Það sem er ólíkt er hvernig textinn er flokkaður og 

greindur og hvernig gögn eru sett fram í niðurstöðum. Innihaldsgreining er sveigjanleg 

aðferð þar sem hægt er að velja á milli ólíkra leiða til að flokka gögn (Forman og 

Damschroder, 2008).  

Hefðbundinni (e. conventional) innihaldsgreiningu verður beitt við þessa rannsókn en 

aðferðin hentar vel þegar lítið er vitað um það fyrirbæri sem er til rannsóknar. Flokkar og 

þemu eru fundin út frá gögnunum í stað þess að vera fyrir fram ákveðin. Ef viðtöl eru tekin 

eru spurningar opnar. Kostir þess að nota hefðbundna innihaldsgreiningu eru þeir að 

upplýsinga er aflað beint frá þátttakendum og því er ekki hægt að áætla þemu og hvernig 

eigi að flokka upplýsingar fyrir fram. Sú þekking sem verður til kemur því beint frá 

þátttakendum. Gallar hefðbundinnar innihaldsgreiningar eru þeir að líkur eru á að 

rannsakandi nái ekki samhengi þess sem sagt er og því gæti kóðun misfarist og mikilvægir 

flokkar því ekki komið fram. Ef það gerist eru líkur á því að niðurstöður skekkist (Hsieh og 

Shannon, 2005).  
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3.1.3 Markmiðsúrtak 

Til að velja þátttakendur fyrir rannsóknina var notast við markmiðsúrtak/tilgangsúrtak (e. 

purposive sampling). Þegar markmiðsúrtaki er beitt er verið að velja þá viðmælendur sem 

henta markmiði rannsóknar sem best. Því voru valdir viðmælendur sem hafa persónulega 

reynslu og þekkingu af rannsóknarefninu til að reyna að fá fram sem besta mynd af þróun á 

starfi félagsráðgjafa sem sinna fóstureyðingarráðgjöf (Katrín Blöndal og Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013; Padgett, 2008; Rubin og Babbie, 2011). Þegar úrtak er valið þarf að 

velja viðmælendur út frá markmiði rannsóknar en ásamt því er mikilvægt að hafa í huga að 

viðmælendur eigi auðvelt með að segja frá og deila reynslu sinni (Katrín Blöndal og Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013).  

3.1.4 Hálfstöðluð viðtöl 

Algengt er að nota viðtöl sem gagnasöfnunaraðferð þegar eigindleg rannsókn er gerð. Með 

eigindlegum viðtölum er leitast eftir því að ná ákveðinni dýpt í samræðum. Því hentar sú 

gagnasöfnunaraðferð best þar sem með viðtölum er hægt að fá ítarlegar upplýsingar um það 

fyrirbæri sem verið er að skoða. Það er litið svo á að gott sé að taka færri viðtöl og gefa sér 

meiri tíma í hvert þeirra svo að rannsakandi fái dýpri skilning á því fyrirbæri sem er til 

rannsóknar. Aukinn skilningur á fyrirbæri fæst með viðtölum og niðurstöður verða bæði 

túlkandi og lýsandi. Í niðurstöðum er notast við þau orð og lýsingar sem þátttakendur nota 

sjálfir í viðtölunum (Aveyard, 2011).  

Í rannsókninni var notast við hálfstöðluð viðtöl (e. semi-structured). Hálfstöðluð viðtöl 

gera rannsakanda kleift að spyrja þátttakendur opinna spurninga sem ætti að hvetja 

viðmælendur til að svara samkvæmt þeirra eigin reynslu af málefninu. Að auki veita 

hálfstöðluð viðtöl þátttakendum sveigjanleika til að svara spurningum á nákvæman hátt 

(Bhattacharyya, Patil og Sargunan, 2010). Þegar viðtöl eru tekin er rannsóknargögnum 

safnað saman með orðaskiptum og því eru viðtöl félagsleg athöfn. Orðaskiptin sem fara fram 

eru samræður rannsakanda og viðmælanda. Rannsakandi ákveður umræðuefnið fyrir fram 

en áherslur samræðnanna fara eftir viðmælanda. Viðtöl eru því mismunandi frá einum 

þátttakanda til annars og þeir ásamt rannsakanda skapa rannsóknargögnin. Mikilvægt er að 

viðtöl fari fram á jafnréttisgrundvelli. Ef skoða á reynslu fólks eru viðtöl hentug sem 

gagnasöfnunaraðferð (Helga Jónsdóttir, 2013). 
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3.2 Viðtalsvísir 

Notast var við viðtalsvísi í viðtölum við þátttakendur sem rannsakandi setti saman með 

aðstoð leiðbeinanda. Hægt er að setja viðtöl upp á þrjá vegu samkvæmt Rubin og Babbie 

(2011): 1) sem venjulegt samtal þar sem ekki er notast við viðtalsvísi, 2) sem viðtal þar sem 

notast er við viðtalsvísi sem er leiðbeinandi og 3) sem viðtal þar sem ekki er farið út fyrir 

viðtalsvísi. Rannsakandi notaðist við leiðbeinandi viðtalsvísi (e. interview guide). Með 

leiðbeinandi viðtalsvísi er átt við að spurningar hafa verið ákveðnar og settar upp á viðtalsvísi 

með það að markmiði að allir þátttakendur fái sömu spurningar til að hægt sé að svara 

rannsóknarspurningum. Þar sem viðtalsvísirinn er leiðbeinandi er þó ekki nauðsynlegt að 

spyrja spurninganna í sömu röð og einnig er í lagi að spyrja annarra spurninga sem upp 

kunna að vakna á meðan á viðtali stendur (Rubin og Babbie, 2011). 

3.3 Undirbúningur og framkvæmd rannsóknar 

Rannsóknin hófst í apríl 2016 í áfanganum Rannsóknaraðferðir í félagsráðgjöf sem er 

undirbúningsnámskeið fyrir meistaraverkefni til starfsréttinda í félagsráðgjöf. Rannsakandi 

tók þá lokaákvörðun um rannsóknarefni og hóf heimildaleit sem og úrvinnslu heimilda. Út frá 

því var unnin rannsóknaráætlun. Rannsakanda var úthlutað leiðbeinanda út frá 

rannsóknarefninu og sótti um tilskilin leyfi fyrir rannsókn. Kynningarbréf var sent til 

tilvonandi þátttakenda í september (viðauki 1) og þeir sem tóku þátt í rannsókninni skrifuðu 

undir upplýst samþykki (viðauki 2). Gagnaöflun fór fram í september og október.  

3.4 Gagnaöflun 

Tekin voru hálfstöðluð viðtöl við sjö þátttakendur en notast var við viðtalsvísi (viðauki 3) til 

að tryggja að svör við rannsóknarspurningum kæmu fram. Þegar viðtal á sér stað fara fram 

samskipti á milli rannsakanda og þátttakanda sem felast að mestu í því að rannsakandi spyr 

spurninga og þátttakandi svarar þeim. Þátttakandi ætti að vera sá aðili sem talar meiri hluta 

tímans (Padgett, 2008; Rubin og Babbie, 2011).  

Í eigindlegum rannsóknaraðferðum er notast við sömu aðferð þegar gagna er aflað. Fyrst 

er tekið viðtal, svo er viðtalið afritað og að lokum er það kóðað. Með því að endurtaka sömu 

skrefin kemst rannsakandi nær svörum við rannsóknarspurningum. Viðtalsvísir og viðtölin 

sjálf geta þó tekið breytingum í gegnum rannsóknarferlið þar sem nýjar spurningar geta 

vaknað upp hvar sem rannsakandi er staddur í rannsóknarferlinu (Rubin og Babbie, 2011).  
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Viðtöl voru tekin við félagsráðgjafa sem hafa starfað á eða starfa nú á kvennadeild 

Landspítalans við ráðgjöf vegna fóstureyðinga á tímabilinu 1975 til 2016. Leiðbeinandi benti 

rannsakanda á félagsráðgjafa sem gott væri að ná tali af til að spanna þann tíma sem 

rannsóknin tekur til. Viðtölin sjö tóku allt frá 24 mínútum og upp í 70 mínútur. Viðtöl við 

þátttakendur fóru fram á skrifstofum eða heimilum þeirra. Rannsakandi skrifaði 

hugrenningar (athugasemdir rannsakanda) um viðtölin og það sem kom fram í þeim strax að 

þeim loknum. 

3.5 Skráning og úrvinnsla gagna 

Viðtöl við þátttakendur voru tekin upp á diktafón, afrituð og kóðuð. Þegar innihaldsgreiningu 

er beitt er mikilvægt að skrá viðtölin eins nákvæmlega og hægt er ásamt því að taka fram ef 

einhver til dæmis hlær eða ef þögn verður. Að afritun lokinni er hlustað aftur á viðtalið, hið 

talaða mál og textinn eru borin saman svo að afritunin sé eins nákvæm og mögulegt er. Að 

því loknu er mikilvægt að afmá allar persónuupplýsingar úr gögnunum (Forman og 

Damschroder, 2008). Rannsakandi fylgdi þessu skrefum eftir en það eykur réttmæti 

rannsóknar að skrá svör viðmælanda nákvæmlega niður eftir að viðtal hefur farið fram. Svo 

það sé mögulegt er besta leiðin að taka viðtöl upp á diktafón, það auðveldar rannsakanda að 

skrá viðtalið og með notkun diktafóns getur rannsakandi einbeitt sér algjörlega að samtalinu 

sem á sér stað (Padgett, 2008; Rubin og Babbie, 2011).  

Kóðun (e. coding) gagna fer fram eftir að skráning hefur átt sér stað. Með kóðun er átt 

við að gögn sem hafa verið skráð eru lesin og sameiginleg þemu fundin. Þau þemu sem koma 

fram við kóðun eru mikilvæg þar sem ekki væri hægt að setja fram niðurstöður án þeirra. 

Þemun sem rannsakandi finnur í gögnum sínum eru skoðuð ítarlega og út frá því er hægt að 

sjá hvað þau eiga sameiginlegt og að auki það sem er ólíkt með þeim. Þetta ferli leiðir svo til 

ályktana um fyrirbærið sem er rannsakað, spurningar vakna og nýjar uppgötvanir koma í ljós. 

Kóðun gagna leiðir til þess að hægt er að setja fram skýran texta með niðurstöðum 

rannsóknar (Rubin og Babbie, 2011).  

Í hefðbundinni innihaldsgreiningu fer kóðun gagna fram á þann hátt að hvert viðtal er 

lesið yfir frá upphafi til enda. Síðan er hvert viðtal lesið vandlega orð fyrir orð og merkt er við 

það sem skiptir máli, hvort sem er um orð eða setningar að ræða. Viðtölin eru svo lesin yfir 

aftur og athugasemdir eru skrifaðar sem er þá einskonar frumgreining. Með þessum yfirlestri 

verða til kóðar (flokkar eða þemu) sem birtast upp úr gögnunum. Kóðin eru svo flokkuð 
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nánar eftir því hvernig þau tengjast og úr því verða til klasar (e. clusters). Hver klasi fær nafn 

sem lýsir þeim upplýsingum sem þar er að finna. Misjafnt er hvernig niðurstöður eru settar 

fram þegar notast er við hefðbundna innihaldsgreiningu (Hsieh og Shannon, 2005) og sumir 

rannsakendur telja jafnvel hversu oft ákveðin orð koma fyrir eða hversu margir fjalla um það 

sama á meðan aðrir gera það ekki (Forman og Damschruder, 2008). Algengt er að setja 

niðurstöður innihaldsgreiningar fram með tilvitnunum í þátttakendur og það er sú aðferð 

sem notast verður við hér (Rubin og Babbie, 2011). 

3.6 Siðferðileg álitamál 

Þegar rannsóknir eru gerðar er mikilvægt að þær standist siðferðislegar kröfur. Í þessari 

meistararannsókn var unnið eftir sjálfræðisreglunni sem felur í sér að borin er virðing fyrir 

manneskjunni og sjálfræði hennar. Til að vinna eftir sjálfræðisreglunni fékk rannsakandi 

upplýst óþvingað samþykki þátttakenda. Áður en upplýst samþykki var fengið var 

þátttakendum sent kynningarbréf þar sem rannsókn og markmiðum er lýst og út frá því gátu 

þeir ákveðið hvort áhugi væri fyrir hendi til að taka þátt (Sigurður Kristinsson, 2013). Það 

helsta sem felst í upplýstu samþykki er stutt kynning á rannsakanda og rannsókn. Með 

undirskrift sinni veita þátttakendur samþykki fyrir þátttöku og að þeir hafi skilning á því að 

þeim sé frjálst að hafna þátttöku hvenær sem á rannsókn stendur. Með upplýstu samþykki er 

einnig verið að fá samþykki fyrir því að viðtöl séu tekin upp og að stuðst verði við tilvitnanir 

úr viðtölunum í niðurstöðum rannsóknar (Padgett, 2008). Ásamt sjálfræðisreglunni var unnið 

eftir skaðleysisreglunni, velgjörðarreglunni og réttlætisreglunni, siðareglur félagsráðgjafa 

voru einnig hafðar að leiðarljósi. Rannsakandi gætti trúnaðar, þagmælsku og varkárni í garð 

þátttakenda rannsóknarinnar. Með trúnaði er átt við að rannsakandi geri allt hvað hann geti 

til að ekki sé hægt að rekja persónuupplýsingar eða upplýsingar sem fram koma í 

rannsóknarniðurstöðum til þátttakenda (Padgett, 2008). 

3.7 Styrkleikar og veikleikar rannsóknar 

Styrkleikar rannsóknar eru þeir að starf félagsráðgjafa sem sinna fóstureyðingarviðtölum á 

kvennadeild Landspítalans hefur ekki verið rannsakað áður og ætti því að hafa hagnýtt gildi 

fyrir félagsráðgjafa kvennadeildar og fyrir þá þjónustu sem þeir veita. Rannsakandi tók viðtal 

við um helming þeirra félagsráðgjafa sem hafa unnið við málefnið og ákveðið var að tala við 

félagsráðgjafa sem hafa starfað við Landspítalann þar sem flestar fóstureyðingar á Íslandi 

fara fram þar.  
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Sá styrkleiki gæti einnig talist til veikleika þar sem fóstureyðingar eru framkvæmdar á 

öðrum spítölum á Íslandi og því hefði líklega verið gott að taka viðtal við starfandi 

félagsráðgjafa á öðrum spítölum sem sinna fóstureyðingarráðgjöf. Annar veikleiki er sá að 

úrtak rannsóknar er lítið og því er ekki hægt að alhæfa niðurstöður á alla félagsráðgjafa sem 

starfa eða hafa starfað við fóstureyðingarþjónustu. Einnig getur það talist til veikleika að 

langt er um liðið frá því að sumir viðmælendur hættu störfum við kvennadeild Landspítalans 

og áttu því erfitt með að svara sumum spurninganna á nákvæman hátt. 

3.8 Leyfi fyrir rannsókn 

Rannsakandi sótti um leyfi til Siðanefndar stjórnsýslurannsókna á LSH vegna rannsóknarinnar 

sem gaf fullt leyfi fyrir rannsókn þann 14. september 2016. Þann 26. ágúst hafði Siðanefnd 

stjórnsýslurannsókna á LSH gefið vilyrði fyrir leyfi en ýmsir fyrirvarar voru settir sem 

rannsakandi þurfti að uppfylla áður en eiginleg rannsókn mátti hefjast. Rannsókn var tilkynnt 

til Persónuverndar (tilkynningarnúmer S7956) og sótt var um formlegt leyfi frá 

yfirfélagsráðgjafa LSH fyrir rannsókninni sem barst 6. september 2016. 

3.9 Þátttakendur 

Þátttakendur í rannsókn þessari eru félagsráðgjafar sem hafa starfað eða starfa nú á 

kvennadeild Landspítalans við lögbundna fóstureyðingarráðgjöf. Þar sem fáir félagsráðgjafar 

hafa komið að fóstureyðingarráðgjöf frá því að lög nr. 25/1975 voru sett verða ekki gefnar 

upp frekari upplýsingar en meðalaldur og meðalstarfsaldur þeirra. Ástæðan fyrir því er sú að 

mikilvægt er að halda trúnaði við þátttakendur svo að ekki sé hægt að rekja svör til þeirra. 

Þátttakendur voru sjö og voru einungis konur þar sem engir karlmenn hafa starfað sem 

félagsráðgjafar við kvennadeild Landspítalans. Meðalaldur þátttakenda er 55 ár og 

meðalstarfsaldur eru tæp níu ár. 
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4 Niðurstöður 

Greint verður frá niðurstöðum rannsóknar hér ásamt helstu þemum sem fram komu. 

Niðurstöðum er skipt í þrjá undirkafla sem hver hefur þann tilgang að svara einni 

rannsóknarspurningu. Reynt var eftir fremsta megni að hafa niðurstöður skýrar varðandi það 

sem á við núna og það sem átti við áður auk þess sem reynt var að setja niðurstöður fram í 

réttri tímaröð út frá þeim upplýsingum sem viðmælendur veittu. 

Viðtöl voru tekin við sjö félagsráðgjafa sem eiga það sameiginlegt að hafa starfað við 

fóstureyðingarráðgjöf á kvennadeild Landspítalans. Viðmælendur voru einungis konur eins 

og áður hefur komið fram og rannsakandi ákvað að gefa þeim eftirfarandi nöfn sem notast 

verður við til að aðgreina svör þeirra: Bára, Eva, Fjóla, Hanna, Linda, Olga og Silja. Við lestur 

niðurstaðna þarf að hafa í huga að rannsókn þessi er lýsandi og byggir eingöngu á skynjun og 

viðhorfum þátttakenda, því takmarkast niðurstöður við lýsingar þeirra. 

4.1 Starf félagsráðgjafa 

Fyrsta prinsippið er það að þú ræður þig ekki til starfa á kvennadeild Landspítala og ert á 

móti fóstureyðingum, það er svona fyrsta grundvallar siðferðisspurningin (Bára). 

Viðmælendur voru spurðir að því hvert markmið þjónustunnar sem þeir veittu væru. Ekki var 

munur á svörum þátttakenda eftir því hvenær þeir voru starfandi og út frá því má sjá að 

markmið þjónustunnar hefur ávallt verið það sama. Flestir töluðu um að helsta markmið 

þeirra væri að aðstoða konur við að komast að sinni réttustu ákvörðun um hvort þær vildu 

binda enda á meðgöngu sína eða halda henni áfram. Aðstoðin fælist þá helst í stuðningi við 

konurnar vegna ákvarðanatöku auk þess að styðja þær í að standa með sínum ákvörðunum. 

Silja lýsti markmiðum þannig: 

Markmið fóstureyðingarþjónustunnar myndi ég segja að væru að aðstoða konur við að 

taka ákvörðun vegna óplanaðrar þungunar eða vegna þungunar sem eitthvað alvarlegt 

kemur upp í ... Ég myndi segja að það snerist um þetta. Að aðstoða konu við að komast 

að sinni réttustu ákvörðun, vegna þess að sko það að fara í fóstureyðingu er ekkert 

endilega rétt ákvörðun fyrir alla, jafnvel þó að konur séu í keimlíkum aðstæðum. Það 

bara, þetta er ofboðslega persónulegt og það má því kannski segja að markmiðið sé að 

koma konum eins heilum og mögulegt er frá óplanaðri þungun ... 
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Olga bætti við að markmið með þjónustunni hafi verið „... [að] aðstoða þær við að spegla 

og skoða sína ákvörðun“ á þeim tíma sem hún var starfandi á kvennadeild. Einnig var spurt 

að því hvort markmið þjónustu væru skýr. Um miðbik þess tímabils sem rannsóknin nær yfir 

virðist svo ekki hafa verið þar sem Bára sagði „ja þau voru greinilega ekki skýrari en svo að 

maður réði því svolítið sjálfur og kannski máttu þau eflaust vera skýrari ...“. Núna er það svo 

að markmið eru skýr og Linda sagði „já eins og ég segi kannski á minni deild, það fer kannski 

eftir því á hvaða deild. Á minni deild er það mjög skýrt finnst mér, eða frekar skýrt ... þetta 

eru nokkur svið [innan kvennadeildar] sko þannig það getur verið misjafnt“. 

Hlutverk félagsráðgjafa og markmið haldast í hendur miðað við frásögn viðmælenda. Þeir 

minntust allir á að þeirra helsta hlutverk væri að styðja konurnar sem til þeirra leituðu en auk 

þess væri mikilvægt að sýna þeim virðingu. Andlegur stuðningur er veigamikið atriði en 

einnig er stutt félagslega við konur sem á því þurfa að halda þar sem skimað er eftir 

félagslegum erfiðleikum í viðtölum. Silja sagði meðal annars „... það er[u] oft mjög illa 

staddar konur félagslega sem að leita hingað hjálpar ... ef maður er félagslega illa staddur þá 

höfum við verið að styðja þær konur og þá oft með tilvísunum [annað] ...“. Hlutverk 

félagsráðgjafa er einnig það að hlusta og hjálpa konunum að takast á við þá erfiðleika sem 

upp kunna að koma í ákvarðanaferlinu. Því hefur það verið svo að konurnar taka viðtalið 

svolítið þangað sem þær vilja án þess að félagsráðgjafar missi stjórn á því en með þeim hætti 

má mæta þörfum kvennanna betur ásamt því að mæta þeim þar sem þær eru staddar. Bára 

sagði: 

... ég leit alltaf á mitt hlutverk að vera styðjandi við konuna við hennar eigin ákvörðun. 

Því þú getur ekki neytt konu í meðgöngu sem hún vill ekki og heldur ekki neytt hana í 

fóstureyðingu sem hún vill ekki. Þannig að það skiptir mjög miklu máli að ... þora að 

hlusta og styðja konuna í sinni ákvörðun. Þannig að ... ég leit á hlutverk mitt að vera 

málsvari og stuðningur við konuna ... það var mitt leiðarljós. 

Einnig er þörf á að minnast á að hlutverk félagsráðgjafa er að ganga úr skugga um að 

konur séu að taka ákvarðanir út frá sér, eða eins og Eva sagði „... maður þurfti náttúrulega 

alltaf að passa aðalatriðið og það er þessi sjálfsákvörðunarréttur konunnar. Það þurfti 

náttúrulega að athuga að það væri enginn að troða á því ...“. Félagsráðgjafar á kvennadeild 

sinna ekki eingöngu fóstureyðingarráðgjöf heldur ná viðfangsefni þeirra yfir meðgöngu, 

fæðingu og allt það sem getur komið upp á í tengslum við barneignarferlið. Fjóla taldi upp 

nokkur af núverandi hlutverkum félagsráðgjafa og sagði „... þær sinna andvana fæðingum, 

missi á meðgöngu, fósturgöllum og svo sinna þær vökudeildunum ...“. 
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4.1.1 Þjónusta 

Fagleg umgjörð, góð þjónusta og virðing fyrir einstaklingum eru veigamiklir þættir í starfi 

félagsráðgjafa samkvæmt viðmælendum og hafa verið alla tíð. Félagsráðgjafar sem sinna 

fóstureyðingarráðgjöf eru bundnir hlutleysi samkvæmt lögum og þeim ber einnig að virða 

sjálfsákvörðunarrétt skjólstæðinga samkvæmt siðareglum fagsins. Því er eftirfarandi sem 

Olga hafði að segja mikilvægt: 

... maður þurfti að vera með svolítið á hreinu sko ... með sjálfan sig og sínar skoðanir að 

þær flæktust ekki fyrir. Ef að það kemur unglingsstelpa sem er 15 eða 16 ára sem að vill 

ganga með og ... ef þér finnst ungt að eignast barn 16 ára ... ertu þá að reyna að hafa 

áhrif eða ekki? ... þetta reynir svoldið mikið á mann ... hvar maður er staddur með sjálfan 

sig og skjólstæðinginn sem situr þarna á móti þér. 

Ætíð hefur verið lögð áhersla á að þjónustan sem félagsráðgjafar veita verði markvissari 

og þar af leiðandi betri. Frá upphafi hefur verið reynt að hafa ferlið frá því að kona hringir og 

þar til hún fer í aðgerð eins einfalt og hægt er. Flestar konur sem óska eftir fóstureyðingu 

hringja á uppgefnum símatíma og panta tíma hjá félagsráðgjafa en sumum er vísað til 

kvennadeildar af heilbrigðisstarfsfólki annarra stofnana. Ávallt hefur verið reynt að bóka 

læknisskoðun samhliða viðtalinu en fyrstu árin gekk það ekki alltaf eftir. Misjafnt hefur verið í 

gegnum árin hver sér um að svara símanum á símatíma en núna er það í höndum 

félagsráðgjafa og hjúkrunarfræðinga. 

Áður var það svo að allar konur sem óskuðu eftir fóstureyðingu vegna félagslegra 

aðstæðna komu í viðtöl til félagsráðgjafa en nýlega var gerð breyting þar á. Nú er símtalið 

eins konar fyrsta viðtal og er notað til að sía út þær konur sem ekki þurfa á viðtali við 

félagsráðgjafa að halda. Silja lýsti hvernig símtalið fer fram núna ef félagsráðgjafar sjá um 

símaviðtalið: 

... við [tökum] símann og þarna, spyrjum konurnar út í aðstæður og metum út frá því 

hvort að hún þurfi á félagsráðgjafarviðtali að halda eða ekki ... það eru ákveðnir staðlar 

sem við notum, til dæmis er konan undir tvítugu, hefur hún sögu um andlega erfiðleika, 

hefur hún komið áður í fóstureyðingu ... er fíknisaga ... já og auðvitað ef kona er íhugandi 

þá er alltaf viðtal og alltaf ef kona er hugsanlega komin lengra en 12 vikur ... [í símtalinu] 

vegum við og metum hvort að konan eigi að koma í viðtal til okkar eða fara beint til 

læknanna og ljósmæðranna ... en maður býður alltaf, alltaf. Má bjóða þér að hitta 

félagsráðgjafa? ... þannig maður hefur möguleikann alltaf í boði. 

Flestar konur sem fara í viðtal koma einu sinni en það gerist þó að konur sem eru 

íhugandi og eiga erfitt með að taka ákvörðun koma oftar. Linda talaði um að „... oftast er það 
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bara eitt viðtal en stundum er[u] það mörg [viðtöl], ef konan er mjög óákveðin og ... þarf 

meiri stuðning við ákvarðanatökuna ...“. Frá upphafi hefur verið reynt að hafa það þannig að 

konur fara beint í læknisskoðun þar sem meðgöngulengd er staðfest eftir að hafa fyllt út 

umsókn og farið í viðtal hjá félagsráðgjafa „... þannig að þú þurftir ekki að koma margar 

ferðir“ eins og Bára orðaði það. Þar með er starfi félagsráðgjafa oftast lokið. Það kemur þó 

fyrir að konur mæti í aðgerð og þurfi aðstoð félagsráðgjafa að henni lokinni. Hanna lýsti því á 

eftirfarandi hátt: 

... svo stundum þurftum við að hjálpa þeim þegar þær mættu [í aðgerð], ef þær voru 

eitthvað kvíðnar, stundum komu þær í viðtal á eftir en það var mjög sjaldan, ég held þær 

hafi bara, þú veist, þetta er búið, ég nenni þessu ekki, bara verið fegnar og leitað þá bara 

eitthvað annað sko. 

Einstöku sinnum þurfa konur á stuðningi að halda eftir fóstureyðingu og það er þjónusta 

sem stendur öllum konum ávallt til boða. Bára talaði um „... að ef konum fór að líða eitthvað 

illa seinna meir, þá lét ég þær hafa beina símann minn og þær máttu hringja og koma“. Olga 

sagði nánar frá eftirviðtölum: 

... það kom fyrir að maður var með eftirfylgni viðtal, eftir fóstureyðingu. Við buðum alltaf 

upp á það, þau voru ekki mörg. Við buðum upp á það ef viðkomandi vildi, þá var 

velkomið að hafa samband og koma í viðtal eftir fóstureyðingu, sem að fáar nýttu sér. 

Sem er kannski skiljanlegt en sumar gerðu það vegna þess að þær voru ekki sáttar og 

það gat stundum orðið þannig að maður var með konu í viðtali í fleiri vikur eftir 

fóstureyðingu. 

Núna er lögð sérstök áhersla á eftirviðtöl eða tölvupóstasamskipti ef konur hafa geðsögu 

eða áfallasögu þar sem slíkt getur haft áhrif á líðan sem fylgir óplanaðri þungun.  

Áður var það svo að ef konur voru gengnar lengra en 12 vikur þá þurftu félagsráðgjafar 

að vinna á annan hátt. Umsóknum var þá oft vísað í nefnd og þá þurftu félagsráðgjafar að 

skrifa greinargerð og senda áfram til nefndarinnar. Ef konur voru gengnar nálægt 16 vikum 

þurfti nefndin ásamt sérfræðilækni að samþykkja umsóknina og því gat fylgt hasar þar sem 

vinnubrögðin þurftu að vera skjót. Núna er það svo að félagsráðgjafi ásamt lækni samþykkja 

umsóknir kvenna sem eru gengnar yfir 12 vikur. Félagsráðgjafar koma einnig að 

fóstureyðingum sem snúa að fósturgöllum og eru leyfðar fram að 22. viku meðgöngu. Silja 

minntist á þann mun sem einkennir viðtöl sem eru tilkomin vegna fósturgalla og hinna 

hefðbundu viðtala: 
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... það er náttúrulega allt, allt öðruvísi vinna, það er fólk sem að oftast nær hefur tekið 

ákvörðun, eða þú veist, það var aldrei nein spurning um fóstureyðingu en þarf svo allt í 

einu eftir sónar að taka ákvörðun ... Þannig það er orðið allt annars eðlis. 

Mismunandi er hvernig félagsráðgjafar vinna og tveir viðmælendur, annar starfandi um 

miðbik þess tímabils sem rannsóknin nær yfir og hinn sem starfaði þar nýlega en er nú 

hættur, minntust á að þeir fylgdu eftir þeim konum sem hættu við fóstureyðingu. Eftirfylgni 

felst samkvæmt þeim í því að veita konum stuðning til að reyna að tryggja ánægjulega 

meðgöngu þar sem ákvarðanaferlið getur tekið sinn toll og sumar konur fá samviskubit yfir 

því að hafa hugað að því að eyða fóstri. Þó að aðrir viðmælendur hafi ekki minnst á slíka 

eftirfylgni þýðir það ekki að þeir hafi ekki gert slíkt hið sama. 

4.1.2 Viðtalið 

Viðmælendur voru spurðir að því hvernig viðmót konunum er sýnt, hvar viðtal færi fram og 

hvernig það færi fram. Ekki var hægt að greina mun á svörum þátttakenda varðandi viðmót í 

garð skjólstæðinga eftir því hvenær þeir voru starfandi. Bára svaraði „það var bara eins og 

við sitjum hér núna, að þá tók maður bara vel á móti viðkomandi konu, sýndi henni hlýju og 

fallegt viðmót“. Þeir töluðu um að mikilvægt væri að mæta konum þar sem þær eru staddar 

og á jafnréttisgrundvelli, sýna þeim virðingu og vera blíðar í framkomu. Silja minntist á að 

það sem henni þætti mikilvægt væri að „... styðja hana og vera til staðar með henni í þessu, 

vera svolítið svona góða vinkonan“ og bætti við: 

... maður þarf að vanda orðavalið þarna, maður notar aldrei móðir eða faðir, aldrei, það 

er afskaplegur dónaskapur við fólkið og fólkinu finnst það rosalega óþægilegt af því það 

er ekkert móðir eða faðir. Það er að taka ákvörðun um hvað það vill gera, ekki móðir eða 

faðir, það eru orð sem eiga ekki við, fólki finnst það mjög óþægilegt. 

Viðtöl fara fram á skrifstofum félagsráðgjafa eða í viðtalsherbergjum en engin breyting 

hefur orðið þar á í gegnum árin. Eva sagði frá hvernig aðstaða félagsráðgjafa var í byrjun og 

fram að miðbiki þess tímabils sem um ræðir: 

Við höfðum tvær litlar skrifstofur á annarri hæð á kvennadeildinni, óttalega borulegt 

náttúrulega og ófullkomið á alla lund ... maður sat við skrifborð á þessum tíma, það 

kannski má ekki í dag ... ég held að ytri aðstæður séu samt aukaatriði. 

Nýlega voru gerðar miklar breytingar á ytri aðstæðum og núna er lagt upp með að 

umhverfið sé notalegt, allt gert svo að konum líði sem best í óþægilegum aðstæðum. 
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Hvernig viðtölin sjálf fara fram er einstaklingsbundið eftir félagsráðgjöfum þar sem hver 

og einn hefur sinn viðtalsstíl. Hanna sagði „ég man þegar ég byrjaði þá var ekkert svona 

sérstakt sem maður átti að gera, eða þú veist, það var enginn sem fór yfir, þú átt að ræða 

þetta og hitt ...“. Viðmælendur töluðu um að með aukinni reynslu hafi þeir þróað ákveðinn 

viðtalsvísi í huganum en einnig að gott væri að fylgja umsóknareyðublaðinu eftir þar sem 

helstu atriðin væri þar að finna. Silja talaði um að „eftir því sem maður lærði meira á þessi 

viðtöl að þá svona kannski fór hvert viðtal að vera meira svona einstaklingsmiðað ...“. Hæfni í 

viðtalstækni er mikilvæg en ef félagsráðgjafar eru óvanir eru þeir fljótir að læra þar sem um 

er að ræða nokkur viðtöl á dag. 

Spurt var hvert eðli samtalsins væri sem færi fram. Það þykir gott að opna viðtal með 

spjalli um daginn og veginn en svo er farið í formsatriðin og helstu upplýsingar eru teknar 

niður. Opnar spurningar eru mikilvægar og gott þykir að byrja viðtal á að spyrja hvernig 

getnað bar að, fá sögu kvenna og með því má fá vitneskju um aðstæður þeirra. Olga sagði 

„þetta var svoldið svona ... staðlað viðtal ... við vorum með ... [eyðu]blað sem við fórum í 

gegnum“. Eyðublaðið, eða umsóknin, leiðir viðtalið að einhverju leyti og hefur gert frá 

upphafi samkvæmt viðmælendum. Fjóla talaði nánar um eyðublaðið og sagði „þú þarft ekki 

að skrifa svo mikið en þú færð ansi mikið af upplýsingum og þá þarftu auðvitað að meta hvað 

þú gerir við þær“. Olga ræddi um hvað viðtölin gengu út á og ber henni saman við það sem 

aðrir viðmælendur höfðu að segja: 

... þetta gekk út á það að taka viðtalið og maður áttaði sig á því að þetta væri það sem 

konan vildi ... maður situr bara með konunni ... og þegar maður finnur það að þetta er 

það sem hún vill, þá bara ... hjálpar maður henni í gegnum formið og styður við hana 

eins og hægt er ... 

Hvert viðtal er einstakt og þó að þau geti verið fremur einsleit þá eru einstaklingar ólíkir 

með misjafnar þarfir. Eva sagði „sumir eru óskaplega opnir og vilja segja allt“ og Silja benti á 

hina hliðina þegar konur segja „veistu, ég hef ekkert við þig að tala, ég vil ekki ræða þessi 

mál“. Ef traust myndast og konur vilja tala er hægt að fá miklar upplýsingar en stundum nær 

fólk ekki saman þrátt fyrir að félagsráðgjafar séu af öllum vilja gerðir og þá fást litlar 

upplýsingar. Félagsráðgjafar vinna á misjafnan hátt og engu skiptir hvenær þeir voru 

starfandi, sumir vilja að ákveðin atriði séu rædd, hvort sem konan er ákveðin eða ekki, á 

meðan aðrir viðmælendur sögðu frá því á að konan stjórnaði því að mestu hvað væri rætt. 

Silja sagði frá hvernig hún mætti konum sem höfðu gert upp hug sinn: 
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... ef konan er ákveðin þá ferðu ekkert að ræða hina hliðina, þú ferð ekkert þangað. Það 

er bara kúgun. Ég upplifi það þannig, það er bara kúgun. Konan er búin að ákveða sig, ég 

virði það, algjörlega. 

Ef konur eru óvissar er það hins vegar svo að ákvarðanir þeirra eru alltaf ræddar út frá 

báðum hliðum, það er, hvað ef þær vilja ganga með og hvað ef þær vilja fóstureyðingu og 

einnig er rætt um kosti og galla beggja hliða. Þegar konur eru óvissar er mikilvægt að þær fái 

nægan tíma og aðstoð við ákvörðunartöku. Fjóla lýsti því á eftirfarandi hátt: 

Það kom fljótt fram í viðtalinu ef konan er ekki ákveðin, hvort hún vill fá hjálp til þess að 

ræða hlutina og svoleiðis viðtöl gátu orðið ansi löng og svo þurfti kannski að fá konuna 

aftur og kannski í þriðja skiptið ...  

Óvissu konurnar fá því þann stuðning og tíma sem þær þarfnast. Rætt er um hvernig þær 

sjá framtíð sína fyrir sér og hvort þær telji sig hafa þann stuðning sem þær þurfa. Stundum er 

það svo að konur eru á móti fóstureyðingum vegna trúarskoðana sinna eða telja að líf hefjist 

við getnað og þá geta viðtölin orðið siðferðislega flókin. Sumar konur fara í fóstureyðingu án 

þess að vilja það, þau viðtöl geti einnig verið afar erfið. Linda sagði frá slíkum aðstæðum: 

... eða konur sem finnst þær tilneyddar til að fara í fóstureyðingu vegna félagslegra 

aðstæðna, meina bara, en langar í raun og veru ekki að gera það, að fara í fóstureyðingu 

en sjá bara ekkert annað í stöðunni ... 

Stundum er það svo að makar koma með konunum sínum eða foreldrar koma með ef 

konan er ung. Þau viðtöl geta orðið ansi flókin og erfið „... ef það stendur orð gegn orði. Þess 

vill og þessi vill ekki“ eins og Eva orðaði það. Viðtölin geta þá breyst í einskonar para- eða 

hjónaráðgjöf og þá reynir á sáttamiðlun, sérstaklega þegar viðkomandi aðili er ósáttur við þá 

ákvörðun sem er tekin. Þegar svo er sagði Silja að mikilvægt sé að: 

... muna í enda dagsins að það er alltaf þín afstaða, að hún er alltaf með konunni sem um 

ræðir. Það er alveg sama hvort konan er 15 ára og ólögráða eða hún er 45 ára, það 

skiptir engu máli. Afstaða þín er alltaf með henni, alltaf. 

Ef konur kjósa fóstureyðingu fá þær fræðslu eftir því sem við á um lyfjameðferð eða 

aðgerð, hvað bíði þeirri og ef þær kvíða einhverju er það rætt. Félagsráðgjöfum ber skylda til 

að ræða um getnaðarvarnir en mikilvægt er að velja stað og stund í viðtalinu til að fara í þá 

umræðu og fara varlega í hana. Linda sagði að farið sé yfir „... hvað [sé] í boði og hvað gæti 

mögulega hentað og svo framvegis“. Silja lýsti ferlinu sem á sér stað kjósi konur 

fóstureyðingu: 
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... þá fyllir hún út þar til gerða umsókn hjá okkur og þetta er bara umsókn með nafni og 

kennitölu og heimilisfang og þar er reitur, tómur, þar sem hún getur skrifað af hverju 

hún vill fara í fóstureyðingu. Sumir af okkur félagsráðgjöfunum leggja mikla áherslu á að 

konan skrifi í rammann, ég hef ekki gert það en ég býð henni það ef hún vill það ... svo 

þarna skrifar hún bara undir og ég skrifa undir á móti og ef að möguleiki er á þá skrifar sá 

sem var með henni í þessu líka undir, ef hann er til staðar ... 

Viðtalslengd er mismunandi eftir stíl félagsráðgjafa og eftir því hversu þung ákvörðun er 

hverri og einni konu. Viðmælendur voru þó sammála um að viðtölin væru að jafnaði allt frá 

hálftíma og upp í einn og hálfan tíma. Ef ákvörðun um fóstureyðingu reynist konum erfið 

hefur það verið venjan að biðja þær frekar að koma aftur í stað þess að sitja of lengi í einu að 

ræða þá valmöguleika sem eru í boði varðandi þungun þeirra. 

4.1.3 Kenningar og hugmyndafræði 

Viðmælendur voru spurðir hvaða kenningarfræðilega grunn þeir störfuðu eftir við ráðgjöfina. 

Sumum fannst erfitt að segja til um hvaða kenningar þeir nýttu í starfi sínu við 

fóstureyðingarráðgjöf og aðrir áttu auðveldara með það og komu einnig inn á 

hugmyndafræði sem nýtist vel í starfi. Bára var ein af þeim sem áttu í erfiðleikum með að 

tilgreina kenningar og svaraði á eftirfarandi hátt: 

Kenningar verða í rauninni þegar maður er búin að vinna lengi í faginu, þá verða bara 

kenningar hluti af manni sjálfum. Maður hættir að greina á milli hvað er hvað þegar 

maður sjálfur er þetta tæki. Þannig að það þýðir ekkert að spyrja mig um einhverjar 

kenningar í dag. 

Viðmælendur minntust á ýmsar kenningar sem þeir töldu að væru mikilvægar í 

fóstureyðingarráðgjöf, misjafnt var hvaða kenningar fjallað var um en hér verður sagt frá 

þeim öllum ásamt því hvers vegna þær eru taldar mikilvægar í starfinu. Femíníska 

sjónarhornið er notað vegna þess að þar er „... konan er í öndvegi [og] réttindi konunnar eru 

mjög mikilvæg ...“ samkvæmt Silju, ásamt því að konur hafa öðlast aukið vald yfir eigin 

líkama sem rekja má til femínískra kenninga. Valdefling er mikið notuð í ráðgjöfinni og Linda 

sagði út frá umræðu um valdeflingu „... það sem mér finnst bara mikilvægast er að konan 

taki ákvörðun út frá eigin vilja“ og bætti svo við „þú ert stjórnandinn í eigin lífi“. Heildarsýn er 

nýtt og Hanna sagði ástæðuna fyrir því vera þá að „... við erum alltaf að skoða aðstæður fólks 

frá öllum mögulegum hliðum“. Kerfiskenningin er einnig notuð og Fjóla sagði „við vitum 

alveg hvernig kerfiskenningar virka, að eitt sem gerist hefur áhrif á annað“ og nefndi dæmi 

um hjón/par sem væru ósammála um hvernig ætti að tækla óplanaða þungun og í slíkum 
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tilfellum væri hægt að vinna með þeim út frá hugmyndafræði kenningarinnar. Síðasta 

kenningin sem minnst var á er áfallakenningin en það þarf að hafa hana í huga vegna þess að 

fólk tekst á við áföll á mismunandi hátt og ný áföll geta orðið þess valdandi að eldri ókláruð 

áföll skjóti upp kollinum sem þarf þá einnig að takast á við. Einn viðmælandi talaði um 

mikilvægi þess að venjubinda aðstæður (e. normalize) sem felur meðal annars í sér að koma 

konum í skilning um að þær séu hvorki þær fyrstu né síðustu til að fara í fóstureyðingu, að 

það sé eðlilegt og að það geti komið fyrir hjá öllum að verða þunguð án þess að það sé 

ætlunin. Að lokum greindu nokkrir viðmælendur frá því að viðtalstækni væri veigamikill hluti 

af starfinu og því skiptir miklu máli að félagsráðgjafar séu lunknir í að taka viðtöl ásamt því að 

beita virkri hlustun svo að þeir taki eftir því óyrta. 

Aðspurð hvernig kenningarfræðilegur grunnur hefði nýst í starfi svaraði Eva: 

Mér fannst hann nýtast mjög vel ... það verð ég að segja ... Því maður hlýtur, ef þú lítur á 

menntun að þá hlýtur maður að hafa verið blindur og heyrnarlaus ef maður fer ekki í 

gegn[um námið] með nokkurn veginn opinn og víðan sjóndeildarhring á manneskjuna og 

umhverfið. 

Hanna svaraði einnig þeirri spurningu og útskýrði á hvaða hátt kenningarnar hefðu nýst 

henni: 

Mér fannst kenningarnar nýtast mér vel af því, eins og ég sagði ... þá hjálpar þetta manni 

að vera fordómalaus, þetta hjálpar manni að skilja aðstæður fólks, þetta hjálpar manni 

að skoða allar, þú veist, þegar maður er að hjálpa fólki að taka ákvarðanir þá er maður í 

rauninni á sama tíma að hérna, skoða allar aðstæður, alla kostina og ... alla gallana og 

svona hjálpa fólki að bera saman. 

4.1.4 Upplifun á starfi 

Viðmælendur voru spurðir að því hver upplifun þeirra væri á starfinu. Allir voru sammála um 

að hún væri góð en starfið gæti jafnframt reynst erfitt. Bára svaraði spurningunni á 

eftirfarandi hátt „... þetta er skemmtilegasti og gjöfulasti vinnustaður sem ég hef verið á ... 

þetta var ótrúlega gefandi og ánægjulegur tími. Alveg einstakur“. Silja talaði um að 

upplifunin tengdist bæði skjólstæðingum sem og hennar persónulegu hlið og sagði jafnframt: 

... það er ótrúlega gaman að vera félagsráðgjafi og upplifa það, sérstaklega ef að þín 

vinna hjálpar til með að byggja upp konurnar. Það er ekkert frábærara en að vera 

félagsráðgjafi í þessu starfi og finna konurnar kannski koma inn og vera eins og litlar mýs 

svo fara þær út eins og fílar. 
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Þrátt fyrir að viðmælendur hafi allir talað um að starfið væri ánægjulegt og að gott væri 

að geta hjálpað konum í erfiðum aðstæðum þá töluðu nokkrir um að starfið væri einhæft. 

Olga sagði: 

... ég upplifði þetta sem mjög einhæfa vinnu. Viðtölin urðu mjög einhæf ... maður þurfti 

ekki að nýta sér ... að vera svolítið hugmyndaríkur og útsjónarsamur og finna einhverjar 

lausnir. Þetta voru svo formuð viðtöl. 

Einnig fylgja ákveðnir erfiðleikar starfinu. Eva lýsti því á eftirfarandi hátt: 

... þetta er náttúrulega þungt starf, erfitt starf og það sem vegur þar var ekki 

manneskjan, það var ekki fólkið sem að maður var að hitta sem að manni finnst erfitt 

heldur er það, er það semsagt umhverfið. Það er umhverfið sem er leiðinlegt, það er að 

segja almenningsálitið, umtalið, fordómarnir og allt svoleiðis. 

Olga lýsti erfiðleikum tengdum umhverfinu og sagði: 

... það sem var erfitt var að maður fann ekki skilning hjá öllu samstarfsfólki á 

kvennadeildinni, á þessum hluta starfsins sem tilheyrir kvennadeild. Þetta er bara einn 

hluti af því að konur verða ófrískar, það er að sækja um fóstureyðingar og eiginlega held 

ég að það hafi verið erfiðast. 

Viðmælendur töluðu einnig um að það væri erfitt að ná ekki til skjólstæðinga sem leituðu 

til þeirra og að það tæki á ef fólk færi ósátt út úr viðtali. Erfiðleikarnir eru líka tengdir því 

þegar konur koma í ráðgjöf þrátt fyrir að vilja ekki fóstureyðingu en neyðast til þess sökum 

fjárhags- og/eða jafnvel húsnæðisvanda og ekkert væri hægt að gera fyrir þær. 

Sex af sjö viðmælendum töluðu um að álagið á félagsráðgjöfum innan kvennadeildar 

væri mikið og einn tók það sérstaklega fram að spítalinn væri undirmannaður og að launin 

fyrir vinnuna væru alltof lág. Olga sagði „ég tók einu sinni sjö viðtöl einn daginn sem var allt 

of mikið“ en algengt er að hver félagsráðgjafi taki fjögur til fimm fóstureyðingarviðtöl á dag 

þegar mest lætur ásamt því að sinna öðrum málefnum innan deildarinnar. Málefni sem eru 

ekki léttvægari en þau sem koma upp í ráðgjöfinni, sem dæmi má nefna ósjúkratryggða 

einstaklinga og andvana fæðingar. Einnig er um að ræða álag sem reynir á persónulegt líf 

starfsmanna og tengist fordómum gagnvart fóstureyðingum. Silja segist hafa fengið 

spurningar á borð við „er þetta ekki erfitt þessar fóstureyðingar? Er þetta ekki ógeðslegt? 

Hvernig geturðu unnið við þetta?“. 

Fordómar er eitt af því sem félagsráðgjafar og skjólstæðingar þeirra þurfa að glíma við. 

Fimm viðmælendur sögðu frá fordómum sem þeir höfðu upplifað og miðað við frásögn 
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viðmælenda hafa fordómar verið viðloðandi fóstureyðingar frá upphafi og eru enn til staðar. 

Félagsráðgjafarnir sem störfuðu í byrjun og um miðbik þess tímabils sem rannsóknin nær yfir 

á kvennadeildinni töluðu um að fordóma væri víða að finna, bæði í samfélaginu og innan 

spítalans og miðað við lýsingar þeirra sem hafa nýlega starfað þar hefur fátt breyst. Í byrjun 

var það svo að fjöldi fóstureyðinga yfir hvert ár var sett upp sem hasarfrétt í blöðunum. Eva 

lýsti blaðamennskunni sem einkenndi upphafsár fóstureyðinga á Íslandi og sagði „já það voru 

svona margar fóstureyðingar og það er sko ykkur á kvennadeildinni að kenna af því að þið 

túlkið lögin of frjálslega“. Viðmælendur töluðu einnig um þá fordóma sem finna má innan 

spítalans. Olga lýsti fordómum sem hún varð vör við fyrir ekki svo löngu: 

... þetta var svolítið sérstakt þarna á kvennadeildinni, við upplifðum á tímabili að við ... 

ættum að vera ósýnilegar og að þetta [fóstureyðingar] væri þetta ljóta sem tilheyrði 

kvennadeildinni ... Já, við upplifðum það stundum að við ættum helst ekki að vera þarna, 

að vera til eða helst ekki að sjást ... 

Einn viðmælandi sem var starfandi um aldamótin taldi konurnar sem leituðu á 

kvennadeild vegna fóstureyðinga vera látnar bíða alltof lengi eftir þjónustu og hafði það á 

tilfinningunni að heilbrigðisstarfsfólk tæki allt annað fram yfir þær. Tveir af viðmælendum 

tóku dæmi um fordóma sem þeir urðu fyrir frá öðrum heilbrigðisstéttum, Hanna sagði frá: 

... einhvern tímann kom kona með, ljósmóðir með fóstur, sko 15 vikna gamalt fóstur og 

sagði, sérðu, þetta lést þú hana gera, eins og þetta væri mér að kenna. Ég náttúrulega 

bara horfði á hana og sagði já guð sé lof bara, hún var bara 15. 

Annar viðmælandi minntist einnig á að félagsráðgjafar hafi ekki fengið góðar móttökur 

frá ljósmæðrum þegar konur lögðust inn á deild hjá þeim vegna fóstureyðingar eftir 12. viku 

meðgöngu. Viðmælendur hafi því orðið fyrir áreitni vegna vinnu sinnar frá öðrum 

heilbrigðisstéttum en það sem þeim þykir verra er að skjólstæðingar þeirra hafa orðið fyrir 

fordómum frá læknum og þeir hafa jafnvel fyllt konurnar af allskonar ranghugmyndum og 

mýtum um fóstureyðingar. Lýsingar á slíkum atburðum komu frá viðmælendum sem 

störfuðu á kvennadeild um miðbik þess tímabils sem rannsóknin nær yfir og einnig frá 

viðmælanda sem starfaði þar nýlega. Bára lýsti hvað henni finnst um slíkt: 

Það er ekki hlutverk starfsmanna, hvað sem maður er að gera, hvort sem maður er 

læknir, félagsráðgjafi, sjúkraliði eða hjúkrunarfræðingur, að sitja og dæma manneskjur. 

Það liggur alltaf eitthvað annað að baki þó að fólk hafi ekki leyfi til þess að fara þar, ég 

flutti alveg fyrirlestra um það. 
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Nokkrir af viðmælendum töluðu um að þeir hefðu sinnt ýmsum verkefnum til að reyna 

að hafa áhrif á þau viðhorf sem voru ríkjandi í samfélaginu og innan spítalans og þannig lagt 

sig fram við að draga úr fordómum. Þeir stóðu fyrir þverfaglegri fræðslu innan spítalans og 

almennri fræðslu um fóstureyðingar. Einhverjir sáu um kennslu á háskólastigi um félagslegar 

hliðar fæðinga og fóstureyðinga á meðan aðrir skrifuðu greinar um fóstureyðingar en auk 

þess var gefinn út bæklingur sem inniheldur margskonar upplýsingar tengdar málefninu. Auk 

þess hafa félagsráðgjafar komið fram í sjónvarps- og útvarpsviðtölum og talað um málefni 

fóstureyðinga. 

Að lokum fengu viðmælendur þá spurningu hvort þeir væru sýnilegir í starfi sínu. Þeir 

voru allir sammála um að þeir væru sýnilegir í starfi sínu einkum þar sem flestar konur sem 

sækja um fóstureyðingu ræða við félagsráðgjafa annað hvort í síma eða koma til þeirra í 

viðtal. Eins og Hanna sagði „þær hljóta að hafa vitað af okkur af því að við töluðum við þær 

allar“. Þá á hún við þær konur sem sóttu um fóstureyðingu af félagslegum ástæðum en þær 

sem sækja um af læknisfræðilegum ástæðum hitta að jafnaði eingöngu lækna. Einnig töluðu 

flestir viðmælendur um að félagsráðgjafastéttin væri almennt vel liðin á kvennadeildinni og 

því væru aðrar heilbrigðisstéttir virkar í að senda beiðnir til þeirra hvort sem málin tengdust 

fóstureyðingum eða öðrum málefnum. Ástæðan fyrir því er sú, samkvæmt viðmælendum, að 

frá upphafi hafa félagsráðgjafar reynt að vera sýnilegir öðrum starfstéttum, verið virkir á 

morgunfundum og á fundum deildarinnar, lagt öðrum starfstéttum lið og unnið í 

þverfaglegum teymum. Félagsráðgjafar hafa að auki verið starfandi frá árinu 1973 á deildinni 

svo að núna „... er þokkaleg menning fyrir félagsráðgjöfum á kvennadeild ...“ eins og Silja 

sagði. Eva bætti um betur og sagði að félagsráðgjafarnemi hafi eitt sinn spurt hana „af hverju 

vita allir að það eru félagsráðgjafar á kvennadeildinni?“.  

4.2 Þróun á starfi 

Viðmælendur fengu spurningu um helstu þróun sem þeir hefðu orðið varir við á starfi 

félagsráðgjafa sem sinna fóstureyðingu. Svör viðmælanda voru misjöfn og sneru ýmist að 

skjólstæðingum, umhverfinu eða starfinu sjálfu og því hefur þessum kafla verið skipt upp 

eftir þeim þemum. 
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4.2.1 Breytingar tengdar skjólstæðingum 

Þrír viðmælendur tóku sérstaklega fram að þeir höfðu orðið varir við breytingar sem 

tengdust skjólstæðingum þeirra. Bára sagði frá breytingum sem hún varð vör við um miðbik 

þess tímabils sem rannsókn þessi nær yfir: 

... breytingarnar urðu þær, sem var afar ánægjulegt, að eftir því sem að tíminn leið að þá 

var þetta minna tabú hjá yngri konum en það var alltaf mesta tabúið hjá þeim sem eldri 

voru. Af því að þær kannski höfðu lifað ábyrgu kynlífi og ég meina, bara vildu ekkert 

endilega standa frammi fyrir þessari ákvörðun. 

Og hún bætti við: 

... ráðgjöfin [varð] sjálfsagðari fyrir hönd konunnar, kannski varð hún hérna sýnilegri, við 

stóðum með konum og þeirra ákvörðun, að þetta væri bara hennar ákvörðun og engra 

annarra. Þannig að kannski var á þessum tíma réttur kvenna styrktur verulega. 

Fjóla talaði um breytingar sem tengjast ákvarðanatöku kvenna og telur að nú séu fleiri 

konur búnar að taka ákvörðun áður en þær hringja og panta tíma hjá félagsráðgjafa heldur 

en var þegar hún vann á kvennadeildinni fyrir nokkrum árum síðan: 

... á þeim tíma [sem ég vann á kvennadeildinni] þá hugsa ég að alveg svona um 

helmingur hafi kannski ekki verið alveg viss sem kom. Ég held að það hafi þróast talsvert. 

Ég held að á þeim tíma ... þá voru viðtölin meira fólgin í því að konan þurfti aðstoð við að 

taka ákvörðun og standa svo með sinni ákvörðun ... 

Út frá þessu má ætla að konum þyki fóstureyðing vera orðin sjálfsagðari fyrir hönd þeirra 

sjálfra ásamt því að þær hafi með tímanum átt auðveldara með að taka ákvörðun. Silja tók 

eftir breytingum nýlega sem urðu í kjölfar umræðunnar um að skila skömminni sem átti sér 

stað í hóp sem nefnist Beautytips á Facebook: 

... mér finnst líka sko konur meira ... svona kalla eftir ... bættari þjónustu. Af hverju er ég 

hér, til hvers er ég hér? [spyrja þær]. Mér finnst þær meira standa á sínum rétti. ... ég 

fann að þetta breyttist ... það kom inn í þetta allt saman umræðan um að senda 

skömmina heim og það hafði verulega áhrif hérna [á kvennadeildinni] held ég og ég ræð 

yfir mínum líkama. Mér finnst svona konur hafa orðið sterkari á einhvern hátt. 

4.2.2 Breytingar á umhverfi 

Viðmælendur urðu varir við breytingar á þeim tíma sem þeir störfuðu við kvennadeild 

Landspítalans sem rekja má til umhverfis þeirra og tengjast fordómum og ytri aðstæðum.  
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Fordómar 

Í byrjun var félagsráðgjöf töluð niður af öðru heilbrigðisstarfsfólki og félagsráðgjafar fundu 

fyrir fordómum gagnvart sér og skjólstæðingum sínum. Viðhorf til þeirra voru því ekki alltaf 

góð. Eva lýsti því hvernig hún upplifði fordóma í garð félagsráðgjafa á upphafsárum þeirra á 

kvennadeildinni og hafði eftirfarandi að segja: 

Það er eitt enn sem hefur með umhverfið að gera og samstarfið og svoleiðis og að það 

var svoldið verið að reyna að tala niður félagsráðgjöfina hér áður fyrr. Það er að segja þú 

verður að fara til félagsráðgjafa, aumingja þú ... Og hverjir stóðu fyrir þessu, það vissi 

maður ekkert alltaf. En maður talaði nú opið um þetta við samstarfsaðila, til læknanna ef 

þeir voru með þennan tón. 

Bára varð einnig vör við fordóma sem beindust frekar að skjólstæðingum heldur en að 

félagsráðgjöfum sem áttu sér stað í kringum miðbik tímabilsins og lýsti hvernig hún tókst á 

við þá: 

Ég var mikið með fundi á þeim deildum þar sem þessar konur lögðust inn ... [og tók fram 

á þeim] að umönnun sem fór fram á viðkomandi deild, að það voru, urðu allir að vera 

sammála þeim lögum sem verið var að vinna eftir. Þú hafðir ekki leyfi til að sýna þessum 

konum fyrirlitningu, þú þarft alltaf að sýna þeim umönnun og ef eitthvað slíkt kom upp á 

þá tók ég það upp á viðkomandi deild. 

Með tíð og tíma minnkuðu fordómar og með minnkandi fordómum fylgdi markvissari 

þjónusta fyrir skjólstæðingahópinn. Hanna lýsti því hvernig hún upplifði minnkandi fordóma í 

kringum aldamótin: 

Mikið minni fordómar innan spítalans. Þegar ég byrjaði þá voru ennþá fordómar innan 

spítalans og maður sá það alveg þegar maður var á fundum [með öðrum 

heilbrigðisstarfsstéttum] ... fordómarnir hægt og rólega minnkuðu þannig að þjónustan 

við konurnar var meira byggð á umhyggju, skilningi og hérna, virðingu. Þannig að ég held 

að hægt og rólega á þessum árum hafi það breyst. 

Út frá þessu má sjá að fordómar hafi með tímanum farið minnkandi en þó talaði 

viðmælandi sem starfaði nýlega á kvennadeildinni um að hann hefði fundið fyrir fordómum 

frá öðrum heilbrigðisstéttum ásamt því að skjólstæðingar hans hafi tilkynnt honum um 

fordóma sem þeir hefðu orðið fyrir. Því eru fordómar í garð félagsráðgjafa og skjólstæðinga 

þeirra sem sækja fóstureyðingarþjónustu enn til staðar. 
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Ytri aðstæður 

Samkvæmt viðmælendum var ekki hugað að ytri aðstæðum við upphaf 

fóstureyðingarþjónustu félagsráðgjafa. Engin sérstök biðaðstaða var til staðar fyrir konurnar 

sem sóttu þjónustu þeirra fyrr en fljótlega eftir aldamótin 2000. Áður en biðstofan kom til 

sögunnar höfðu konurnar sem áttu viðtal við félagsráðgjafa setið á stól fyrir framan 

skrifstofur þeirra og allir sem þekktu til á spítalanum gátu gefið sér hvers vegna þær væru 

þarna komnar. Á sama stað biðu konur með börn sem voru að fara í fimm daga skoðun og 

Olga sagði „þær komu þarna inn [í viðtal] og spurðu hvort þetta væri liður í því að reyna að fá 

þær til að hætta við að fara í fóstureyðingu“. Félagsráðgjafar reyndu að taka þetta upp og fá 

þessu breytt sem gekk að lokum eftir að starfsmaður úr annarri heilbrigðisstétt lýsti 

hneykslan sinni á framkomunni sem konunum var sýnd. Með tilkomu móttökunnar varð 

þjónustan markvissari og betur var haldið utan um málaflokkinn heldur en áður hafði tíðkast. 

Ný biðstofa bauð upp á það að konurnar gátu setið niðri og beðið eftir að félagsráðgjafar 

komu þangað og fylgdu þeim á skrifstofu sína, líkt og aðrar konur sem nýttu sér þjónustu 

kvennadeildar.  

Skrifstofurnar þar sem viðtölin fóru fram voru bara hefðbundnar skrifstofur og setið var 

við skrifborð á meðan á viðtölunum stóð. Tvívegis var minnst á að breytingar hafi verið 

gerðar á skrifstofum og viðtalsherbergjum félagsráðgjafa. Fyrri breytingin átti sér stað 

fljótlega eftir aldamótin og Olga sagði frá: 

... við fengum þó að minnsta kosti öllu breytt þegar við byrjuðum þarna. Það voru tekin 

út öll gömul húsgögn og við fengum svona lítið borð og lampa og stóla og reyndum að 

gera ... umhverfið aðeins vinalegra. Skrifborðið okkar var svona aðeins frá ... 

Silja sagði einnig frá hvernig ytri aðstæðum var breytt nýlega: 

 Mér finnst mikilvægt að þarna, þú veist, hafa huggulegt á skrifstofunni, þú veist, að alls 

ekki hafa þetta spítalaumhverfi sko ... Við breyttum rosalega skrifstofunni og 

stemningunni, við höfum stolist til að vera með kerti og smá nammi í skál og fínan sófa, 

fallegar myndir og svona eitthvað. 

Árið 2015 var móttakan og biðstofan á neðri hæð kvennadeildar tekin í gegn og lagt var 

upp með að rýmið myndi skapa þægilegt andrúmsloft og að konum líði vel á meðan beðið er 

eftir þjónustu. 

Út frá þessum upplýsingum frá viðmælendum má sjá að töluverðar breytingar orðið á 

ytri aðstæðum frá aldamótum og að litlar sem engar breytingar hafi orðið þar á fyrir þann 
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tíma. Einnig benda upplýsingar til þess að þau umskipti sem hafa átt sér stað megi rekja til 

starfsmanna sem fóru fram á að breytinga væri þörf. 

4.2.3 Þróun á starfi félagsráðgjafa 

Viðmælendur nefndu ekki mörg dæmi um atriði sem hafi beinlínis haft áhrif á starfsþróun 

félagsráðgjafa frá því að byrjað var að veita fóstureyðingarþjónustu á kvennadeild 

Landspítalans. Þeir komu bæði inn á það sem telst til almennrar þróunar og tengist aukinni 

tækni og verkefnum og inn á það sem telst til sértækrar þróunar og tengist starfinu. Því 

verður byrjað á því að segja frá almennri þróun og því næst frá sértækri þróun. 

Almenn þróun 

Einn viðmælandi sagði frá því hvernig aukin tækni síðari ára auðveldaði félagsráðgjöfum störf 

sín. Frá upphafi fóstureyðingarþjónustu og fram yfir aldamót voru umsóknir og dagsnótur 

handskrifaðar en svo kom að því að spítalinn var tölvuvæddur og Hanna sagði út frá þeirri 

umræðu „... og bara þjónustan hægt og rólega lagaðist ...“. Það sem Hanna átti við með því 

var að vinnubrögð urðu skilvirkari þar sem aukin tækni leiddi til þess að minni tími fór í 

skráningu. Önnur þróun varð einnig skömmu eftir aldamót en fram að þeim tíma höfðu 

félagsráðgjafar séð um ýmis verkefni sem þeim þótti frekar eiga við starfslýsingar ritara. Fjóla 

sagði frá því þegar félagsráðgjafar sáu um að koma öllum pappírum til læknanna sem tóku 

við konunum eftir að þær komu úr viðtali frá félagsráðgjöfum: 

... það voru svona ákveðnar venjur hvernig átti að gera þetta. Það þurfti að taka 

umsóknina, ljósrita hana, leggja hana inn í einhvern pappír og svo átti læknirinn að fá 

þetta sem gerði aðgerðina ... og mér fannst þetta vera ritaravinna. ... þetta var einhver 

svona hefð, eitthvað sem alltaf hafði verið og við gerðum ansi mikið í því að þetta yrði 

gert öðruvísi og að lokum tókst það. 

Ritararnir tóku við pappírs- og ljósritunarvinnunni sem leiddi til þess að félagsráðgjafar 

gátu eytt meiri tíma í að sinna skjólstæðingum og öðrum hlutverkum. Ekki veitti af því ætíð 

hefur verið mikil eftirspurn eftir félagsráðgjöfum innan kvennadeildarinnar og þeir hafa haft í 

nógu að snúast. 

Sértæk þróun 

Við upphaf fóstureyðingarþjónustu félagsráðgjafa sáu þeir sjálfir um að svara í síma og bóka 

konurnar í viðtöl. Fljótlega kom þó í ljós að þeir hefðu mikið að gera og því fengu 

félagsráðgjafar ritara sem tók við tímapöntunum. Um miðbik tímabilsins urðu þær breytingar 
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að félagsráðgjafar fóru að sinna símtölunum sjálfir og bóka konurnar í viðtöl á uppgefnum 

símatíma félagsráðgjafa. Um aldamótin var einnig símsvari sem tók við símtölum kvenna 

utan auglýsts símatíma sem virkaði á þann hátt að konur töluðu inn á hann og 

félagsráðgjafar hringdu í þær til baka. Aðeins einn viðmælandi minntist á símsvarann og því 

virðist svo vera að hann hafi verið tekinn úr notkun og því einungis hægt að hringja í 

félagsráðgjafa á uppgefnum símatíma síðastliðin ár. Nýlega var reynt á að láta 

hjúkrunarfræðinga sjá um fyrsta símtalið. Linda sagði frá „[að] það var náttúrulega breytt 

fyrirkomulag, það var á tímabili sem við félagsráðgjafar vorum ekki með símatíma heldur 

bara hjúkrunarfræðingar“. Félagsráðgjafar telja að hentugra sé að þeir sjái um símtalið og 

núna er það svo að félagsráðgjafar og hjúkrunarfræðingar sjá um símatímann. Linda útskýrði 

hvers vegna: 

... þetta er svona fyrsti kontakt má segja, maður er svona komin með smá 

grunnupplýsingar og maður veit ... af hverju konan er að koma í viðtal og ég held að það 

sé bara svona betra þjónustustig ...  

Eftir símatíma mættu allar konur í viðtal, hvort sem þær voru ákveðnar eða ekki. Nýlega 

voru gerðar breytingar þar á. Nú er símatíminn fyrsta viðtal við konurnar og er notað til að 

sía út þær konur sem þurfa á viðtali við félagsráðgjafa að halda. Silja sagði frá: 

... við vorum ekki með þessa skimun, til dæmis að spyrja konurnar, þú veist, hefurðu 

sögu um að nota fíkniefni, hefurðu komið áður, ertu ung ... Við vorum ekki með þessa síu 

og þá náttúrulega komu allar konurnar [í viðtal], líka konur sem voru ákveðnar ... 

Samkvæmt því sem fram kom hjá viðmælendum virðist svo vera að þessi breyting sé ein 

helsta þróunin sem orðið hefur á starfi félagsráðgjafa.  

Viðmælendur fengu spurningar á borð við hvort einhver breyting hefði orðið á starfinu 

sjálfu eða á því hvernig viðtal fer fram. Viðmælendur minntust á að meira skipulag væri á 

starfi þeirra nú heldur en áður var, sem felst í aukinni og betri hlutverkaskiptingu og Fjóla 

sagði að starf félagsráðgjafa hafi með tímanum orðið „markvissara fyrst og fremst [og] 

verkferlar orðið skýrari“. Ein af ástæðunum fyrir betri hlutverkaskiptingu og markvissari 

aðferðum eru nýir starfsmenn sem koma inn með gagnrýni á það hvernig hlutirnir eru og 

koma með tillögur að betrumbótum. Silja sagði frá nýlegum breytingum: 

... þegar ég byrjaði breyttist bara strax mjög mikið af því að þá komum við tvær alveg 

nýjar inn. Það var bara algjör nýliðun og þarna ... við unnum að breyttu verklagi og 

kannski gerðum hlutina staðlaðri ... [við] gerðum tilraunir og byggðum á verklagi 
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fyrirrennara okkar ... [ég tel að] breyttar menntunaráherslur félagsráðgjafa til dæmis 

vegna lengingar námsins hafa haft sitt að segja. Við erum með sterkan kenningarlegan 

grunn og líkt og flestir félagsráðgjafar með ríka réttlætiskennd ... við viljum bætta 

þjónustu sem byggir á virðingu og kvenfrelsi í takt við 21. öldina. 

Samkvæmt því sem fram kom í viðtölum við viðmælendur hafa ekki orðið miklar 

breytingar á eðli viðtala. Símtalið varð að fyrsta viðtali sem hefur haft þau áhrif á að minna er 

um styttri viðtöl en viðmælendur töldu að lyfjaleiðin hafi einnig haft áhrif þar á. Að öðru leyti 

virðist svo vera að viðtölin sjálf hafi ekki tekið miklum breytingum. 

Tveir viðmælendur svöruðu spurningu um þróun á starfi út frá lyfjaleiðinni sem hefur 

verið í boði á Landspítalanum frá árinu 2006. Eva sagði: 

Helsta þróunin á starfinu. ... Það er tilkoma þess að, þessarar pillu [lyfjaleiðin], sem að 

gerir náttúrulega hlutina miklu auðveldari fyrir konurnar. ... Ég myndi halda að þetta 

væri mesta breytingin, hafi mjög mikil áhrif fyrir fólkið, fyrir skjólstæðinginn, konuna. Að 

gera hlutina ekki eins sektarkennda og erfiða. 

Olga taldi einnig að helsta þróunin væri lyfjaleiðin og sagði: 

Ég veit að það voru miklar breytingar og þetta var allt annað ... auðveldara fyrir konurnar 

að þurfa ekki að fara í þessa aðgerð, það er mikið einfaldara að fá þessi lyf og missa 

fóstrið heldur en að fara í aðgerð þar sem þú ert svæfð ... 

Miðað við svör viðmælanda er ljóst að þróun á starfi félagsráðgjafa sem sinna 

fóstureyðingarráðgjöf á kvennadeild Landspítalans hefur verið hæg síðastliðin rúm 40 ár. 

4.3 Tillögur að breytingum á löggjöf og á starfi 

Viðmælendur voru spurðir hver skoðun þeirra á núgildandi löggjöf um fóstureyðingar væri. 

Allir voru sammála um að löggjöfin væri barn síns tíma en þrátt fyrir það töldu viðmælendur 

hana vera góða að mörgu leyti. Löggjöfin gerði það að verkum á sínum tíma að konur fengu 

aukið vald yfir lífi sínu, yfir eigin frjósemi og höfðu meira um framtíð sína að segja en áður 

hafði þekkst hér á landi. Silja komst vel að orði og lýsti auknum völdum kvenna á eftirfarandi 

hátt: 

... þessi löggjöf var bylting, hún var algjör bylting ... þetta í rauninni þýddi það að konur 

fengu vald. Vald sem þær höfðu ekki áður haft ... yfir sínum líkama og það má skoða það 

lengra vegna þess að út af því að konur voru alltaf að eiga börn, voru kannski komnar 

með fjögur börn bara kornungar, 25 ára eða eitthvað, að þá gátu þær ekki farið eins 

mikið út á vinnumarkaðinn og þetta og menntað sig og svona gert það sem við teljum 

kannski ósköp eðlilegt í dag. Ég held að þetta hafi haft gríðarlega mikið með það að 

segja, að geta stjórnað frjósemi sinni bara upp á lífsgæði og framtíð kvenna [að gera]. 
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Viðmælendur telja löggjöfina góða vegna þess að frá því hún var samþykkt hefur hún 

ekki aftrað konum frá því að fá fóstureyðingu en allar umsóknir eru samþykktar séu konur 

ekki gengnar lengra en 16 vikur. Minnst var á að í frumvarpi með löggjöfinni kæmi fram að 

hún ætti að vera túlkuð í frjálsræðisátt og að sterk ákvæði væri þar að finna um 

sjálfsákvörðunarrétt kvenna þó það kæmi að vísu ekki fram í lögunum sjálfum. Eva sagði: 

 ... hún [löggjöfin] setti manni lítið stólinn fyrir dyrnar eða konunni lítið stólinn fyrir 

dyrnar og það voru sterk ákvæði í henni um sjálfsákvörðunarréttinn og túlkunina í 

frjálsræðisátt þó að það væri talað um að hún ætti að tala við lækni og félagsráðgjafa og 

fá undirskrift ... 

Út frá þessu var minnst á þá forræðishyggju sem finna má í löggjöfinni þar sem að allar 

konur, hvort sem þær væru ákveðnar eða ekki, ættu samkvæmt henni að tala við lækni og 

félagsráðgjafa eða tvo lækna. Ástæðan fyrir því samkvæmt Fjólu er sú að litið var á 

fóstureyðingu sem skelfilegar aðstæður fyrir konur, eins og hún sagði „... [að] á þeim tíma, 

fyrir 40 árum, var gengið út frá að þetta væri mjög afdrifarík ákvörðun, það er það ekkert 

endilega í dag“ og bætti svo við „skelfilegra var það þegar konur áttu ekki val“. 

Út frá þessu má sjá að félagsráðgjafar sem hafa unnið út frá löggjöfinni í rúm 40 ár telja 

hana nokkuð góða og því hefur ekki reynt á það að breyta henni á nokkurn hátt. Ástæðan 

fyrir því er ekki eingöngu sú að fagaðilum hefur tekist að vinna vel út frá henni heldur einnig 

að þeim hefur verið illa við að reyna að knýja fram breytingar og Bára sagði hvers vegna: 

... ástæðan fyrir því að löggjöfinni hefur ekkert verið breytt, þannig að því sé algjörlega 

haldið til haga ... er vegna þess að allar hugmyndir um breytingar á löggjöfinni, sem hafa 

komið fram ... voru alltaf hugmyndir um þrengingar. 

Allir viðmælendur voru þó sammála um að nú væri tími til kominn á breytingar þar sem 

langt væri um liðið og aðlaga þyrfti löggjöfina að breyttu samfélagi. Þeir fengu spurningu um 

hvaða breytingar þeir myndu helst vilja sjá og allskyns hugmyndir komu fram. Grunnurinn að 

nýrri löggjöf ætti samkvæmt þeim að vera kynheilbrigði og forvarnir sem snúa þá meðal 

annars að getnaðarvörnum. Fjóla sagði „... ég [myndi] vilja sjá það bundið í lög að allar 

getnaðarvarnir að meðtaldri neyðarpillunni væru fríar fyrir fólk upp að 25 ára aldri“, ástæðan 

fyrir því er sú að getnaðarvarnir eru dýrar og hún telur að ungt fólk myndi frekar nota þær ef 

þær væru aðgengilegri. Þar að auki var bent á að orða þyrfti löggjöfina á annan hátt, Silja tók 

dæmi um hvernig orðalagið er núna „... já hérna kona skal þetta og skal hitt“ og að útskýra 

þyrfti hugtök á borð við kynheilbrigði og sjálfsákvörðunarrétt. Einnig var bent á mikilvægi 
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þess að það yrði enn svo að fóstureyðingar færu eingöngu fram á spítala til að tryggja öryggi 

og kynheilbrigði kvenna. 

Viðmælendur voru allir sammála um að fóstureyðingar ættu að verða leyfðar að ósk 

kvenna eins og þekkist í mörgum nágrannalöndum Íslands og að mikilvægt væri að virða 

sjálfsákvörðunarrétt kvenna í umræðunni um fóstureyðingar. Silja orðaði þetta málefni á 

eftirfarandi hátt: 

... að sjálfsögðu finnst mér að þarna, að löggjöfin mætti vera frjálslegri, eins og í 

Norðurlöndunum, það væri eðlilegast. Þetta er rosalega mikil forsjárhyggja hérna í 

okkur, þrátt fyrir að við reynum að vinna með lögin eins og hægt er ... en að sjálfsögðu 

væri alltaf í boði að hitta félagsráðgjafa ... Bara að sýna konum það traust að þær ráði við 

að taka þessa ákvörðun sjálfar og þurfi ekki félagsráðgjafa og lækni eða tvo lækna til að 

skrifa undir. 

Minnst var á að til að byrja með væri brýnt að verkferlar í kringum fóstureyðingar yrðu 

einfaldari, sérstaklega í ljósi þess að konur geta valið lyfjameðferð upp að níundu viku 

meðgöngu sem þykir minna inngrip heldur en ef konur þurfa að fara í aðgerð. Fjóla sagði að 

breytingar tengdar þessu gætu verið „... að ferlið gæti gengið hraðar fyrir sig, sérstaklega í 

lyfja abortum og það verði minni kröfur gerðar á það að viðkomandi ... þyrfti að hitta lækna 

[og] félagsráðgjafa ...“. Þrátt fyrir að vera sammála um minni kröfur um viðtal þykir þeim þó 

öllum mikilvægt að félagsráðgjafar séu enn til taks fyrir þær konur sem á þeim þurfa að 

halda. Silja tók fram að „það [er] gríðarlega mikilvægt að halda því til haga að þessi þjónusta 

sem við veitum sé samt sem áður til boða“. Hanna taldi svo einnig vera og rökstuddi skoðun 

sína með eftirfarandi orðum: 

Maður vill bara tryggja að konur sem fara í fóstureyðingar, að þær fái góða þjónustu, 

fordómalausa þjónustu og að þær geti gert þetta að eigin ósk en að þær konur sem að 

þurfa stuðning að þær fái faglegan og góðan stuðning við að taka þessa ákvörðun og fái 

góða heilbrigðisþjónustu. 

Fleiri en Hanna töluðu á þessum nótum og minntust á að nauðsynlegt væri að sía þær 

konur út sem ekki þyrftu á aðstoð félagsráðgjafa að halda og þær sem virkilega þyrftu á 

þjónustunni að halda. Fjóla tók dæmi um þetta og sagði „... ég vil eyða miklu meiri tíma í 16 

ára stúlku sem er þunguð heldur en 25 ára stúlku sem er algjörlega búin að taka ákvörðun“.  

Allir viðmælendur voru sammála um að fóstureyðingar ættu að vera frjálsar en þeir voru 

þó ekki sammála um tímamörk. Fjórir viðmælendur töldu að fóstureyðingar ættu að vera 

gerðar að ósk kvenna fram að 12. viku meðgöngu en þeir vildu þó hafa fóstureyðingu sem 
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valmöguleika fram að þeirri 16. Eva sagði út frá þessari umræðu „mér finnst náttúrulega að 

það eigi að hafa mörk, skýr mörk, nema semsagt að eitthvað voðalegt sé í húfi“. Ef 

fóstureyðing ætti að fara fram eftir 12. viku telja þessir viðmælendur að konur verði að hafa 

góða og gilda ástæðu ásamt því að fara í gegnum það ferli sem konur þurfa að fara í gegnum 

núna, það er, hitta félagsráðgjafa og lækni. Ástæðan fyrir því er samkvæmt Silju: 

... vegna þess að bæði er það mun erfiðara fyrir líkamann og það er líka erfiðara andlega. 

Það er engin aðgerð, það er ekki í boði, við erum að tala um ferli sem snýst um það að þú 

þarft að fæða látið fóstur og þetta er þá eitthvað sem verður það stórt að það sést, 

þannig að þá finnst mér það vera orðið annað. 

Einn viðmælandi talaði um að fóstureyðingar ættu að vera frjálsar fram að 18. viku 

meðgöngu sem væri þá í líkingu við tímamörk í nágrannalöndum. Tveir viðmælendur voru til 

í að ganga enn lengra og töldu að virða ætti sjálfsákvörðunarrétt kvenna til fóstureyðinga 

fram að 20. eða 22. viku meðgöngu. Bára sagði: 

... þegar maður er búin að vinna svona lengi í þessu og er með hjartað í málinu að þá er 

ég kannski reiðubúnari en margir aðrir til þess að ganga bara alla leið og það getur 

enginn tekið þessa ákvörðun nema við sjálfar, það er bara þannig. Þetta er okkar líkami 

og aðalatriðið að við fáum þá líka [stuðning], ég fer ekki ofan af því, það er alltaf gott að 

eiga stuðning, hvort sem það er góður fagaðili, vinkona eða eitthvað. 

Því telja þær að gott væri að taka upp norræna eða breska módelið sem heimilar 

fóstureyðingar eftir lengri meðgöngu. Ef það er ekki möguleiki þá ættu konur að hafa 

sjálfsákvörðunarrétt fram að 16. viku og gott væri að hafa úrskurðarnefnd fram að 20. viku 

meðgöngu. Bilið þar á milli væri þá vegna félagslegra eða læknisfræðilegra ástæðna. Hanna 

útskýrði hvers vegna hún telur að rýmka ætti tímamörkin: 

Ég myndi alveg vilja auka tímamörkin upp í 20 [vikur] ... Af því að stundum eru bara 

konur í þannig aðstæðum að þær fatta þetta ekki, eiga erfitt með að taka ákvörðun og 

allt það. Þarna aftur erum við að segja, þú ert fullorðin manneskja, við treystum þér til 

að vita hvað er best fyrir þitt líf. 

Viðmælendur voru spurðir að því hvort að þær teldu að félagsráðgjafar ættu að hafa 

aðkomu að nýrri löggjöf um fóstureyðingar. Þeir töldu svo vera og að gott væri ef starfandi 

félagsráðgjafar yrðu þá ráðgefandi, myndu fá að lesa lögin yfir og koma með tillögur. 

Að lokum voru viðmælendur spurðir að því hvernig mæta mætti þörfum skjólstæðinga 

betur. Sumum viðmælendum fannst erfitt að svara spurningunni og töldu að best væri að 



74 

spyrja konurnar sjálfar að því en aðrir komu með hugmyndir að betrumbótum. Fjóla svaraði 

á eftirfarandi hátt: 

Ég held kannski að við þurfum að vera duglegri að sortera konurnar út sem að þurfa ekki 

félagsráðgjöf og leggja miklu meiri vinnu í þær sem raunverulega þurfa þess, á 

þjónustunni að halda og það er svoldið byrjað á því ... Já og það er ekkert víst að það sé 

rétta aðferðin en við erum bara að prófa okkur áfram með þetta til þess að nýta 

fagþekkingu félagsráðgjafa sem allra best. 

Einnig var minnst á að það sé betra að félagsráðgjafar taki símaviðtalið heldur en 

hjúkrunarfræðingarnir, ástæðan fyrir því er sú að viðmælandinn telur sína fagstétt sinna 

símtölunum betur þar sem félagsráðgjafarnir taka frekar ákvörðun um hvort konurnar ættu 

að koma út frá skimuninni, sem gefur upplýsingar um hvort konur þurfi frekari stuðning á 

meðan hjúkrunarfræðingarnir spyrja flestar hvort þær hafi áhuga á viðtali. Tveir 

viðmælendur töldu þó að bæta mætti þjónustuna með því að spyrja konurnar hvort þær 

hefðu áhuga á að mæta í viðtal. Hanna taldi að það væri það sem ætti að gera og sagði „... ég 

meina vilja konur þetta? ... mér finnst að við þurfum að spurja konurnar, hvað vilja þær?“. Að 

auki var minnst á að betur þyrfti að sinna konum sem þyrftu á félagslegri eða andlegri aðstoð 

að halda sem gæti hugsanlega breytt aðstæðum þeirra til hins betra sem gæti svo haft áhrif á 

ákvarðanatöku þeirra. Að lokum komu nokkrir viðmælendur inn á að aðstaða á 

kvennadeildinni þyrfti að vera betri, þá var bæði átt við aðstöðu félagsráðgjafa og 

biðaðstöðu. Silja fær að eiga síðasta orðið þessu viðkomandi: 

Sko, mér finnst í fyrsta lagi að þarna það mætti kannski aðskilja fæðingardeildina og 

þessa þjónustu betur. Margar konur tala um það að þeim finnist það mjög óþægilegt að 

horfa á þær hérna kasóléttar eða með hvítvoðunga og þetta er sko áratugagamalt 

kvörtunarefni, umkvörtunarefni. Ég skil það bara vel, en mjög erfitt að uppfylla, því 

miður. 
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5 Umræða 

Hér verða helstu niðurstöður rannsóknar teknar saman og valin atriði sett í fræðilegt 

samhengi. Markmið rannsóknar var að öðlast vitneskju um hvað felst í 

fóstureyðingarþjónustu félagsráðgjafa, kortleggja þá þróun sem hefur orðið á starfi 

félagsráðgjafa sem sinna fóstureyðingarráðgjöf við kvennadeild Landspítalans frá því að lög 

nr. 25/1975 tóku gildi á Íslandi ásamt því að komast að því hvaða breytingar félagsráðgjafar 

myndu vilja sjá á löggjöf um fóstureyðingar og þar af leiðandi á starfi sínu. 

Eftirfarandi rannsóknarspurningar voru settar fram til að ná settum markmiðum: 

 Hvað felst í starfi félagsráðgjafa sem veita fóstureyðingarráðgjöf? 

 Hvaða þróun hefur átt sér stað á störfum félagsráðgjafa sem sinna/hafa sinnt 
fóstureyðingarráðgjöf á árunum 1975 til 2016? 

 Hvaða breytingar vilja félagsráðgjafar sem starfa/hafa starfað við 
fóstureyðingarráðgjöf sjá á lögum nr. 25/1975? 

Kaflanum er skipt upp í fjóra hluta, fyrstu þrír eftir rannsóknarspurningum og í þeim 

fjórða er rætt um takmarkanir rannsóknir. 

5.1 Starf félagsráðgjafa sem veita fóstureyðingarráðgjöf 

Í niðurstöðum þessarar rannsóknar má greina þemu sem fram komu þegar rætt var við 

viðmælendur um störf félagsráðgjafa. Þau þemu eru þjónusta, viðtalið, kenningar og 

upplifun á starfi. Hér verður greint sameiginlega frá þemunum þjónusta og viðtalið þar sem 

þau eru samofin í öðrum rannsóknum og greinum. Fjallað verður um þemun kenningar og 

upplifun á starfi í sitthvorum undirkaflanum.  

5.1.1 Þjónusta og viðtalið 

Samkvæmt rannsókn þessari eru markmið félagsráðgjafa sem veita fóstureyðingarráðgjöf við 

kvennadeild Landspítalans að aðstoða konur við að komast að sinni réttustu ákvörðun, styðja 

þær í ákvörðun sinni og að standa með ákvörðuninni. Viðmælendur töldu að stuðningur, það 

að hlusta og aðstoða konur að takast á við erfiðleika sem upp kunna að koma í 

ákvarðanatökunni, vera þeirra helsta hlutverk, auk þess að reyna að tryggja að konan sé að 

taka ákvörðun fyrir sig en ekki fyrir aðra. Moore o.fl. (2011) fjölluðu um markmið og hlutverk 
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ráðgjafa sem sinna fóstureyðingarþjónustu og samkvæmt þeim eiga ráðgjafar að vera 

styðjandi við konurnar, styðja þá ákvörðun sem þær taka ásamt því að ræða þá valkosti sem 

standa þeim til boða. Joffe (2013) komst að því í rannsókn sinni að eitt af hlutverkum 

ráðgjafa sé að ganga úr skugga um að ekki sé verið að neyða konur í fóstureyðingar. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar samræmast því niðurstöðum erlendra rannsókna er varða 

markmið og hlutverk ráðgjafa en auk þess haldast markmið og hlutverk í hendur. 

Niðurstöður rannsóknar eru þær að þjónusta félagsráðgjafa, þeir verkferlar sem starfað 

er eftir, hafa verið þeir sömu síðan þeir hófu að veita fóstureyðingarráðgjöf á kvennadeild 

Landspítalans. Konur hringja á uppgefnum símatíma sem er í dag fyrsta viðtal og metið er 

hvort þær þurfi á ráðgjöf að halda. Ef þörf er á ráðgjöf mæta þær í viðtal og hvort sem er um 

viðtal að ræða eða ekki er bókaður tími í læknisskoðun. Að viðtali loknu er hlutverki 

félagsráðgjafa yfirleitt lokið. Ef konur eiga í erfiðleikum með ákvarðanatöku stendur þeim til 

boða að hitta félagsráðgjafa eins oft og þurfa þykir en félagsráðgjafar bjóða einnig upp á 

viðtöl að fóstureyðingu lokinni. Niðurstöður þessar samræmast því sem fram kemur í kafla 

Guðbjargar Eddu Hermannsdóttur og Svövu Stefánsdóttur (2006) um þá þjónustu sem 

félagsráðgjafar veita á kvennadeild. Allir viðmælendur lýstu því sem felst í þjónustu þeirra á 

sama hátt, sem eykur réttmæti niðurstaðna.  

Þegar konur mæta í ráðgjöf til félagsráðgjafa er þeim sýnd umhyggja, mætt af hlutleysi, 

skilningi og á jafnréttisgrundvelli samkvæmt viðmælendum og samræmast þær niðurstöður 

því sem fram kemur í rannsóknum Moore o.fl. (2011) og Beja og Leal (2010) um hvernig 

æskilegt sé að mæta skjólstæðingum og þörfum þeirra. Niðurstöður má einnig spegla í 

rannsókn Ernu Harðardóttur (2013) þar sem fram kom að flestar konur sem mættu til 

fóstureyðingarráðgjafar hefðu upplifað hlutleysi af hálfu félagsráðgjafa. Samkvæmt 

niðurstöðum reyna félagsráðgjafar að mynda traust í upphafi viðtals, byrja á léttu spjalli og 

því næst eru helstu upplýsingar teknar niður. Í ráðgjöfinni er notast við opnar spurningar til 

að fá sögu kvenna, öðlast vitneskju um hvernig getnað bar að og um aðstæður þeirra. Auk 

þess er virkri hlustun beitt svo það óyrta fari ekki fram hjá félagsráðgjöfum en samkvæmt 

Breitbart (2000) einkenna þessir þættir sem nú hafa verið taldir upp góða ráðgjöf. Áður fyrr 

var það svo að félagsráðgjafar sóttust eftir svörum við ákveðnum spurningum en núna 

stjórna konurnar umræðuefninu að mestu. Rannsókn Moore o.fl. (2011) styður þá 

viðtalsaðferð en niðurstöður þeirra voru þær að konur töldu að ráðgjöfin nýttist þeim best ef 
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þær fá að stjórna umræðuefninu í viðtalinu. Samkvæmt viðmælendum er ekki ýtt á konur að 

ræða meðgöngu ef þær eru ákveðnar heldur er ákvörðun þeirra virt en ef þær eru íhugandi 

er rætt um báðar hliðar og hvernig þær sjá framtíð sína fyrir sér. Ef þær velja þá leið að fara í 

fóstureyðingu fá þær ákveðna fræðslu sem tengist henni, félagsráðgjafar svara spurningum 

kvenna hafi þær einhverjar og einnig ber þeim skylda til að ræða getnaðarvarnir. Beja og Leal 

(2010) rannsökuðu störf fagaðila sem sinna fóstureyðingarráðgjöf í Portúgal en þar ber 

konum skylda samkvæmt lögum að fara í ráðgjöf óski þær eftir fóstureyðingu líkt og á Íslandi. 

Rannsókn þeirra endurspeglar niðurstöður þessarar rannsóknar varðandi það hvað er rætt 

og hvernig er rætt við konur sem hitta fagaðila. Samkvæmt Beja og Leal (2010) er þjónustan í 

Portúgal unnin út frá viðurkenndum viðmiðum fyrir slíka ráðgjöf og er auk þess 

einstaklingsmiðuð. Þar sem sömu áherslur eru í ráðgjöf félagsráðgjafa hér á landi og fagaðila 

í Portúgal má draga þá ályktun út frá niðurstöðum þessarar rannsóknar að þjónustan sem 

veitt er á kvennadeild Landspítalans sé einnig einstaklingsmiðuð og í samræmi við 

viðurkennda staðla. Þar sem niðurstöður þessarar rannsóknar samræmast því sem fram kom 

í niðurstöðum Breitbart (2000) og Beja og Leal (2010) má áætla að fóstureyðingarráðgjöf 

félagsráðgjafa hér á landi sé góð. 

5.1.2 Kenningar 

Helstu kenningar og hugmyndafræði sem félagsráðgjafar hafa nýtt við fóstureyðingarráðgjöf 

samkvæmt niðurstöðum eru femínískar kenningar, valdefling, heildarsýn, kerfiskenningar, 

áfallakenningar, að venjubinda aðstæður og viðtalstækni. Hér verður þeim kenningum sem 

fjallað var um í kafla 2.7 gerð betri skil út frá niðurstöðum þessarar rannsóknar. 

Femínískar kenningar þykja henta vel í fóstureyðingarráðgjöf samkvæmt niðurstöðum 

vegna þess að sú ráðgjöf sem félagsráðgjafar veita er miðuð að konum. Réttindi kvenna eru 

höfð að leiðarljósi, konan er í öndvegi og fram kom að fagaðilar taka ávallt afstöðu með 

þeirri ákvörðun sem konur taka er viðkoma fóstureyðingum. Samkvæmt Payne (2005) er 

aðalmarkmið femínískra kenninga að bæta almenn borgaraleg réttindi sem og almenn 

mannréttindi og þar sem aðgangur kvenna að löglegum fóstureyðingum telst til 

mannréttinda samkvæmt Sameinuðu þjóðunum (United nations, 2014) má draga þá ályktun 

að femínísk nálgun henti vel í starfi félagsráðgjafa sem sinna fóstureyðingarráðgjöf. Auk þess 

telur Ely (2007) að grundvallarviðhorf femínískra kenninga sem fjallað var um í kafla 2.7.1 

henti vel í fóstureyðingarráðgjöf þar sem leitast er við að mæta þörfum kvenna sem best. Að 
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lokum hefur femínísk nálgun leitt til aukinnar valdeflingar (Ely, 2007; Ely o.fl., 2010) en 

samkvæmt niðurstöðum þessarar rannsóknar er valdefling mikilvæg þegar unnið er með 

konum sem eru í þeirri stöðu að þurfa að taka ákvörðun um fóstureyðingu.  

Valdefling felst í því samkvæmt niðurstöðum að konum er gerð grein fyrir því að þær séu 

að taka ákvörðun fyrir sig og sína framtíð og á sér stað í samskiptum á milli félagsráðgjafa og 

skjólstæðinga. Með því að taka meðvitaða upplýsta ákvörðun öðlast konur vald sem getur 

leitt til þess að þær styrkist í öðrum ákvarðanatökum. Út frá niðurstöðum má sjá að 

félagsráðgjafar beita nú aukinni valdeflingu heldur en áður var gert sem felst meðal annars í 

því að konur hafa meira val um hvort þær kjósi að mæta í ráðgjöf og að þær hafa meiri stjórn 

á þeirri umræðu sem á sér stað í viðtölum. Í rannsókn Moore o.fl. (2011) kom fram að 

valdefling henti vel í fóstureyðingarráðgjöf því að ákvarðanataka um erfið málefni getur leitt 

til aukins sjálfsöryggis og að konur geri sér frekar grein fyrir réttindum sínum sem styrkir þá 

niðurstöðu að valdefling henti vel í starfi félagsráðgjafa. Grein Greene o.fl. (2005) styrkir 

einnig þá niðurstöðu að valdefling henti í fóstureyðingarráðgjöf en höfundar telja að 

valdefling henti vel þegar skjólstæðingar félagsráðgjafa þurfa að hafa stjórn á aðstæðum 

sínum, við ákvarðanatöku og til að nýta sjálfsákvörðunarrétt sinn en það er það sem konur 

þurfa að gera verði þær ófrískar án þess að ætla sér það. 

 Að lokum er heildarsýn mikilvæg í starfi félagsráðgjafa samkvæmt niðurstöðum. 

Ástæðan fyrir því er sú að aðstæður skjólstæðinga eru skoðaðar út frá öllum mögulegum 

hliðum en í raun snýst ráðgjöf félagsráðgjafa einmitt um það og sérstaklega hjá þeim konum 

sem eru íhugandi. Auk þess ber félagsráðgjöfum samkvæmt siðareglum þeirra að starfa eftir 

heildarsýn eins og þegar hefur komið fram í fræðilega kafla þessarar ritgerðar 

(Félagsráðgjafafélag Íslands, e.d.). 

5.1.3 Upplifun á starfi 

Í niðurstöðum kom fram að viðmælendur séu eða hafi verið ánægðir í starfi en einnig komu 

fram tvö þemu sem hafa áhrif á annars jákvæða upplifun félagsráðgjafa af starfi sínu, 

vinnuálag og fordómar sem bæði þeir og skjólstæðingar þeirra verða fyrir. Niðurstöður um 

álag endurspegla niðurstöður McLaughlin (2016) þar sem félagsráðgjafar töluðu um aukið 

álag í starfi sem hindrar þá í að veita skjólstæðingum sínum bestu mögulegu þjónustu. Sú 

breyting, að símtalið sé orðið að fyrsta viðtali, er liður í því að minnka álag og veita íhugandi 

konum betri þjónustu og því má segja að starfandi félagsráðgjafar séu að reyna að vinna að 
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lausn á þeim málum. Aðrar niðurstöður McLaughlin (2016) voru þær að félagsráðgjafar séu 

vel metnir af samstarfsfólki og skjólstæðingum sínum. Erfitt er að bera saman þann lið þar 

sem ekki var talað við samstarfsfólk né skjólstæðinga félagsráðgjafa en þrátt fyrir það 

upplifðu viðmælendur að þeir væru vel liðnir af öðru heilbrigðisstarfsfólki. Erna Harðardóttir 

(2013) komst að þeirri niðurstöðu í rannsókn sinni að 12 af þeim 14 konum sem mættu í 

fóstureyðingarráðgjöf til félagsráðgjafa væru ánægðar með þá þjónustu sem þær fengu. Út 

frá þeim niðurstöðum að viðmælendur telja að þeir séu vel liðnir og niðurstöðum Ernu má 

draga þá ályktun að niðurstöður þessar endurspegli niðurstöður McLaughlin. 

Ef álag er skoðað nánar voru niðurstöður þær að sex af sjö viðmælendum töluðu um að 

mikið álag væri á félagsráðgjöfum vegna anna í starfinu. Eins og kom fram í kafla 2.2.4 varð 

aukning á fóstureyðingum frá því þær voru gerðar löglegar og allt fram yfir aldamót en 

síðastliðin ár hefur fjöldi staðið í stað (Embætti landlæknis, e.d.-b). Út frá þeim tölum sem 

þar má finna má sjá að mikil fjölgun er fyrstu 30 árin og því hefðu niðurstöður átt að vera 

þær að með árunum hefði álag aukist en svo var ekki þar sem viðmælendur töluðu allir um 

mikið álag og skipti þá engu hvenær þeir voru starfandi. Ekki fylgdi því hversu margir 

félagsráðgjafar störfuðu með hverjum og einum viðmælanda né hversu margar konur komu 

árlega í viðtöl og tóku ákvörðun um að fara ekki í fóstureyðingu og nokkrir viðmælendur sem 

voru starfandi á ólíkum tímaskeiðum töluðu um að algengt hefði verið að taka fjögur til fimm 

viðtöl á dag. Út frá þessu má álykta að álag hefur verið jafnt yfir árin þrátt fyrir þá fjölgun 

sem hefur orðið. 

Þemað fordómar kom fram í fimm viðtölum og er víða að finna í samfélaginu og innan 

Landspítalans eins og niðurstöður sýna fram á. Í viðtölum við viðmælendur kom í ljós að 

félagsráðgjafar og skjólstæðingar þeirra hafa frá upphafi fundið fyrir fordómum í sinn garð 

vegna fóstureyðinga en niðurstöður eru þó þær að fordómar hafi farið minnkandi. Líklega má 

rekja það til þess að starfandi félagsráðgjafar sem veita fóstureyðingarráðgjöf hafa í gegnum 

árin unnið markvisst að því að breyta viðhorfum gagnvart fóstureyðingum með því að fara í 

viðtöl og veita fræðslu. Kom það rannsakanda á óvart hversu mikla fordóma er enn að finna í 

samfélaginu rúmum 40 árum eftir að löggjöfin tók gildi, að fordómar séu yfir höfuð til staðar 

innan spítalans og að heilbrigðisstarfsmenn fari ekki leynt með viðhorf sín hvort sem um 

ræðir við aðra starfsmenn eða skjólstæðinga. 
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5.2 Þróun á starfi félagsráðgjafa  

Viðmælendur urðu varir við breytingar tengdum skjólstæðingum sem fólust meðal annars í 

því að yngri konum þóttu fóstureyðingar orðið sjálfsagðari, konur hafi með tímanum orðið 

ákveðnari varðandi sína ákvörðun og að þær kölluðu eftir bættri þjónustu. Þessar 

niðurstöður endurspegla það sem Moore o.fl. (2011) urðu vitni að þegar rætt var við konur 

um fóstureyðingarráðgjöf og hvernig þær töldu að betur mætti standa að henni. Þar kom 

meðal annars fram að flestar konurnar sem fóru í ráðgjöf voru búnar að taka upplýsta 

ákvörðun um fóstureyðingu og töldu sig ekki þurfa á ráðgjöf að halda. Þær töldu að 

þjónustan ætti að vera til staðar og að bæta mætti þjónustu við konur sem ekki voru 

ákveðnar. Niðurstöður Ernu Harðardóttur (2013) benda til þess sama en 11 konur af 14 

höfðu þegar tekið ákvörðun áður en þær hittu félagsráðgjafa. 

Samkvæmt niðurstöðum hafa orðið breytingar á umhverfi félagsráðgjafa sem tengjast 

bæði fordómum og ytri aðstæðum. Nú þegar hefur verið rætt um fordóma í kafla 5.1.3 og því 

verður ekki rætt nánar um þá hér. Ytri aðstæður hafa tekið töluverðum breytingum frá árinu 

1975. Núna er öll aðstaða orðin góð, á neðri hæð kvennadeildar er að finna móttöku og 

biðaðstöðu og aðstaða félagsráðgjafa hefur einnig verið bætt sem felst í að skrifstofur og 

viðtalsherbergi eru hugguleg og til þess gerð að konum líði vel þar. Starfandi félagsráðgjafar 

og þeir sem voru við störf nýlega telja aðstöðu almennt vera góða og samræmist rannsókn 

Ernu Harðardóttur (2013) þeim niðurstöðum þar sem fram kom að konurnar sem hún ræddi 

við voru almennt ánægðar með aðstöðu félagsráðgjafa. 

Niðurstöður gefa til kynna að verkferlar félagsráðgjafa varðandi þjónustu hafi alla tíð 

verið þeir sömu með þeirri undantekningu að misjafnt hefur verið hver tekur við 

bókunarsímtölum. Stuttu eftir að félagsráðgjafar hófu að veita fóstureyðingarráðgjöf fengu 

þeir ritara sem tók símtölin, um miðbik tímabilsins sem rannsókn þessi nær yfir tók við 

símsvari, þar á eftir tóku félagsráðgjafar símtalið og nýlega var sú breyting gerð að þeir ásamt 

hjúkrunarfræðingum sinna því hlutverki. Þessar breytingar í gegnum árin hafa verið liður í því 

að bæta þjónustu við skjólstæðinga en annað því viðkomandi er einnig sú breyting sem hefur 

átt sér stað varðandi símtalið; það er að símtalið er nú orðið að fyrsta viðtali og er nýtt til að 

skima eftir þeim konum sem þurfa á ráðgjöf að halda. Samkvæmt niðurstöðum er það ein 

helsta þróun á starfi félagsráðgjafa ásamt tilkomu lyfjameðferðarinnar sem konum býðst 

fram að níundu viku meðgöngu.  
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Rannsakandi telur líklegt að einhverjum þyki sú nýlega þróun, að konur þurfi ekki að 

mæta í viðtal til félagsráðgjafa nema fagaðilar telji þær hafa þörf á ráðgjöf, vera brot á lögum 

nr. 25/1975. Því er mikilvægt að benda á að þar er hvergi tekið fram að konur þurfi að mæta 

til félagsráðgjafa heldur eingöngu að ráðgjafarþjónustu eigi að veita á heilsugæslustöðvum 

eða á spítölum af fagaðilum sem ber að fræða þær um ákveðin málefni og veita ráðgjöf 

samkvæmt lögum (Lög um ráðgjöf og fræðslu varðandi kynlíf og barneignir og um 

fóstureyðingar og ófrjósemisaðgerðir nr. 25/1975). Símtalið er fyrsta viðtal og þar fer fram 

ákveðin ráðgjöf auk þess sem fagaðilar sem sinna símtölunum spyrja ákveðinna spurninga til 

að skima eftir þeim konum sem þurfa á frekari ráðgjöf að halda. Samkvæmt niðurstöðum eru 

félagsráðgjafar því að veita þá fræðslu og ráðgjöf sem þeim ber að gera samkvæmt lögum. 

Rannsakandi fann einungis eina rannsókn þar sem þróun á fóstureyðingarráðgjöf var til 

skoðunar sem gerir það að verkum að erfitt er að endurspegla allar hliðar niðurstaðna og var 

sú rannsókn framkvæmd í Bandaríkjunum. Eigindleg viðtöl voru tekin við 25 konur sem 

höfðu starfað við ráðgjöf frá því að byrjað var að veita hana og voru helstu niðurstöður þær 

að áður fyrr fólst ráðgjöfin meira í að verja konurnar og var pólitískari, en nú snýr hún að því 

að mæta þörfum skjólstæðinga og er orðin einstaklingsmiðaðri. Það sem er ólíkt þar og hér 

er að í Bandaríkjunum hafa viðtölin verið tekin út frá ákveðinni hugmyndafræði sem hefur 

þróast í gegnum árin og nú starfa flestir ráðgjafar þar eftir viðtalsaðferð sem kallast Head 

and heart. Sú aðferð felur í sér að tengja þurfi hug og hjarta kvenna við ákvörðunina, að þær 

skilji að þær séu að velja leið sem er þeim fyrir bestu og líði því ekki illa yfir ákvörðuninni 

(Joffe, 2013). Þrátt fyrir ólík vinnubrögð ráðgjafa hér og í Bandaríkjunum sýna niðurstöður 

fram á að í upphafi ráðgjafar hafi það verið svo að félagsráðgjafar stjórnuðu viðtalinu að 

mestu en að nú sé það svo að konurnar fái meira um það ráðið hvað sé rætt og hvað ekki og 

endurspeglar það því niðurstöður rannsóknar Joffe um einstaklingsmiðaðri ráðgjöf.  

Rannsakandi hefur velt því fyrir sér hvers vegna hafi ekki orðið meiri þróun á starfi 

félagsráðgjafa sem sinna fóstureyðingarráðgjöf hér á landi og telur að líklegasta ástæðan sé 

sú að unnið hefur verið eftir sömu löggjöf frá árinu 1975 og vegna hennar gæti verið erfitt að 

ná fram breytingum. Önnur ástæða er sú eins og niðurstöður sýna fram á, að ekki hefur verið 

vilji til breytinga á löggjöfinni í frjálslyndari átt og því hefur ekki orðið frekari þróun. Að lokum 

má draga þá ályktun út frá niðurstöðum að ráðgjöf félagsráðgjafa varðandi fóstureyðingar 

hafi frá upphafi verið góð og því hafi ekki verið talin þörf á stórfelldum breytingum á störfum 

þeirra. 
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5.3 Breytingar sem félagsráðgjafar vilja sjá á löggjöf og á starfi 

Í niðurstöðum var greint frá þeim breytingum sem fyrrverandi og núverandi félagsráðgjafar 

sem starfað hafa á kvennadeild Landspítalans myndu vilja sjá á löggjöf um fóstureyðingar. 

Tekið var fram að mikilvægt væri að byggja nýja löggjöf á hugtakinu kynheilbrigði en grein 

Alzate (2009) styður þá hugmynd þar sem höfundur fjallar um að hugtakið sé veigamikill 

partur af heilbrigðismálum kvenna. Viðmælendur voru almennt sammála um að þörf væri á 

að breyta löggjöf hér á landi á þann hátt að fóstureyðingar yrðu frjálsar og því gerðar að ósk 

kvenna eins og þekkist í nágrannalöndum. Sú tillaga að breytingum á vel við ef rannsókn 

Levels o.fl. (2014) er skoðuð en þar kemur fram að fóstureyðingar eru gerðar að ósk kvenna í 

átta af þeim 20 löndum í Vestur-Evrópu sem rannsókn þeirra tók til. Af nágrannalöndum 

Íslands eru fóstureyðingar gerðar að ósk kvenna í Danmörku, Noregi og Svíþjóð, hins vegar 

þurfa konur í Bretlandi og Finnlandi leyfi heilbrigðisstarfsmanna líkt og konur hér á landi 

(Levels o.fl., 2014). Niðurstöður voru þær að viðmælendur voru ekki sammála þeim 

tímamörkum sem þyrfti að setja ef fóstureyðingar yrðu gerðar að ósk kvenna. Fjórir 

viðmælendur vildu að fóstureyðingar væru frjálsar fram að 12. viku meðgöngu en þrír 

viðmælendur vildu hafa þær frjálsar allt fram að 18. viku eða jafnvel fram til 22. viku. 

Tímamörk í nágrannalöndum eru misjöfn eins og kemur fram í rannsókn Levels o.fl. (2014) en 

í Danmörku og Noregi eru fóstureyðingar frjálsar fram að 12. viku og í Svíþjóð fram að 18. 

viku meðgöngu. Finnar gefa leyfi vegna ýmissa ástæðna fram að 12. viku og Bretar fram að 

24. viku meðgöngu. Í fyrrnefndum löndum er misjafnt hvaða ástæður eru teknar gildar að 

þessum tímamörkum liðnum (Levels, o.fl., 2014). Út frá þessu má segja að tillögur 

viðmælanda að breytingum samræmist löggjöf nágrannalanda. Niðurstöður benda að lokum 

til þess að viðmælendur vilji sjá breytta áherslu á þeirri ráðgjöf sem nú er í boði sem felur í 

sér að konur hafi meira val um hvort þær kjósi ráðgjöf eða ekki. Þær tillögur viðmælanda 

endurspegla þá ráðgjöf sem stendur konum til boða í þeim löndum sem fjallað hefur verið 

um. Heilbrigðisstarfsfólki ber samkvæmt lögum að veita ákveðna fræðslu vegna 

fóstureyðinga en konur stjórna því sjálfar hvort þær þiggi ráðgjöf (International planned 

parenthood federation, 2012; Levels o.fl., 2014). 

Ljóst er að lög nr. 25/1975 voru stórt skref í átt að auknu jafnrétti en þrátt fyrir að svo 

hafi verið er hægt að gera enn betur þar sem lögin eru ekki hliðholl konum. Félagsráðgjafar 

og aðrir heilbrigðisstarfsmenn hafa í gegnum árin reynt að vinna með lögin á þann hátt að 

hægt sé að mæta þörfum kvenna sem best en enn er langt í land þar sem 
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sjálfsákvörðunarréttur kvenna er ekki virtur á meðan þær þurfa skriflegt leyfi frá 

heilbrigðisstarfsfólki. Konur ættu ekki að þurfa að gefa ástæðu fyrir því hvers vegna þær 

kjósa að binda enda á meðgöngu sína. 

Í niðurstöðum kom fram hvaða breytingar viðmælendur teldu að þyrftu að verða svo að 

mæta mætti þörfum kvenna betur sem nýta fóstureyðingarráðgjöf félagsráðgjafa. Það sem 

viðmælendur lögðu hvað mesta áherslu á var að það þyrfti að sía þær konur út sem þyrftu 

ekki á ráðgjöf að halda svo hægt væri að bæta þjónustuna við þær sem virkilega þyrftu á 

aðstoð að halda við ákvarðanatöku. Tveir tóku það fram að mikilvægt væri að spyrja konur 

hvort þær hefðu áhuga á að koma og að þær þyrftu að fá að ákveða það sjálfar sem væri þá 

liður í að valdefla konur enn frekar. Niðurstöður endurspegla því viðhorf kvenna í rannsókn 

Moore o.fl. (2011) en þar kom fram að viðmælendur þeirra voru flestir búnir að taka 

ákvörðun áður en til ráðgjafar kom og töldu sig því ekki hafa þörf á ráðgjöfinni en tóku fram 

að þjónustan þyrfti samt sem áður að vera í boði fyrir þær konur sem ættu erfitt með 

ákvarðanatöku. Konur sem höfðu ekki tekið ákvörðun upplifðu ráðgjöfina á jákvæðan hátt og 

töldu hana hafa gagnast sér við ákvarðanatöku (Moore o.fl., 2011). Rannsókn Ernu 

Harðardóttur (2013) leiddi það í ljós að ekki var munur á líðan kvenna eftir fóstureyðingu 

eftir því hvort þær fengu ráðgjöf í síma eða mættu til viðtals hjá félagsráðgjafa. Rannsóknir 

Moore o.fl. og Ernu Harðardóttur (2013) sýna því fram á að hugmyndir félagsráðgjafa að 

bættri þjónustu eiga við rök að styðjast. Nokkrir viðmælendur töluðu um að bæta mætti 

aðstöðu félagsráðgjafa og biðaðstöðu kvenna og þannig mætti mæta þörfum skjólstæðinga 

betur. Rannsókn Ernu Harðardóttur (2013) sýndi fram á að konur eldri en 25 ára þótti 

biðaðstaða hvorki vera góð né slæm og í opnum svörum við spurningum hennar kom fram 

að einhverjum þætti erfitt að bíða á sama stað og ófrískar konur og konur með ungabörn. 

Endurspegla niðurstöður þessar því rannsókn hennar varðandi biðaðstöðu kvenna en allar 

konurnar í rannsókn hennar voru sammála um að aðstaða félagsráðgjafa væri góð eða mjög 

góð sem hrekur niðurstöðu þessarar rannsóknar um að bæta þurfi aðstöðu félagsráðgjafa. 

Draga má þá ályktun að viðmælendur sem töldu að bæta mætti aðstöðu þekki ekki til þeirra 

breytinga sem þegar hafa verið gerðar á aðstöðu félagsráðgjafa. 

5.4 Takmarkanir rannsóknar 

Takmarkanir rannsóknar eru nokkrar. Fyrir það fyrsta reyndist erfitt að afla fræðilegra greina 

og rannsókna sem viðkoma fóstureyðingum og þróun á starfi fagaðila sem sinna 
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fóstureyðingarráðgjöf. Hér er rætt um fagaðila en ekki félagsráðgjafa þar sem misjafnt er 

hverjir sjá um ráðgjöf erlendis. Hins vegar var auðveldara að afla gagna sem útskýra hvers 

vegna viðfangsefnið hefur ekki verið rannsakað. Samkvæmt Ely (2007) er hugsanleg ástæða 

fyrir skorti á rannsóknum og ritrýndum fræðigreinum sú að málefnið er viðkvæmt og því lítið 

rannsakað. Öll ný þekking gerir fagaðilum það þó kleift að veita betri þjónustu og því er 

mikilvægt að fleiri rannsóknir verði gerðar. Félagsráðgjafar skuldbinda sig til að virða 

sjálfsákvörðunarrétt skjólstæðinga og þar af leiðandi ákvarðanir þeirra viðkomandi því hvort 

þeir kjósi að fjölga sér eða ekki og í ljósi þess er skrítið að fóstureyðingarráðgjöf hefur ekki 

verið meira rannsökuð af fagstéttinni (Ely, 2007). Einnig kemur önnur ástæða til greina 

samkvæmt McNeill og Nicholas (2012) sem á við um öll þau mismunandi störf sem 

félagsráðgjafar sinna innan heilbrigðisstofnana. Þeir telja að félagsráðgjafar með BA og MA 

gráðu einblíni meira á starf sitt og sinni því rannsóknarstörfum minna heldur en áður 

tíðkaðist. Auk þess gæti verið önnur ástæða, sem væri því samofin hinni, nefnilega sú að það 

sem félagsráðgjafa á heilbrigðissviði langar að rannsaka samræmist ekki þeim hugmyndum 

sem heilbrigðisstofnanir hafa um vísindalegar rannsóknir tengdar þeim (McNeill og Nicholas, 

2012). Að lokum er mikilvægt að benda á þá staðreynd að félagsráðgjafar koma að 

stefnumótun, menntun og heilsueflingu sem tengjast fóstureyðingum. Þar að auki eru 

félagsráðgjafar oft í þeirri stöðu að fá skjólstæðing til sín sem óska eftir upplýsingum um 

hvert sé best að leita vegna fyrirhugaðrar fóstureyðingar. Því er mikilvægt að fagstéttin 

rannsaki málefni fóstureyðingar út frá sem flestum sjónarhornum (Begun o.fl., 2016).  

Helsta takmörkunin sem snýr að þessari rannsókn er sú að ekki náðist í félagsráðgjafa 

sem var starfandi frá árinu 2006 til ársins 2011 og því vantar að spanna það tímabil. Einnig 

var það svo að viðmælendur fengu að lesa yfir niðurstöður og teknar voru út tilvitnanir sem 

þeir voru ekki sáttir við. Ástæðan fyrir því að tilvitnanir voru teknar út eru þær að fáir 

félagsráðgjafar hafa starfað á kvennadeild og þar af leiðandi er að jafnaði auðvelt að rekja 

svör þeirra. Aðrar takmarkanir eru þær að einungis var talað við konur sem skýrist af því að 

enginn karlmaður hefur starfað sem félagsráðgjafi við kvennadeild og einnig að niðurstöður 

byggjast á því sem viðmælendur muna eftir og því gæti verið að mikilvæg atriði hafi ekki 

komið fram. 
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6 Lokaorð 

Markmið með ritgerð þessari var að öðlast vitneskju um hvað felst í starfi félagsráðgjafa sem 

sinna fóstureyðingarráðgjöf á kvennadeild Landspítalans, kortleggja þá þróun sem hefur 

orðið á starfi þeirra og komast að því hvaða breytingar félagsráðgjafar myndu vilja sjá á 

löggjöf um fóstureyðingar.  

Helstu niðurstöður er varða starf félagsráðgjafa eru þær að frá upphafi hefur verið unnið 

út frá sömu markmiðum og hlutverk þeirra hefur ekki tekið breytingum. Tilgangur viðtals og 

hvað er rætt hefur einnig verið það sama frá upphafi. Allir viðmælendur voru sammála um 

að starfið væri ánægjulegt en töluðu einnig um að mikið álag væri á þeim vegna anna og 

fordóma í garð fóstureyðinga. Þeir töldu þó að fordómar hafi minnkað í gegnum árin og 

eflaust má rekja það til þeirra félagsráðgjafa sem hafa unnið að því að breyta viðhorfum.  

Helsta niðurstaðan varðandi þróun er sú að lítil breyting hefur orðið á starfi 

félagsráðgjafa sem sinna fóstureyðingarráðgjöf á kvennadeild Landspítalans síðastliðin rúm 

40 ár. Helsta breytingin er sú að núna er skimað eftir þeim konum sem þurfa á viðtali að 

halda í bókunarsímtalinu sem nú er orðið að fyrsta viðtali. Því koma ekki allar konur í viðtal 

líkt og áður hefur verið. Önnur þróun sem viðmælendur töldu hvað mikilvægasta er sú að frá 

árinu 2006 hefur verið í boði lyfjameðferð sem gerir fóstureyðingarferlið auðveldara fyrir 

konur þar sem þær þurfa ekki að gangast undir svæfingu og aðgerð. Hugsanlegar ástæður 

fyrir lítilli framþróun gætu verið þær að ráðgjöfin er góð og því hafi ekki verið þörf á að 

breyta henni sem slíkri ásamt því að ávallt hefur verið starfað eftir sömu löggjöf sem segir til 

um hvernig ráðgjöfin á að fara fram. Ætla má að ný og endurbætt löggjöf muni leiða til 

aukinnar þróunar á starfi en miðað við uppástungur viðmælanda er margt sem þarf að hafa í 

huga við endurskoðun löggjafar.  

Helstu niðurstöður er varða löggjöfina sem félagsráðgjafar vinna eftir eru þær að allir 

viðmælendur voru sammála um að tími væri kominn á breytingar og að byggja ætti nýja 

löggjöf á kynheilbrigði og forvörnum. Auk þess voru niðurstöður þær varðandi breytta löggjöf 

að fóstureyðingar ættu að vera frjálsar, það er, gerðar að ósk kvenna fram að ákveðnum 

tímapunkti meðgöngu sem viðmælendur voru ekki sammála um hver ætti að vera. Fjórir 

vildu hafa fóstureyðingar frjálsar fram að 12. viku en hafa þó valmöguleikann í boði fram að 
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16. viku vegna sérstakra ástæðna en þrír vildu lengja tímalengd fóstureyðinga upp að 18., 

20., eða 22. viku meðgöngu. 

Niðurstöður rannsóknar má nýta til að bæta þá þjónustu sem þegar er í boði. Gott væri 

að skoða hvort konur sem sækja um fóstureyðingu hafi áhuga á þeirri ráðgjöf sem er í boði 

og hvað það er sem þær sækjast eftir í slíkri ráðgjöf. Einnig væri ráðlegt að leggja spurningar 

fyrir starfandi félagsráðgjafa og hugsanlega þá sem voru við störf eftir 2006 til að athuga 

hvort þeir myndu vilja sjá frekari breytingar á þeirri þjónustu sem veitt er á kvennadeild. 

Rannsakanda þótti upplifun félagsráðgjafa af fordómum sláandi og telur að skoða mætti 

fordóma innan spítalans almennt þar sem ólíðandi er að heilbrigðisstarfsfólk og 

skjólstæðingar þeirra verði fyrir fordómum. Fordóma mætti því rannsaka bæði út frá 

fagaðilum sem starfa innan Landspítalans og út frá notendum þjónustu spítalans. 

Að lokum finnst rannsakanda mikilvægt að fram komi að umhyggja viðmælanda gagnvart 

starfinu, skjólstæðingum og réttindum kvenna er varða kynheilbrigði skein í gegn í 

viðtölunum. 
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Viðauki 1. Kynningarbréf 

 

Kynningarbréf  

Staður og dagsetning 

 

Ágæti viðtakandi 

 

Ég heiti Sædís Ösp Valdemarsdóttir og er meistaranemi á 5. ári í félagsráðgjöf til 

starfsréttinda við Háskóla Íslands. Netfang mitt er: sov8@hi.is og sími 849-3371.  

Í haust mun ég vinna að lokaverkefni mínu sem fjallar um þróun á starfi félagsráðgjafa 

sem starfa við ráðgjöf vegna fóstureyðinga á kvennasviði Landspítalans. Ég mun skoða 

þróunina sem orðið hefur frá því að lög nr. 25/1975 tóku gildi til ársins 2016. Ábyrgðaraðili 

og leiðbeinandi rannsóknarinnar er dr. Helga Sól Ólafsdóttir, lektor Félagsráðgjafadeildar við 

Háskóla Íslands. Netfang hennar er: helgasol@landspitali.is. 

Tilgangur rannsóknar er að varpa ljósi á þær breytingar sem hafa orðið á starfi 

félagsráðgjafa sem starfa við ráðgjöf vegna fóstureyðinga við Landspítala háskólasjúkrahús 

(LSH) síðastliðin 40 ár. Markmið rannsóknar er að kortleggja þá þróun sem hefur orðið á 

starfi og verklagi félagsráðgjafa sem starfa á kvennasviði Landspítalans og koma að ráðgjöf 

vegna fóstureyðinga eftir að lög nr. 25/1975 tóku gildi á Íslandi. Þar að auki er markmið með 

rannsókninni að skoða hvaða breytingar félagsráðgjafar myndu vilja sjá á löggjöfinni og á 

starfi sínu. Rannsakandi veit ekki til þess að slík rannsókn hafi áður verið framkvæmd á 

Íslandi og telur því að viðfangsefnið skapi nýja þekkingu á sviði félagsráðgjafar við 

heilbrigðissvið. Niðurstöður rannsóknarinnar ættu því að gagnast félagsráðgjafarstéttinni 

sem og Landspítalanum. 
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Rannsóknin er eigindleg viðtalsrannsókn við fyrrum og núverandi félagsráðgjafa sem 

hafa starfað eða starfa við ráðgjöf vegna fóstureyðinga á kvennasviði Landspítalans. Reikna 

má með að viðtöl við þátttakendur muni taka um eina klukkustund. Viðtölin verða afrituð, 

nafn þátttakanda mun ekki koma fram og hljóðskrám og afritum verður eytt í desember 

2016. Fullum trúnaði og nafnleynd er heitið bæði varðandi vinnslu við rannsóknina sem og í 

birtingu niðurstaðna. Þátttakanda er frjálst að neita að svara spurningum, eða að ræða 

einstaka efnisatriði og eins er honum frjálst að hafna eða hætta þátttöku hvenær sem er á 

rannsóknarferlinu án þess að útskýra það nánar. Siðanefnd stjórnsýslurannsókna á LSH hefur 

veitt leyfi fyrir rannsókninni, eins hefur hún verið tilkynnt til persónverndar. Siðanefnd 

stjórnsýslurannsókna á LSH hefur aðsetur á Eiríksgötu 5, tölvupóstfang þeirra er 

helthord@landspitali.is og sími 543-1330. 

Áhætta af rannsókninni er upplýsingatengd. Þrátt fyrir að engin nöfn munu koma fram er 

það svo að fáir félagsráðgjafar hafa starfað við ráðgjöf vegna fóstureyðinga og því eru líkur á 

að þeir sem þekkja til gætu tengt nöfn við þær upplýsingar sem munu koma fram. 

Rannsakandi mun notast við tilvitnanir í viðtölin í niðurstöðum og því fá þátttakendur að lesa 

yfir áður en þær verða birtar. Þátttakendur geta hafnað því að tilvitnanir verði notaðar. 

 

Ég óska eftir þátttöku þinni, þar sem þú hefur starfað/starfar nú sem félagsráðgjafi á 

kvennasviði Landspítalans við ráðgjöf vegna fóstureyðinga. Ég yrði mjög þakklát ef þú yrðir 

við ósk minni. 

 

Með fyrirfram þakklæti, 

Sædís Ösp Valdemarsdóttir 
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Viðauki 2. Upplýst samþykki 

 

Upplýst samþykki vegna þátttöku í vísindarannsókn – Félagsráðgjöf og fóstureyðingar 

 

Ágæti þátttakandi 

Rannsakandi er Sædís Ösp Valdemarsdóttir, meistaranemi á 5. ári í félagsráðgjöf til 

starfsréttinda við Háskóla Íslands. Leiðbeinandi og ábyrgðaraðili rannsóknar er dr. Helga Sól 

Ólafsdóttir, lektor Félagsráðgjafardeildar við Háskóla Íslands. Netfang hennar er 

helgasol@landspitali.is.  

Rannsóknin er eigindleg viðtalsrannsókn við fyrrum og núverandi félagsráðgjafa sem 

hafa starfað eða starfa við ráðgjöf vegna fóstureyðinga á kvennasviði Landspítalans. 

Rannsakandi mun taka um átta eigindleg viðtöl, hvert viðtal mun taka um klukkustund. 

Viðtölin verða afrituð, nafn þátttakanda mun ekki koma fram og hljóðskrám og afritum 

verður eytt í desember 2016.  

Fullum trúnaði og nafnleynd er heitið bæði varðandi vinnslu við rannsóknina sem og í 

birtingu niðurstaðna. Vitnað verður beint í þátttakendur í niðurstöðukafla rannsóknarinnar. 

Þátttakendur fá að lesa yfir niðurstöðukaflann og geta hafnað því að tilvitnun birtist. 

Þátttakanda er frjálst að neita að svara spurningum, að ræða einstaka efnisatriði og eins er 

honum frjálst að hafna eða hætta þátttöku hvenær sem er á rannsóknarferlinu án þess að 

útskýra það nánar. Siðanefnd stjórnsýslurannsókna á LSH hefur veitt leyfi fyrir rannsókninni, 

eins hefur hún verið tilkynnt til persónuverndar. Siðanefnd stjórnsýslurannsókna á LSH hefur 

aðsetur á Eiríksgötu 5, tölvupóstfang þeirra er helthord@landspitali.is og sími 543-1330. 
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Samþykki þetta er í tvíriti og mun rannsakandi halda eftir einu eintaki og þátttakandi öðru.  

 

Mér hefur verið tilkynnt umfang og eðli þessarar rannsóknar og er samþykk/ur þátttöku. 

Dagsetning ______________ 

Undirskrift þátttakanda __________________________________________ 

Undirskrift rannsakanda __________________________________________ 
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Viðauki 3. Viðtalsvísir 

Biðja viðmælanda að kynna sig. 

 

Mig langar að biðja þig um að segja mér frá reynslu þinni af því að vinna sem félagsráðgjafi á 
kvennasviði Landspítalans og þá sérstaklega sem viðkemur ráðgjöf vegna fóstureyðinga? 

 

Hvert er hlutverk félagsráðgjafa í sambandi við fóstureyðingarráðgjöf? 

 

Viltu segja mér hvernig þjónusta (öll þjónustan) við aðila sem óska eftir fóstureyðingu er/var 
háttað á kvennadeildinni á þeim tíma sem þú hefur starfað þar/starfaðir þar? 

 Ef þú starfaðir/hefur starfað þar til lengri tíma, hvaða breytingum hefur þú orðið 
vör frá upphafi og þangað til dagsins í dag? 

 

Hvaða kenningafræðilega grunn vinnur þú/vannst þú eftir á kvennasviði LSH? 

 Hvernig nýtast/nýttust þær kenningar í starfi? 

 

Hvernig fer viðtal við skjólstæðinga fram og hvar? 

 Hverskonar breytingar, ef einhverjar, hafa orðið á viðtali við skjólstæðinga á þeim 
árum sem þú hefur starfað/starfaðir á kvennasviðinu? 

 Hvert er eðli samtalsins sem á sér stað? 

 Hvað er rætt? 

 Hvernig er aðilum sem óska eftir fóstureyðingu mætt? 

 Hafa áherslur á samtalinu breyst, svo þú vitir til, frá árinu 1975? 

 Ef svo er, getur þú sagt mér frá þeim breytingum? 

 Hversu langan tíma tekur viðtal?  

 Hvernig telur þú að hægt sé að mæta þörfum þessa hóps betur? 

 

Hver er upplifun þín af starfi þínu? 

 

Eru félagsráðgjafar á kvennasviði LSH nægjanlega sýnilegir skjólstæðingum sem óska eftir 
fóstureyðingu? 

 Ef já, getur þú lýst því nánar? 
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 Ef nei – hvernig telur þú að mætti bæta það? 

 Geta skjólstæðingar leitað til félagsráðgjafa eftir þörfum? 

 

Hver eru markmið með þjónustu félagsráðgjafa? 

 Eru þau skýr og vel skilgreind? 

 

Hver telur þú að sé helsta þróunin á starfi þínu síðan löggjöfin var sett árið 1975? 

 

Hvað finnst þér um að starfa eftir löggjöfinni og hver er þín skoðun á henni? 

 

Þar sem verið er að endurskoða löggjöfina frá árinu 1975, langar mig að vita hvaða 
breytingar þú myndir vilja sjá á löggjöfinni og á starfi þínu? 

 Telur þú að félagsráðgjafar sem starfa á kvennasviði ættu að fá að koma sínum 
hugmyndum á framfæri? 

 Hvaða þættir ættu að vera í forgangi í nýrri löggjöf að þínu mati? 

 Er eitthvað sem þú myndir vilja að væri tekið upp úr löggjöf annarra landa? 

 
Bakgrunnsupplýsingar 

 Aldur 

 Starfsaldur á kvennasviði LSH og á hvaða tímabili starfaði viðkomandi þar 


