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Útdráttur 

Viðfangsefni þessarar ritgerðar er umfjöllun um fóstureyðingar með megináherslu á 

hlutverk félagsráðgjafa í því ákvarðanaferli. Markmiðið er að kanna hlutverk 

félagsráðgjafa í ákvarðanaferli kvenna sem óska eftir fóstureyðingu. Tilgangur 

ritgerðarinnar er að varpa ljósi á mikilvægi þess starfs sem félagsráðgjafar sinna í 

ákvarðanaferli fóstureyðinga. Fjallað verður um kenningar, rannsóknir á 

fóstureyðingum, siðfræði og löggjöf á Norðurlöndum svo fátt eitt sé nefnt. Leitast 

verður við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum: Hver er aðkoma félagsráðgjafa 

að ákvarðanaferli fóstureyðinga? Hversu nauðsynleg er löggjöf um fóstureyðingar? 

Niðurstöður þessarar ritgerðar sýna fram á mikilvægi þess að hafa félagsráðgjafa 

starfandi innan heilbrigðissviðs og á kvennadeildum. Helsta hlutverk félagsráðgjafa í ferli 

fóstureyðinga er að veita konum stuðning og ráðgjöf í ferlinu sem og að aðstoða þær við 

að taka endanlega ákvörðun. Ákvarðanataka kvenna þegar kemur að fóstureyðingum 

getur verið mjög flókin og margt sem á þar hlut að máli, til dæmis utanaðkomandi 

þrýstingur. Rannsóknir á fóstureyðingum hafa sýnt fram á mikilvægi þess að lögleiða 

fóstureyðingar og gæta þess að konur og pör hafi öruggt aðgengi að úrræðinu. 

Samanburður á löggjöfum Norðurlandanna sýnir að lögin eru í megin atriðum mjög lík 

og það er fátt sem greinir á milli þeirra. 

Fóstureyðing eru umdeilt málefni. Eins og með svo margt þá er ekki ósennilegt 

að einstaklingar myndi sér ólíkar skoðanir á málefninu og sjái það frá ólíkum 

sjónarhornum. Hagnýting þessarar ritgerðar er auðvelt aðgengi að nokkrum 

grunnstaðreyndum og upplýsingum um fóstureyðingar, þá sérstaklega um hlutverk 

félagsráðgjafa í ákvarðanaferlinu.  

 

 

Lykilorð: Fóstureyðing, félagsráðgjöf, kreppukenning, feminískar kenningar. 
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Formáli  

Þessi heimildaritgerð er 12 ECTS eininga lokaverkefni til B.A.-prófs í félagsráðgjöf við 

Háskóla Íslands. Mjög snemma á námsferli höfundar við Félagsráðgjafardeild Háskóla 

Íslands varð henni ljóst að starf félagsráðgjafa á heilbrigðissviði heillaði hana mjög mikið. 

Það reyndist höfundi því frekar auðvelt að velja viðfangsefni fyrir þetta lokaverkefni.  

Vinna að lokaverkefni sem þessu er strembin og mikið ferli. Þakkarorð eru því vel 

við hæfi. Leiðbeinandi þessarar ritgerðar er Hervör Alma Árnadóttir. Henni vil ég þakka 

fyrir ánægjulegt samstarf, uppbyggilega gagnrýni og frábæra leiðsögn. Ásdísi Arnalds vil 

ég þakka innilega fyrir yfirlestur. Fjölskylda mín fær sérstakar þakkir fyrir mikla 

þolinmæði í minn garð auk gífurlegs stuðnings og hvatningar sem hún veitti mér í þessu 

ferli. Án þeirra stuðnings hefði þetta aldrei tekist.  
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1  Inngangur  

Fóstureyðingar er málefni sem er ekki nýtt af nálinni og því verðugt að skoða þær 

breytingar og framfarir sem hafa orðið frá lögleiðingu þeirra á Íslandi árið 1975. 

Markmið þessarar ritgerðar er að kanna hlutverk félagsráðgjafa í ákvarðanaferli kvenna 

sem óska eftir fóstureyðingu. Málefni fóstureyðinga sem og ákvarðanaferli kvenna 

verða skoðuð út frá siðfræði. Íslensk lög um fóstureyðingar verða einnig skoðuð og þau 

borin saman við lög um fóstureyðingar á hinum Norðurlöndunum. Þær 

rannsóknarspurningar sem leitast verður við að svara eru Hver er aðkoma 

félagsráðgjafa að ákvarðanaferli fóstureyðinga? Hversu nauðsynleg er löggjöf um 

fóstureyðingar? 

Ritgerðinni er skipt upp í sjö kafla, að meðtöldum inngangi, lokaorðum, 

niðurstöðum og umræðu. Að loknum inngangi verður fjallað almennt um fóstureyðingar 

og þá meðferðarmöguleika sem standa konum til boða. Því næst verður greint ítarlega 

frá lögum um fóstureyðingar og þeim breytingum sem þau hafa tekið, auk þess sem lög 

um fóstureyðingar á hinum Norðurlöndunum verða skoðuð og borin saman við íslensku 

lögin. Í kjölfarið verður viðfangsefni ritgerðarinnar tengt við kenningar og fyrri 

rannsóknir um fóstureyðingar og málefni þeirra. Að lokum verður hlutverk og aðkoma 

félagsráðgjafa að ákvarðanaferli fóstureyðinga skoðað ítarlega út frá siðferðilegu 

sjónarhorni. Niðurstöður og megináhersluatriði þessarar ritgerðar verða síðan dregnar 

saman í niðurstöðum og umræðu. Undir lokin verða dregnir upp styrkleikar og veikleikar 

ritgerðarinnar og í lokaorðum settar fram tillögur að frekara rannsóknarefni í tengslum 

við málefnið.   
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2 Fóstureyðingar  

Í þessum kafla verður fjallað um fóstureyðingar og sögu þeirra. Einnig verður sett fram 

skilgreining á hugtakinu fóstureyðing sem og óörugg fóstureyðing. Fjallað verður um 

mikilvægi aðgengis að löglegum fóstureyðingum og þær afleiðingar sem óöruggar 

fóstureyðingar geta haft í för með sér. Undir lok þessa kafla verður fjallað um þá 

meðferðarmöguleika sem standa konum til boða á Íslandi þegar kemur að 

fóstureyðingum.  

Ef nýir einstaklingar myndu ekki fæðast inn í þennan heim á hverjum degi, myndi 

ekki líða að löngu þar til síðasta mannveran gengi um götur bæjarins og mannkynið yrði 

útdautt í kjölfarið. Það ferli að koma nýjum einstaklingi í heiminn er hins vegar flóknara 

en það virðist í fyrstu. Svo ótal margt getur gerst frá því að getnaður á sér stað og þar til 

einstaklingurinn kemur í heiminn (Gil og Schiel, 2011). Fjölgun mannkyns fylgja, eins og 

flestu, bæði jákvæðar og neikvæðar hliðar. Hið jákvæða við fjölgun mannkyns er að með 

aukinni mannfjöldaþróun minnka líkurnar á því að mannkynið þurrkist út, þar sem það 

er alfarið undir mannfólkinu komið að viðhalda nýliðun. Hið neikvæða við fjölgun 

mannkyns er hins vegar sú gríðarmikla áhætta sem tekin er við hverja meðgöngu. 

Meðganga barns og fæðing er ótrúlegt fyrirbæri en á sama tíma er margt sem getur 

farið úrskeiðis og afleiðingar geta verið misjafnar fyrir móður og barn (Gil og Schiel, 

2011). 

Frjósemisaldur kvenna er skilgreindur frá 15 til 49 ára (Hildur Björk 

Sigbjörnsdóttir, 2013, júní-júlí). Samkvæmt upplýsingum frá embætti landlæknis má sjá 

að árið 2015 voru framkvæmdar 921 fóstureyðing á Íslandi. Tíðni fóstureyðinga á Íslandi 

hefur verið þónokkuð sveiflukennd síðan um aldamótin 2000. Hæsta tíðni fóstureyðinga 

á Íslandi á síðast liðnum 16 árum var árið 2000 en þá voru framkvæmdar 987 

fóstureyðingar. Lægsta tíðnin var hins vegar árið 2005 en það ár voru framkvæmdar 868 

fóstureyðingar (Embætti landlæknis, 2016, júlí-ágúst).  

2.1 Hvað er fóstureyðing? 

Samkvæmt skilgreiningu orðabókar eru fóstureyðingar skilgreindar sem sú fyrirfram 

ákveðna eða planaða aðgerð að binda endi á meðgöngu fósturs (Harris og White, 2013). 

Fóstureyðingar eru þó ekki löglegar í öllum hlutum heimsins og er það því misjafnt milli 

landa og samfélaga hvort að konur hafi aðgang að þessu úrræði. Einnig er það ólíkt milli 
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landa og samfélaga þar sem fóstureyðingar eru löglegar á hvaða forsendum konum er 

leyft að fara í fóstureyðingu. Sum samfélög líta frjálslyndum augum á fóstureyðingar og 

leggja ekki miklar hindranir fyrir konur sem vilja gangast undir fóstureyðingu (Grimes, 

Benson, Singh, Romero, Ganatra, Okonofua og Shah, 2006). Aftur á móti eru til samfélög 

þar sem fóstureyðingar eru löglegar í landinu en stjórnvöld og samfélagið sjálft er 

mótfallið þeim. Með því er átt við að aðgengi kvenna að öruggum fóstureyðingum sé 

lítið sem ekkert, þá ýmist vegna of mikils kostnaðar við aðgerðina eða að of mikil skömm 

sé í kringum þær og erfitt að komast að hjá lækni. Í þeim tilfellum þar sem hindranir eru 

settar fyrir því að konur komist í fóstureyðingu, hvort sem er í þeim löndum þar sem 

fóstureyðingar eru bannaðar með lögum eða þar sem þær eru löglegar en litnar 

hornauga, er algengt að konur nýti sér óæskileg úrræði á borð við óöruggar 

fóstureyðingar (Grimes o.fl., 2006).  

Alþjóða heilbrigðismálastofnunin (e. World Health Organization) skilgreinir 

óörugga fóstureyðingu sem þá aðgerð að binda endi á ótímabæra þungun, sem annars 

vegar er framkvæmd af ófaglærðum sérfræðingi og hins vegar framkvæmd í óvistvænu 

og óheilbrigðu umhverfi sem uppfyllir ekki læknisfræðileg heilsuviðmið (Grimes o.fl., 

2006). Þegar þungun uppgötvast fylgja oft á tíðum blendnar tilfinningar. Meðal annars 

getur hún valdið konum mikilli andlegri vanlíðan og getur konan fundið fyrir miklu álagi 

og streitu. Á Íslandi búa konur við þann kost að geta valið á milli þess að ganga með 

barnið eða binda endi á þungun sína, sem á  þá sérstaklega við í þeim tilfellum þar sem 

um ótímabæra þungun er að ræða (Landspítalinn, e.d.-a.). Að hafa þann möguleika að 

binda endi á ótímabæra þungun á löglegan hátt og með öruggum aðferðum er talið 

draga verulega úr auknu álagi og streitu sem ótímabær þungun getur valdið konum. Það 

má því segja að frjálslyndi þegar kemur að fóstureyðingum og löggjöf um fóstureyðingar 

sé mikilvægt, bæði fyrir andlega og líkamlega heilsu kvenna (Landspítalinn, e.d.-a.). 

2.2 Meðferðarmöguleikar 

Frá lögleiðingu laganna um fóstureyðingar á Íslandi árið 1975 og allt til ársins 2006 var 

einungis boðið upp á þann möguleika að fara í fóstureyðingu með aðgerð, svokallað 

útskaf. Það var síðan í febrúar árið 2006 sem í fyrsta sinn á Íslandi var boðið upp á að 

fara í fóstureyðingu með lyfjameðferð (Ágúst Ingi Ágústsson, Kristín Jónsdóttir og Jens 

A. Guðmundsson, 2010). Bæði meðferðarúrræðin standa konum til boða í dag og fer 
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það eftir meðgöngulengd hvor aðferðin verður fyrir valinu. Meðgöngulengd er iðulega 

reiknuð út frá fyrsta degi síðustu tíðablæðinga konunnar (Landspítalinn, e.d.-a.). Hér að 

neðan verður greint nánar frá hvoru meðferðarúrræðinu fyrir sig og að því loknu gerður 

stuttur samanburður.  

2.2.1 Fóstureyðing með lyfjameðferð 

Eins og fram kom hér að ofan var það í febrúar árið 2006 sem byrjað var að bjóða 

konum á Íslandi upp á fóstureyðingu með lyfjameðferð. Sú aðferð er talin vera örugg og 

einkar árangursrík meðferð, þá sérstaklega snemma á fyrsta þriðjungi meðgöngu (Ágúst 

Ingi Ágústsson, Kristín Jónsdóttir og Jens A. Guðmundsson, 2010). Samkvæmt íslenskum 

lögum um fóstureyðingar er heilbrigðisstarfsfólki heimilt að framkvæma fóstureyðingu 

upp að tólftu viku meðgöngu (Lög um ráðgjöf og fræðslu varðandi kynlíf og barneignir 

og um fóstureyðingar og ófrjósemisaðgerðir nr. 25/1975). Fóstureyðingu með 

lyfjameðferð er hægt að framkvæma fram að níundu viku meðgöngulengdar, en þegar 

fóstrið er orðið eldra en níu vikna verður að framkvæma fóstureyðingu með aðgerð 

(Landspítalinn, e.d.-b.).  

Þegar staðfest hefur verið þungun í legi konu, iðulega gert með sónarskoðun um 

sjöttu viku meðgöngu, er hægt að framkvæma fóstureyðingu með lyfjameðferð. 

Meðferðin hefst oftast strax að læknisskoðun lokinni og stendur hún yfir í þrjá daga. Hér 

á Íslandi er konum gefið lyfið á kvennadeild Landspítalans eða öðrum 

heilbrigðisstofnunum í þeirra sveitarfélagi, þær fara heim og eru boðaðar í endurkomu 

til læknis nokkrum dögum síðar til þess að hægt sé að ganga úr skugga um að meðferðin 

hafi heppnast og að konunni heilsist vel (Landspítalinn, e.d.-b.). Lyfin sem notast er við í 

meðferðinni eru tvö talsins og hafa sitthvora virknina en vinna þó saman að því að losa 

fóstrið út úr legi konunnar. Fyrra lyfið sem notað er heitir Mífepristón og hefur það 

hlutverk að stöðva þungunina. Það gerir lyfið með því að hamla virkni hormóns í líkama 

konunnar sem nefnist prógesterón (Ágúst Ingi Ágústsson, Kristín Jónsdóttir og Jens A. 

Guðmundsson, 2010). Prógesterón er oft kallað meðgönguhormón en það ásamt öðru 

hormóni sem nefnist estrógen er nauðsynlegt til að legslíman þroskist fullkomlega til 

þess að þungun geti átt sér stað í legi konu (Tortora og Derrickson, 2007). Seinna lyfið í 

meðferðinni nefnist mísóprostól en hlutverk þess er að mýkja legháls konunnar og koma 
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af stað hálfgerðum samdráttum í leginu og stuðla þar með að því að innihald legsins 

tæmist út (Ágúst Ingi Ágústsson, Kristín Jónsdóttir og Jens A. Guðmundsson, 2010).  

2.2.2 Fóstureyðing með aðgerð 

Eftir níundu viku meðgöngutíma er ekki talið æskilegt að framkvæma fóstureyðingu 

með lyfjameðferð eins og fram kom hér í kaflanum á undan. Kona sem óskar eftir að 

gangast undir fóstureyðingu og er gengin níu til tólf vikur hefur þann kostinn einan að 

fara í fóstureyðingu með aðgerð (Ágúst Ingi Ágústsson, Kristín Jónsdóttir og Jens A. 

Guðmundsson, 2010). Þegar fóstureyðing er framkvæmd með aðgerð er sú aðgerð oft 

kölluð útskaf eða útskröpun. Útskaf er einnig framkvæmt hjá þeim konum sem greinst 

hafa með dulið fósturlát, þá ýmist fyrir tólftu viku meðgöngu eða hafa verið komnar 

lengra en tólf vikur á leið en fóstrið hefur losað sig sjálft frá leginu (Doktor.is, e.d.; UCSF 

medical center, e.d.). Aðgerðin er framkvæmd með stuttri svæfingu og er hún vanalega 

bókuð nokkrum dögum eða viku eftir læknisskoðun konunnar þar sem ákvörðunin er 

tekin um fóstureyðingu með aðgerð (Ágúst Ingi Ágústsson, Kristín Jónsdóttir og Jens A. 

Guðmundsson, 2010). Eftir að þungun í legi hefur verið staðfest af lækni og nákvæm 

meðgöngulengd reiknuð út er hægt að byrja að undirbúa konuna fyrir aðgerð. Aðgerðin 

sjálf er framkvæmd, eins og fram hefur komið, með léttri svæfingu. Legháls konunnar er 

víkkaður örlítið til þess að koma sogröri fyrir en það er notað til þess að soga út allan 

fósturvef sem þar er. Aðgerðin í heild sinni tekur um það bil fimmtán til tuttugu 

mínútur, en það getur verið breytilegt eftir atvikum og aðstæðum (Doktor.is, e.d.; UCSF 

medical center, e.d.). Innskráning konunnar fer fram snemma að morgni og er konan 

yfirleitt útskrifuð af sjúkrahúsinu samdægurs. Allt frekara eftirlit er eftir samkomulagi og 

hvert tilvik metið fyrir sig en sjaldnast er talin þörf á frekara eftirliti (Ágúst Ingi 

Ágústsson, Kristín Jónsdóttir og Jens A. Guðmundsson, 2010).  

2.2.3 Samanburður 

Eins og sjá má hér að ofan eru meðferðarúrræðin þónokkuð ólík í framkvæmd og lúta 

hvort sínum reglum og viðmiðum í takt við gildi laganna, samfélagsins sem og 

læknisfræðanna.  

Ástæður þess að konur kjósa í ríkara mæli að gangast undir fóstureyðingu með 

lyfjum frekar en aðgerð eru breytilegar eftir löndum og samfélögum. Algengustu 

ástæður þessarar ákvörðunar eru að í flestum tilvikum vilji konur forðast skurðaðgerð 
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og svæfingu eftir fremsta megni, þær telji að lyfjameðferð við fóstureyðingu sé öruggari 

leið og að sú leið sé náttúrulegri og eðlilegari heldur en skurðaðgerð (Ho, 2006). 

Fóstureyðing með lyfjameðferð hafði tíðkast víða um heim í fjölmörg ár áður en farið 

var að nýta aðferðina á Íslandi. Gerðar hafa verið nokkrar rannsóknir á meðferðinni og 

hafa niðurstöður þeirra sýnt fram á mjög góðan árangur, í þeim aðstæðum þar sem 

meðgöngulengd konu er innan við níu vikur. Einnig hafa fyrri rannsóknir sýnt fram á 

góða reynslu af því að nota mífepristón og mísóprostól saman í lyfjameðferð, það hafi 

reynst öruggt og sé búið að skila milljónum kvenna tilætluðum árangri víða um heim 

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

Rannsóknir á sviði fóstureyðinga eru þónokkrar og má þar á meðal nefna 

rannsóknir sem gerðar hafa verið á líðan kvenna eftir fóstureyðingu. Í sömu rannsókn og 

fjallað var um hér að ofan var líðan kvenna eftir fóstureyðingu skoðuð og þá út frá því 

hvor aðferðin hafi verið notuð, lyfjameðferð eða aðgerð. Niðurstöður rannsóknarinnar 

leiddu í ljós að upplifun kvenna af fóstureyðingarferlinu væri einstaklingsbundin og að 

meðferðirnar hefðu mismunandi áhrif á þær. Engan marktækan mun var að finna á 

andlegri líðan kvennanna eftir því hvor meðferðin hafði verið notuð (Bradshaw og Slade, 

2003; Ho, 2006). 

3 Lög um fóstureyðingar 

Þessi kafli fjallar um lög um fóstureyðingar. Byrjað verður á að skoða lög um 

fóstureyðingar á Norðurlöndum áður en farið verður í að kryfja íslensku löggjöfina um 

fóstureyðingar frá árinu 1975. Undir lok kaflans verður löggjöf landanna síðan borin 

saman. 

Árið 1994 var haldið alþjóðaþing um fólksfjölda og þróun á vegum Sameinuðu 

þjóðanna. Á þinginu, sem haldið var í Kairo, voru samþykkt markmið sem eiga að auka 

meðvitund um frjósemi og getnað (Sóley S. Bender, 2000). Fyrra markmiðið var að 

tryggja að öflug fræðsla um heilbrigða frjósemi og getnaðarvarnir væri aðgengileg og 

fjárhagslega viðráðanleg öllum þeim sem hennar þarfnast. Seinna markmiðið sem var 

samþykkt á alþjóðaþinginu snýr að því að auðvelda einstaklingum að stjórna eigin 

frjósemi og styðja við ábyrgar ákvarðanir þeirra um barneignir, meðal annars með því að 
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bjóða upp á aðgengi að upplýsingum og fræðslu (Sóley S. Bender, 2000). Markmiðin sem 

samþykkt voru á þessu þingi tengjast íslensku löggjöfinni um fóstureyðingar að vissu 

leyti. Markmið íslensku laganna um fóstureyðingar er að halda utan um rétt fólks til 

hlutlausrar fræðslu um kynlíf og barneignir. 

3.1 Löggjöf á Norðurlöndum 

Í Danmörku, Noregi og Svíþjóð eru fóstureyðingar löglegar og hafa verið það í rúm 40 ár. 

Lögin í þessum þrem löndum eru í meginatriðum eins en þó eru nokkur atriði sem 

aðgreina þau (The abortion act no. 595/1974; Law on the termination of pregnancy no. 

50/1975; Law on the interruption of pregnancy no. 350/1973).  

Í löggjöf allra þriggja landanna eru svipuð atriði tekin fram sem ástæður fyrir 

fóstureyðingum. Þessi atriði eru þau að ef konan glímir við alvarleg veikindi, býr við bága 

félagslega stöðu sem gerir henni erfitt fyrir að ala upp barn eða þá ef að fóstrið er talið 

ólífvænlegt, þá sökum alvarlegra veikinda eða vansköpunar, eigi hún rétt á 

fóstureyðingu. Einnig er skýrt tekið fram að ef kona verður þunguð í kjölfar nauðgunar 

eða annars refsiverðs athæfis eigi hún hiklaust rétt á fóstureyðingu (The abortion act no. 

595/1974; Law on the termination of pregnancy no. 50/1975; Law on the interruption of 

pregnancy no. 350/1973). Það kemur líka fram í löggjöf allra landanna að konan sjálf 

þurfi að sækja um að fá að fara í fóstureyðingu. Undantekningar eru hins vegar gerðar 

þegar konan hefur ekki náð sjálfræðisaldri, sem er breytilegur milli landa, og þá verða 

forsjáraðilar konunnar að fara með henni í gegnum ferlið. Einnig er gerð undanþága ef 

konan er alvarlega andlega veik og ekki talin geta lagt rökréttan skilning í aðstæður (The 

abortion act no. 595/1974; Law on the termination of pregnancy no. 50/1975; Law on 

the interruption of pregnancy no. 350/1973). Fóstureyðingar eru löglegar í Danmörku, 

Noregi og Svíþjóð, eins og fram hefur komið hér að ofan, upp að vissu marki sem sett er 

út frá meðgöngulengd. Eins og fram kemur í kaflanum hér að ofan um þau 

meðferðarúrræði sem í boði eru, þá er einungis hægt að fara í fóstureyðingu með 

lyfjameðferð upp að níundu viku meðgöngunnar en eftir það er aðgerðin eina 

meðferðin sem stendur til boða. Misjafnt er milli landanna þriggja hvar mörk um 

meðgöngulengd liggja. Í löndunum þrem eru óöruggar fóstureyðingar óheimilar og 

taldar refsiverðar, en eins og áður hefur komið fram er með óöruggum fóstureyðingum 

átt við fóstureyðingar sem framkvæmdar eru af ófaglærðum sérfræðingi við 
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heilsuspillandi umhverfisaðstæður með óheilbrigðum aðferðum. Samkvæmt löggjöf 

landanna sem hér um ræðir eru refsingar sem fylgja því að framkvæma óörugga 

fóstureyðingu, en refsingarnar eru ólíkar milli landa (The abortion act no. 595/1974; Law 

on the termination of pregnancy no. 50/1975; Law on the interruption of pregnancy no. 

350/1973) 

3.1.1 Danmörk 

Danmörk lögleiddi fóstureyðingar með löggjöf sinni árið 1973 og er þar tekið fram að 

öllum þeim konum sem eiga lögheimili eða sterk tengsl við landið sé heimilt að fara í 

fóstureyðingu þar í landi. Í dönsku lögunum eru fóstureyðingar heimilar upp að tólftu 

viku meðgöngu. Á og eftir tólftu viku er ekki heimilt að kona fari í fóstureyðingu nema 

hún uppfylli minnst eitt af þeim sex atriðum sem talin eru upp í lögunum (Law on the 

interruption of pregnancy no. 350/1973). Ef kona er komin lengra en tólf vikur á leið og 

óskar eftir fóstureyðingu er beiðni hennar lögð fyrir sérskipaða nefnd sem tekur 

ákvörðun um hvort beiðnin verði samþykkt eða hafnað. Í þeim tilfellum þar sem þungun 

og meðganga er talin stafa lífi og heilsu konunnar í hættu er fóstureyðing leyfð óháð 

aðstæðum eða meðgöngulengd. Í dönsku lögunum er sjálfræðisaldurinn tilgreindur sem 

átján ára og verða því stelpur yngri en átján ára að fá forsjáraðila sína með sér í ferlið. 

Manneskja sem stuðlar að, framkvæmir eða tekur þátt í óöruggum fóstureyðingum í 

Danmörku getur átt yfir höfði sér ýmist fjársekt eða allt að fjögurra ára fangelsisvist (Law 

on the interruption of pregnancy no. 350/1973).  

3.1.2 Noregur 

Í norsku lögunum er lögð áhersla á það hlutverk samfélagsins að fræða börn og 

ungmenni um samfélagið og fjölbreytileika þar á meðal. Meðal annars er í norsku 

fóstureyðingalögunum komið inn á mikilvægi kynfræðslu fyrir ungmenni með það að 

markmiði að stuðla að auknu kynheilbrigði. Með því að hafa öflugt fræðslu- og 

forvarnarstarf telja Norðmenn að tíðni fóstureyðinga fari lækkandi (Law on the 

termination of pregnancy no. 50/1975). Í Noregi voru sett lög um fóstureyðingar árið 

1975, sama ár og lögin á Íslandi voru sett. Norsku lögin miða við fóstureyðingu á fyrstu 

tólf vikum meðgöngu. En á og eftir tólftu viku og fram að átjándu viku eru 

fóstureyðingar leyfðar í þeim tilfellum þar sem fóstrið er ekki talið lífvænlegt eða lífi 

konunnar er stefnt í hættu með áframhaldandi meðgöngu. Eftir átjándu viku eru beiðnir 
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kvenna sendar til sérstakrar nefndar sem úrskurðar um mál þeirra. Í lögunum er tekið 

fram að einungis læknar megi framkvæma fóstureyðingar og þær fóstureyðingar sem 

framkvæmdar eru eftir tólftu viku meðgöngu skuli vera framkvæmdar á viðurkenndum 

sjúkrastofnunum (Law on the termination of pregnancy no. 50/1975). Í Noregi er 

sjálfræðið miðað við sextán ár og því verða stelpur sem ekki hafa náð þeim aldri að hafa 

forsjáraðila sína með í ferlinu. Refsing fyrir að framkvæma, stuðla að eða taka þátt í 

óöruggum fóstureyðingum í Noregi er ýmist fjársektir eða allt að tveggja ára 

fangelsisvistun. Fram kemur í norsku lögunum að þær konur sem gangast undir 

fóstureyðingu eigi rétt á getnaðarvarnaráðgjöf hafi þær áhuga á að þiggja slíka ráðgjöf. 

Slíkt ákvæði kemur ekki fram í lögum um fóstureyðingar í Danmörku eða Svíþjóð (Law 

on the termination of pregnancy no. 50/1975).  

3.1.3 Svíþjóð 

Samkvæmt sænskum lagaskjölum sem rekja má aftur til 13. aldar má sjá að 

fóstureyðingar voru bannaðar með lögum og var þeim konum sem gengust undir 

fóstureyðingu refsað með fjársektum (Trost, 1982). Í kjölfar kristnitöku í Svíþjóð 

breyttust viðhorf fólks til fóstureyðinga. Refsingar sem konur hlutu fyrir það eitt að 

gangast undir fóstureyðingu fóru úr því að vera fjársektir yfir í dauðarefsingu og 

fangelsisvistun. Það var síðan ekki fyrr en árið 1946 sem lögum um fóstureyðingar var 

breytt þar í landi á þann veg að konur gætu átt þess kost að vera undanþegnar 

refsingum við því að binda endi á þungun sína (Trost, 1982).  

Sænsk lög um fóstureyðingar voru lögleidd árið 1974. Í þeim eru fóstureyðingar 

leyfðar í sömu aðstæðum og kveðið er á um í dönsku og norsku lögunum, nema 

munurinn er sá að í sænsku lögunum eru fóstureyðingar heimilar fram að átjándu viku. 

En eftir átjándu viku meðgöngu er beiðnum kvenna um fóstureyðingar beint til 

sérstakrar nefndar sem tekur ákvörðun út frá aðstæðum og ástæðum þeirra (The 

abortion act no. 595/1974). Í sænsku lögunum er fjallað um rétt kvenna til viðtala við 

fagaðila á meðan á ferlinu stendur. Fram kemur að konurnar eigi rétt á að tala við 

fagaðila sem kemur að ferlinu áður en endanleg niðurstaða er tekin um ferlið sem og 

eftir að ferlinu er lokið, þá sem hálfgerð eftirfylgni (The abortion act no. 595/1974). 

Þegar þungun og meðganga eru talin stofna lífi konunnar í hættu er beiðni hennar um 

fóstureyðingu unnin án tafa. Svipað ákvæði er að finna í dönsku og norsku lögunum um 
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það þegar lífi konunnar er stefnt í hættu með áframhaldandi meðgöngu. Eins og í norsku 

lögunum mega einungis læknar framkvæma fóstureyðingar í Svíþjóð. Einstaklingur sem 

stuðlar að, tekur þátt í eða framkvæmir óöruggar fóstureyðingar í Svíþjóð getur átt yfir 

höfði sér fjársektir eða fangelsisvistun í eitt ár hið mesta (The abortion act no. 

595/1974).  

3.2 Lögin á Íslandi 

Í byrjun sjöunda áratugarins á Íslandi stóð Rauðsokkuhreyfingin í réttindabaráttu fyrir 

konur. Þar á meðal baráttu um að lögleiða fóstureyðingar á Íslandi. Á þessum tíma var 

það mikið feimnismál að gangast undir fóstureyðingu, svo mikið feimnismál að konur 

notuðu símaklefa til þess að hringja eftir aðstoð við að binda endi á þungun sína, svo 

ekki kæmist upp um þær (Fríða Rós Valdimarsdóttir, 2015). Árið 1975 voru staðfest lög á 

Alþingi sem heimiluðu fóstureyðingar af læknisfræðilegum og félagslegum ástæðum 

(Lög um ráðgjöf og fræðslu varðandi kynlíf og barneignir og um fóstureyðingar og 

ófrjósemisaðgerðir nr. 25/1975). Í kjölfar þeirrar lagasetningar gátu konur leitað sér 

ráðgjafar hjá félagsráðgjöfum á kvennadeild Landspítalans og farið í fóstureyðingu með 

lögmætum hætti (Landspítalinn, e.d.-b.). Næsta framfaraskref frá lögleiðingu 

fóstureyðinga var ekki tekið fyrr en 31 ári síðar, eða í febrúar árið 2006. Þá fyrst stóð 

konum til boða að fara í fóstureyðingu með lyfjum. Það er talin örugg og árangursrík 

meðferð og hefur færst í aukana undanfarin ár að slíkri meðferð sé beitt á fyrstu vikum 

meðgöngu (Ágúst Ingi Ágústsson, Kristín Jónsdóttir, Jens A. Guðmundsson, 2010).  

Lög um réttindi sjúklinga fylgja reglum um almenn mannréttindi og eiga því allir 

einstaklingar rétt á heilbrigðisþjónustu og læknisaðstoð (Lög um réttindi sjúklinga nr. 

74/1997). Fóstureyðingar voru lögleiddar á Íslandi árið 1975 og eru þau lög enn í gildi í 

dag, 41 ári síðar. Samkvæmt lögum er fóstureyðing skilgreind sem læknisaðgerð sem 

kona gengst undir í þeim tilgangi að binda endi á þungun sína, áður en fóstur hefur náð 

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

fóstureyðingar og ófrjósemisaðgerðir nr. 25/1975). Í II.kafla laganna um ráðgjöf og 

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

25/1975 er meðal annars fjallað um fóstureyðingar og þær þrjár ástæður sem eru fyrir 

því að löglegt sé að framkvæma aðgerðina.  
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Í 9.gr. II.kafla laganna kemur fram að fóstureyðingar eru heimilar vegna 

félagslegra ástæðna, læknisfræðilegra ástæðna og ef konu hefur verið nauðgað eða hún 

orðið þunguð við annars konar refsivert athæfi (Lög um ráðgjöf og fræðslu varðandi 

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

Félagslegar ástæður fóstureyðinga eru skilgreindar á þann veg að metið sé að þungun 

og tilkoma barnsins verði konunni og aðstandendum hennar óviðráðanleg sökum 

félagslegrar stöðu. Í félagslegum ástæðum er tekið tillit til þess ef konan hefur fætt 

mörg börn með stuttu millibili og stutt er liðið frá síðasta barnsburði. Einnig ef konan 

býr við slæmar heimilisaðstæður sökum fátæktar eða alvarlegs heilsuleysis og vegna 

æsku og þroskaleysis konunnar sem gerir það að verkum að hún geti ekki hugsað sjálf 

um barnið (Lög um ráðgjöf og fræðslu varðandi kynlíf og barneignir og um 

fóstureyðingar og ófrjósemisaðgerðir nr. 25/1975). Læknisfræðilegar ástæður 

fóstureyðinga eru metnar út frá nokkrum atriðum. Meðal annars út frá líkamlegri og 

andlegri heilsu konunnar og þegar hætta er á að barnið sem kona gengur með muni 

fæðast alvarlega veikt eða vanskapað. Einnig eru ástæður fóstureyðinga metnar sem 

læknisfræðilegar ef að sjúkdómur, hvort sem hann er líkamlegur eða geðrænn, verðandi 

foreldra dregur verulega úr getu þeirra til að annast og ala upp barn. Þriðja og síðasta 

ástæða fóstureyðinga er ef að kona hefur orðið þunguð í kjölfar nauðgunar eða sem 

afleiðing af annars konar refsiverðu athæfi (Lög um ráðgjöf og fræðslu varðandi kynlíf og 

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

Samkvæmt 10.gr. II.kafla laga nr.25/1975 kemur fram að fóstureyðingu skuli 

framkvæma eins fljótt og hægt er, þá helst fyrir lok tólftu viku meðgöngutímans. Aldrei 

skuli framkvæma fóstureyðingu eftir sextándu viku meðgöngutímans, nema í algjörum 

undantekningartilvikum þar sem lífi og heilsu konunnar yrði stefnt í meiri hættu með 

lengri meðgöngu, fæðingu barnsins eða þegar sterkur grunur liggur fyrir um alvarlega 

vansköpun á fóstri og það ekki talið lífvænlegt (Lög um ráðgjöf og fræðslu varðandi 

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

kona getur gengist undir fóstureyðingu þarf að liggja fyrir skriflega rökstudd greinargerð 

frá annaðhvort tveim læknum eða lækni og félagsráðgjafa, en það síðarnefnda á 

einungis við ef aðgerðin er framkvæmd sökum félagslegra aðstæðna. Einnig þarf kona 

að hafa fyllt út umsókn um fóstureyðingu frá landlækni áður en aðgerðin getur átt sér 

stað. Eftir að kona hefur gengist undir fóstureyðingu er henni veitt ráðgjöf um 
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getnaðarvarnir samkvæmt 16.gr. II.kafla laganna. Í þeim tilvikum sem við á er maka 

konu einnig veitt ráðgjöf um getnaðarvarnir eftir að parið hefur gengist undir 

fóstureyðingu (Lög um ráðgjöf og fræðslu varðandi kynlíf og barneignir og um 

fóstureyðingar og ófrjósemisaðgerðir nr. 25/1975).  

3.3 Samanburður löggjafa 

Á Íslandi er tíðni barneigna mun hærri en hjá frændum okkar í Evrópu. Samhliða því 

hefur fóstureyðingum farið ört fjölgandi á síðustu áratugum, þá sérstaklega meðal 

stúlkna á aldrinum 20 ára og yngri. En tíðni fóstureyðinga í þessum tiltekna aldurshópi 

er einnig hæst á Íslandi í samanburði við önnur Norðurlönd (Sóley S. Bender, 2000).  

Lög um fóstureyðingar í löndunum fjórum sem borin hafa verið saman hér að 

ofan eru öll lögleidd á svipuðum tíma, það er á árunum 1973-1975. Í lögunum í 

Danmörku, Noregi og Svíþjóð er tilgreint sérstaklega hvar megi framkvæma 

fóstureyðingar og af hverjum. Í íslensku lögunum er það hins vegar ekki tekið 

sérstaklega fram. Einnig er tekið fram í löggjöf Norðurlandaþjóðanna þriggja við hvaða 

aðstæður sérstakar úrskurðarnefndir megi hafna beiðnum um fóstureyðingar og á 

hvaða forsendum konur eða pör geti kært þær niðurstöður áfram til æðra dómsvalds. 

Slíkt er ekki tilgreint sérstaklega í íslensku lögunum um fóstureyðingar (The abortion act 

no. 595/1974; Law on the termination of pregnancy no. 50/1975; Law on the 

interruption of pregnancy no. 350/1973; Lög um ráðgjöf og fræðslu varðandi kynlíf og 

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

Annars eru lög um fóstureyðingar á Íslandi, í Danmörku, Noregi og Svíþjóð svipuð 

að því leyti að þau heimila fóstureyðingar af sömu ástæðum og við sömu aðstæður, það 

er vegna læknisfræðilegra eða félagslegra aðstæðna konunnar og ef henni hefur verið 

nauðgað. Ólíkt er milli landanna fjögurra við hvaða meðgöngulengd er miðað þegar 

fóstureyðingar eru leyfðar. Á Íslandi, í Danmörku og Noregi eru fóstureyðingar leyfðar 

fram að 12. viku meðgöngu. Á Íslandi er gefin undanþága fram að 16. viku og í Noregi er 

veitt undanþága fram að 18. viku. Í Svíþjóð eru fóstureyðingar hins vegar leyfðar fram að 

18. viku (The abortion act no. 595/1974; Law on the termination of pregnancy no. 

50/1975; Law on the interruption of pregnancy no. 350/1973; Lög um ráðgjöf og 

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

25/1975). Eins er sjálfræðisaldur í löndunum mismunandi og við hvaða aldur er miðað 
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hvað samþykki forsjáraðila varðar. Á Íslandi miðast sjálfræðisaldurinn við 18 ár en 

stelpur geta farið í fóstureyðingu án vitundar foreldra sinna við 16 ára aldur. Í Danmörku 

miðast sjálfræðisaldurinn við 18 ár, líkt og á Íslandi, en í Noregi miðast hann við 16 ár. Í 

sænsku lögunum er hins vegar ekki tilgreindur sérstakur sjálfræðisaldur eða við hvaða 

aldur ungmenni geti farið í fóstureyðingu án vitundar forráðamanna sinna. Í sænskum 

og íslenskum lögum um fóstureyðingar er sérstaklega tekinn fram sá réttur einstaklinga 

til viðtals við fagaðila sem kemur að ferli fóstureyðinga. Þá ýmist áður en ákvörðun er 

tekin um fóstureyðingu, eftir að ferlinu líkur eða í gegnum allt ferlið. Í dönsku og norsku 

lögunum kemur álíka ákvæði ekki fram. Í bæði íslensku og norsku lögunum er tiltekinn 

réttur einstaklinga á getnaðarvarnaráðgjöf eftir fóstureyðingu, en í dönsku og sænsku 

lögunum er slíkt ekki tekið fram (The abortion act no. 595/1974; Law on the termination 

of pregnancy no. 50/1975; Law on the interruption of pregnancy no. 350/1973; Lög um 

ráðgjöf og fræðslu varðandi kynlíf og barneignir og um fóstureyðingar og 

ófrjósemisaðgerðir nr. 25/1975).  

Þess má geta að refsingar sem hljótast af því að brjóta í bága við 

fóstureyðingalöggjöf landanna eru ólíkar. Á Íslandi er ekki kveðið á um það í lögunum 

hvaða refsingu er beitt við því að stuðla að, taka þátt í eða framkvæma óöruggar 

fóstureyðingar eða brjóta á annan hátt gegn lögunum. Í Svíþjóð er að finna mildustu 

refsinguna af löndunum þremur sem um ræðir í kaflanum, en refsingin þar í landi er 

fjársekt eða eins árs fangelsisvistun í það mesta. Þyngsta refsingin er í Danmörku af 

þeim löndum sem hér eru borin saman en þar í landi er refsingin fjársekt eða allt að 

fjögurra ára fangelsisvistun. Refsingin í Noregi er ýmist fjársekt eða allt að tveggja ára 

fangelsisvistun (The abortion act no. 595/1974; Law on the termination of pregnancy 

no. 50/1975; Law on the interruption of pregnancy no. 350/1973; Lög um ráðgjöf og 

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

25/1975).  

4 Kenningar og rannsóknir 

Hér á eftir verður fjallað um kenningar og fyrri rannsóknir á sviði fóstureyðinga. Byrjað 

verður á því að fjalla um mikilvægi rannsókna og aukinnar upplýsingaöflunar í 
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heiminum. Fyrsta kenningin sem fjallað verður um í þessum kafla nefnist kreppukenning 

og verður henni gerð skýr skil auk þess sem hún verður tengd við málefni fóstureyðinga. 

Því næst verður fjallað um feminískar kenningar og verður greint frá þeim með 

svipuðum hætti og kenningunni á undan. Undir lok kaflans verður fjallað um fyrri 

rannsóknir á sviði fóstureyðinga og greint frá helstu niðurstöðum þeirra á skýran og 

skipulegan hátt.  

Rannsóknir og upplýsingaöflun eru aðferðir sem hafa verið notaðar í mörg ár og 

áratugi. Rannsóknir stuðla að upplýstri umræðu og ábyrgri ákvarðanatöku, þær hafa sitt 

að segja hvað varðar þróun samfélaga og velferð þeirra (Sigríður Halldórsdóttir, 2016). 

Með nýjum tímum og breyttum tíðaranda fylgja nýjar stefnur og áherslur. Með auknum 

rannsóknum á þeim ótal sviðum sem samfélag samanstendur af er jafnt og þétt verið að 

auka við og betrumbæta þá þekkingu sem samfélagið býr yfir. Einnig er á sama tíma 

stuðlað að því að stjórnvöld samfélagsins, sem og þegnar þess, geti tekið á hinum ýmsu 

málum og aðstæðum með árangursríkum og ábyrgum hætti (Sigríður Halldórsdóttir, 

2016). 

Í gegnum árin hefur það einkennt vinnu félagsráðgjafa að taka á móti 

einstaklingum sem eru í leit að hjálp vegna einfalds eða fjölþætts vanda sem þeir glíma 

við. Skjólstæðingar félagsráðgjafa leita sér iðulega hjálpar vegna þess að þeir hafa þörf 

fyrir aðstoð fagaðila, eiga við vandamál að stríða, eru undir miklu álagi og streitu eða eru 

að takast á við ákveðið lífsverkefni (Rapoport, 1962). Það má flokka fóstureyðingu sem 

ákveðna birtingarmynd kreppu og erfiðleika sem fólk tekst á við. Á Íslandi stendur þeim 

einstaklingum til boða, sem er að hugleiða það að fara í fóstureyðingu, að fá viðtal og 

stuðning frá félagsráðgjafa sem starfar á kvennasviði Landspítalans. Nánar verður fjallað 

um það síðar í þessari ritgerð en greint verður frá tengingunni milli kreppu og 

félagsráðgjafar annars vegar og feminískrar valdeflingar og félagsráðgjafar hins vegar 

hér í beinu framhaldi.  

4.1 Kreppukenning 

Hugtökin þörf, vandamál, streita og kreppa eru öll tengd að vissu leyti og haldast því oft 

í hendur (Rapoport, 1962). Hugtakið kreppa (e. crisis) eitt og sér er skilgreint sem 

viðbrögð einstaklings við streituvaldandi aðstæðum, atburði eða reynslu sem veldur 
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einstaklingnum uppnámi og varnarleysi gagnvart óvæntum og skyndilegum aðstæðum 

(Harris og White, 2013).  

Það má segja að lífið sé eins og hjartalínurit, það fer ýmist upp eða niður og ef 

það er alveg flöt lína þá vitum við að það er ekki allt með felldu. Öll lendum við í því 

einhvern tímann á lífsleiðinni að þurfa að takast á við einhverskonar erfiðleika. Það 

getur vissulega tekið sinn skerf af andlegri heilsu manna. Andlegt heilbrigði felst þó ekki 

í því að komast hjá því að lenda í kreppum og erfiðleikum. Það gengur öllu heldur út á 

það hvernig við tökumst á við kreppur og hvernig seiglu við búum yfir (Andrés 

Ragnarsson, 1997). Það atriði sem hefur oft áhrif á það hvernig fólk tekst á við kreppur 

er hvort það hafi þurft að takast á við kreppur fyrr á lífsleiðinni. Ef einstaklingur hefur 

þurft að takast á við erfiðan atburð og vinna sig úr kreppu er hann líklegur til að búa yfir 

reynslu af þeim atburði sem getur gagnast honum við að takast á við aðra kreppu seinna 

á lífsleiðinni. Má því segja að kreppur séu að einhverju leyti eðlilegur þáttur í þroskaferli 

manna. Með hverri kreppu sem einstaklingur þarf að takast á við er hægt að draga 

lærdóm og þroska í kjölfarið. Það væri því hrein og bein sjálfsblekking að ætla sér að 

komast í gegnum lífið án þess að takast á við kreppur (Andrés Ragnarsson, 1997). 

Innan kreppukenninga (e. crisis theory) hefur verið þróuð aðferð sem nefnist 

kreppuíhlutun (e. crisis intervention). Sú aðferð leggur áherslu á tilfinningaleg viðbrögð 

fólks við atburðum í lífi þess sem eru talin skipta það máli. Hægt er að sýna og kenna 

fólki hvernig það getur byggt á núverandi styrkleika sínum með því að leggja skilning í og 

skilgreina nýju aðstæður sínar og með því að læra ný bjargráð (Payne, 2014). 

Kreppuíhlutun er þekkt vinnuaðferð meðal félagsráðgjafa, þá sérstaklega þeirra sem 

vinna á heilbrigðissviði og vinna með börnum og ungmennum. Þegar félagsráðgjafi beitir 

kreppuíhlutun í vinnu sinni með skjólstæðingum hefur bakgrunnur eða staða 

skjólstæðinganna ekki mikið að segja fyrir íhlutunina vegna þess að þegar upp er staðið 

er félagsráðgjafinn að vinna með einstaklingum sem eiga um sárt að binda og eru að 

glíma við kreppu, hvort sem hún er lítil og tímabundin eða stór og umfangsmikil 

(Regehr, 2011).  

Það má því áætla út frá kreppukenningum að ef við tökumst ekki á við þær 

lægðir og kreppur sem okkur mæta á lífsleiðinni er hætta á því að við stöndum í stað á 

þroskabrautinni. Sá einstaklingur sem lítur á kreppu sem nauðsynlegan áfanga og 
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áskorun til þess að takast á við og yfirstíga, er samkvæmt kreppukenningum talinn 

líklegri til þess að vera betur í stakk búinn til að takast á við fleiri óvæntar uppákomur 

(Andrés Ragnarsson, 1997). Slíkt viðhorf gæti vel nýst einstaklingum sem eru í 

fóstureyðingarferli. Það er vissulega mikið áfall og erfiðleikar sem fylgja slíku ferli en 

með dyggri aðstoð og jákvæðu viðhorfi er vel hægt að komast í gegnum slíka kreppu.  

4.2 Feminískar kenningar 

Innan félagsráðgjafar er fjallað um feminískar kenningar út frá tveim hliðum. Annars 

vegar út frá kynbundnum ójöfnuði og misskiptingu milli kynja og í samskiptum þeirra. 

Hins vegar út frá staðalímyndum og stöðluðum hugmyndum samfélagsins um kyn og 

kynhlutverk. Eitt af hlutverkum félagsráðgjafa í starfi sínu með skjólstæðingum er að 

uppræta ójöfnuð og stuðla að jöfnu viðmóti við sitt samferðafólk óháð innri og ytri 

þáttum þeirra á borð við kyn, kynferði, uppruna og fleira þess háttar (Carlson og Ray, 

2011). Kynbundinn ójöfnuður er vandamál sem hefur lengi verið viðloðandi í flestum, ef 

ekki öllum, samfélögum heimsins. Innan feminískra kenninga beita feministar sér 

staðfastlega fyrir því að útrýma slíkum ójöfnuði og hafa það að markmiði að ná fram 

jöfnuði milli kynjanna (Aléx og Hammarström, 2004). 

Upphaf feminískra rannsókna er að hver og ein kona búi yfir þeim rétti að ráða 

sjálf yfir eigin líkama og hvort hún vilji verða þunguð, án þess að ákvörðun hennar sé 

dregin í efa. Frjálsar fóstureyðingar standa konum nú til boða í flestum löndum heimsins 

þökk sé róttækum pólitískum umræðum og byltingu kvennahreyfinga út um allan heim 

(Aléx og Hammarström, 2004). Feminískar kenningar snúast um rétt kvenna til að hafa 

val um það hvort, hvenær, hvernig og með hverjum þær ákveða að eignast barn. Innan 

feminisma telst það vera val kvenna og að konur eigi að hafa frelsi til þess að taka 

ákvörðun um það sjálfar (Aléx og Hammarström, 2004).  

Það hefur hins vegar sýnt sig í gegnum árin að mikilvægt sé að veita konum 

stuðning og leiðsögn í ferli fóstureyðinga. Fóstureyðing er inngrip inni í líkama konu og 

er því ekki talið hættulaust fyrir heilsu og líkama kvenna að gangast undir margar 

fóstureyðingar yfir ævina. Rannsóknir á fóstureyðingum út frá feminísku sjónarhorni 

hafa leitt í ljós að fæstar konur taka ákvörðun um fóstureyðingu án samtals við nánustu 

aðstandendur eða án þess að ræða hana við nokkurn mann. Flestar konur hafa ráðfært 

sig við maka sinn, móður og stundum vinkonu líka, áður en þær taka endanlega 
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ákvörðun um hvort þær ætli að gangast undir fóstureyðingu (Aléx og Hammarström, 

2004). 

4.3 Fyrri rannsóknir á fóstureyðingum 

Fóstureyðing er elsta og sögulega algengasta aðferðin sem vitað er um að notuð hafi 

verið til að hafa stjórn á þungunum og barneignum. Fóstureyðingar hafa alltaf verið við 

lýði í öllum samfélögum heimsins og má rekja þessa aðferð langt aftur í sögubókum 

(Aléx og Hammarström, 2004). Fjölmargar rannsóknir hafa verið framkvæmdar með það 

að markmiði að fræðast betur um málefni fóstureyðinga og þær fjölmörgu víddir sem 

málefnið hefur.  

 Árið 2006 var gerð rannsókn á óöruggum fóstureyðingum. Gagnasöfnun 

rannsóknarinnar var unnin upp úr fyrirliggjandi gögnum um óöruggar fóstureyðingar 

víða um heim. Niðurstöður þeirrar rannsóknar, sem og skildra rannsókna á sviðinu, hafa 

meðal annars sýnt fram á það að lögleiðing fóstureyðinga og gott aðgengi að öruggum 

fóstureyðingum hefur sterka tengingu við bætt kynheilbrigði og framfarir í þeim efnum. 

Þessum niðurstöðum til stuðnings hefur verið bent á þá staðreynd að í þeim löndum þar 

sem fóstureyðingar eru ólöglegar og aðgengi að öruggum fóstureyðingum er lítið sem 

ekki neitt, er tíðni óöruggra fóstureyðinga og dauðsfalla þeim tengdum gífurlega há 

(Grimes o.fl., 2006). Önnur rannsókn var framkvæmd á árunum 2015 til 2016. Sú 

rannsókn fjallaði einnig um óöruggar fóstureyðingar og var unnin með sama hætti, það 

er upp úr fyrirliggjandi gögnum. Niðurstöður þeirrar rannsóknar hafa meðal annars leitt í 

ljós að óöruggar fóstureyðingar eru að stórum hluta orsökin fyrir hárri tíðni dauða 

meðal kvenna á frjósemisaldri. Á árunum 1995 til 1999 í Úrúgvæ voru óöruggar 

fóstureyðingar meginástæða dauða hjá konum á frjósemisaldri, eða í heildina um 28 

prósent af heildardauðsföllum yfir þetta fimm ára tímabil (Briozzo, Gorgoroso og 

Labandera, 2016). Samkvæmt rannsóknum á óöruggum fóstureyðingum búa meira en 

61 prósent jarðarbúa í löndum þar sem fóstureyðingar eru leyfðar án nokkurra 

takmarkana eða með fyrirfram gefnum ástæðum. Slíkar ástæður geta verið að vernda líf 

og heilsu konunnar, líkamleg eða andleg heilsa konunnar og bágar félagslegar aðstæður. 

Einnig má sjá að 26 prósent jarðarbúa eiga aðsetur í löndum, þar af í flestum tilfellum 

þróunarlöndum, þar sem fóstureyðingar eru bannaðar að öllu leyti eða einungis leyfðar í 

þeim tilgangi að bjarga lífi konu (Grimes o.fl., 2006).  
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 Árið 2006 var unnin rannsókn á viðhorfum kvenna til fóstureyðinga með 

lyfjameðferð og reynslu þeirra af meðferðinni. Sú rannsókn var framkvæmd með 

viðtalsaðferð þar sem unnið var með úrtak kvenna sem höfðu reynslu af því að fara í 

fóstureyðingu með lyfjameðferð. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að um 80 

prósent þeirra kvenna sem tóku þátt í rannsókninni upplifðu lyfjameðferðina sem 

viðunandi meðferð. Ef til þess kæmi að þær þyrftu að fara aftur í fóstureyðingu myndu 

þær velja sömu aðferð aftur. Einnig var haft eftir konunum að þær myndu mæla með 

lyfjameðferðinni við aðrar konur sem væru að íhuga fóstureyðingu. Flestum konunum 

þótti það fyrirkomulag að taka lyfin og klára meðferðina heima hjá sér henta þeim vel. 

Þær gátu haft samband við lækni eða hjúkrunarfræðing ef eitthvað var óljóst eða kom 

uppá (Ho, 2006).  

Ferlið sem fylgir fóstureyðingum getur tekið verulega á andlega og líkamlega 

heilsu kvenna, eins og fjallað var um í tengslum við kreppukenningar hér að ofan. Líðan 

kvenna í ferli fóstureyðinga er meðal þeirra atriða í málefnum fóstureyðinga sem hefur 

þótt verðugt að rannsaka. Árið 2004 framkvæmdu tvær konur rannsókn á andlegri 

heilsu og líðan kvenna í gegnum allt fóstureyðingarferlið, það er frá ákvarðanatöku og 

þar til ferli líkur. Úrtak rannsóknarinnar var fundið í gegnum ljósmæður á þrem 

heilsugæslustöðvum í bæ í Svíþjóð. Rannsakendur notuðu viðtalsaðferð við öflun gagna 

fyrir rannsókn sína. Niðurstöður þessarar rannsóknar gáfu til kynna að algengustu 

tilfinningalegu viðbrögðin sem konur sýna eftir að fóstureyðingu er lokið er léttir. Þó 

ekki sé talið að fóstureyðingar leiði til alvarlegra geðraskana, þá sýnir ein rannsókn fram 

á að fjórðungur kvenna sem tóku þátt í þeirri athugun upplifðu sektarkennd og skömm 

eftir að hafa farið í fóstureyðingu (Aléx og Hammarström, 2004). Eins og með allt þá 

upplifa engir tveir einstaklingar sama hlutinn á nákvæmlega sama hátt. Persónuleiki og 

fyrri reynsla getur haft sitt að segja þegar kemur að því að takast á við nýja áskorun eða 

kreppu. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu einnig fram á það að konur sem sýna merki 

um sorg eftir fóstureyðingu og eiga í miklum átökum við að vinna úr upplifun sinni í 

ferlinu, búa í flestum tilfellum yfir fyrri reynslu af erfiðum atburðum eða kreppum (Aléx 

og Hammarström, 2004). Dæmi um erfiða atburði eða kreppur sem konurnar gætu hafa 

þurft að ganga í gegnum eða takast á við eru geðraskanir, ófullnægjandi tengsl við maka 

sinn eða átök við eigin sjálfsmynd og sjálfsálit. Einnig getur það ýtt undir mikla vanlíðan 

og sorg eftir að kona hefur gengist undir fóstureyðingu ef hún hefur átt í erfiðleikum 
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með að taka ákvörðun um hvort hún eigi að fara í fóstureyðingu eða halda 

meðgöngunni áfram, verið hikandi og seinkað ákvarðanatökunni í hvívetna (Aléx og 

Hammarström, 2004).  

5 Siðfræði og hlutverk félagsráðgjafa 

Í þessum kafla verður fjallað um mikilvægi siðfræðinnar þegar kemur að því að styðja 

konur í ákvörðun um hvort eigi að binda endi á meðgöngu eða halda henni áfram. Einnig 

verður rætt um hlutverk félagsráðgjafa í þverfaglegu samstarfi. Að því loknu verður 

ítarlega fjallað um siðferði fóstureyðinga. Undir lok kaflans verður greint frá hlutverki 

félagsráðgjafa í ferli fóstureyðinga og mikilvægi þess að hafa félagsráðgjafa starfandi 

innan heilbrigðissviðs, auk þess sem áhrifaþættir á ákvarðanaferli kvenna verða 

skoðaðir. 

Þegar fóstureyðingar og málefni þeim tengdum eru skoðuð út frá 

siðfræðikenningum er erfitt að finna svar við því hvort þær teljist réttar eða rangar. 

Siðferðisleg álitamál eru erfið viðfangs og það eina sem siðfræðikenningar geta 

aðstoðað við í þeim málum er að segja til um hvað sé réttast að hafa til viðmiðunar 

þegar aðstæður máls eru metnar og ígrundaðar (Vilhjálmur Árnason, 2003). Það má því 

segja að siðfræðikenningar séu hálfgerður rammi utan um siðferðileg álitamál sem 

hafður er til viðmiðunar og leiðsagnar um ígrundun mála. Siðareglur og 

siðferðikenningar haldast að hluta til í hendur en hlutverk siðareglna er meðal annars að 

veita aðhald og halda utan um þau sameiginlegu markmið og gildi sem viðkomandi stétt 

fylgir. Siðareglur félagsráðgjafa segja til að mynda til um þau sameiginlegu markmið sem 

allir félagsráðgjafar á Íslandi vinna að og þau gildi sem félagsráðgjafar vinna eftir í 

sameiningu (Embætti landlæknis, e.d.).  

5.1 Siðferði fóstureyðinga 

Ef ekki væri fyrir fjölbreytni og ólík viðhorf og skoðanir væri veruleikinn frekar einsleitur 

og óspennandi. Einstaklingar eru eins ólíkir og þeir eru margir, því ætti það ekki að koma 

á óvart að skoðanir fólks séu líka mjög ólíkar oft á tíðum. Fóstureyðingar geta vakið upp 

heitar umræður milli einstaklinga sem hafa ólíkar skoðanir á málefninu. Margir telja að 

ef framkvæma eigi fóstureyðingu þurfi að vera góð og gild ástæða fyrir því. Þar liggur 
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siðfræði til grundvallar. Siðferðileg álitamál eru þau atriði er varða þær meginreglur sem 

ber að fylgja við ákvarðanatöku félagsráðgjafa í tilteknum aðstæðum (Harris og White, 

2013). 

Skoðunum og viðhorfum fólks til fóstureyðinga er iðulega skipta í tvo 

meginflokka út frá siðfræði málefnisins. Annars vegar er talað um viðhorf sem kennd eru 

við lífsvernd (e. pro-life). Hins vegar er talað um viðhorf sem eru kennd við frjálslyndi (e. 

pro-choice), en þeim er jafnframt skipt í tvennt, persónuréttarrök og líkamsréttarrök. 

Það sem aðgreinir þessi tvö viðhorf er ekki flókið. Lífsverndarsinnar telja fóstureyðingar 

ekki réttlætanlegar, á meðan frjálslyndir telja fóstureyðingar vera réttlætanlegar 

(Vilhjálmur Árnason, 2003; Should abortion be legal?, e.d.).  

Samkvæmt lífsverndarsinnum er það ekki réttlætanlegt að neinu leyti að deyða 

fóstur. Lífsverndarsinnar halda því fram að strax við getnað sé nýtt líf byrjað að vaxa og 

dafna samkvæmt þroskalögmálum mannskynsins. Þeirra skoðun er sú að þroski fósturs 

sé samfellt ferli og ekki sé hægt að tilgreina ákveðinn punkt eða tímamót á þroskaskeiði 

fósturs þar sem réttlætanlegt er að deyða það. Að því gefnu halda lífsverndarsinnar því 

fram að fóstureyðing sé jafn röng athöfn og það að deyða fullorðinn einstakling. Einu 

undantekningar sem lífsverndarsinnar gera frá því viðhorfi sínu er þegar áframhaldandi 

meðganga er talin ógna lífi og heilsu konunnar. Einungis þá sé réttlætanlegt að 

framkvæma fóstureyðingu þegar hægt er að skilgreina hana sem sjálfsvörn konunnar 

(Vilhjálmur Árnason, 2003; Should abortion be legal?, e.d.).  

Sjónarmið frjálslyndissinna eru talin sveigjanlegri heldur en sjónarmið 

lífsverndarsinna. Skoðun frjálslyndissinna einkennist af því að fóstureyðingar séu 

réttlætanlegar þegar þær eru framkvæmdar fyrir tiltekinn tíma, við öruggar aðstæður, 

með heilbrigðum aðferðum og eru gerðar að ósk konunnar. Sjónarmiðum 

frjálslyndissinna er iðulega skipt í tvenns konar röksemdarskóla, annars vegar 

persónuréttarrök og líkamsréttarrök (Vilhjálmur Árnason, 2003). Persónuréttarrökin 

hafa rétt konunnar að leiðarljósi og hafna þeirri kenningu lífsverndarsinna um að 

ófæddur einstaklingur hafi sömu réttarstöðu og fullorðin manneskja. Munurinn liggi í því 

að fullorðin manneskja sé sjálfstæður einstaklingur sem hefur skoðanir og álit á framtíð 

sinni og því samfélagi sem hún tilheyrir, en fóstur geti ekki talist til hins sama. Þó svo að 

fóstur geti talist vera mannvera í líffræðilegum skilningi, með öll sín erfðaefni og 
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líkamlega eiginleika á byrjunarstigi, þá sé það ekki persóna út frá siðferðilegum skilningi 

samkvæmt persónuréttarrökum (Vilhjálmur Árnason, 2003; Should abortion be legal?, 

e.d.). Líkamsréttarrökin ganga út frá þeirri staðhæfingu að líkami kvenna tilheyri þeim 

sjálfum og að þær hafi fullan ákvörðunarrétt um það sem gerist í þeirra líkama og fyrir 

hann. Líkamsréttarrök eru almenn sjálfræðisrök og standa fast á þeirri skoðun að 

einungis réttur konunnar yfir eigin líkama og sínu lífi sé næg ástæða fyrir réttlætingu 

fóstureyðinga. Samkvæmt þeim eru fóstureyðingar einungis réttlætanlegar þegar kona 

hefur ekki boðið fóstri afnot af líkama sínum, reynir eftir bestu getu að koma í veg fyrir 

þungun með notkun getnaðarvarna og þegar konu er nauðgað (Vilhjálmur Árnason, 

2003; Should abortion be legal?, e.d.).  

5.2 Hlutverk félagsráðgjafa í ákvarðanaferli fóstureyðinga 

Eitt af meginmarkmiðum félagsráðgjafa er að hafa skilning á aðstæðum skjólstæðinga 

sinna og laga aðferðir sínar að þeirra þörfum. Mikið er lagt upp úr því í öllum fræðum 

sem koma inn á starf félagsráðgjafa að þeir hafi heildarsýn staðfastlega í huga og mæti 

öllu með það að leiðarljósi (Guðbjörg Ebba Hermannsdóttir og Svava Stefánsdóttir, 

2006). Frá setningu laga um fóstureyðingar árið 1975 hafa félagsráðgjafar starfað á 

kvennasviði Landspítalans sem og víðar um landið (Landspítalinn, e.d.-b.). Félagsráðgjöf 

er lögverndað starfsheiti og sækja verðandi félagsráðgjafar um leyfi til landlæknis til að 

mega starfa sem félagsráðgjafar í íslensku samfélagi. Einnig fylgja allir félagsráðgjafar 

ákveðnum siðareglum og er það ramminn sem þeim ber að fylgja í sínu faglega starfi 

(Lög um félagsráðgjöf nr. 95/1990; Embætti landlæknis, e.d.). 

Siðareglur eru óskráð siðferði, oftast í formi almenns og óskráðra viðmiða um 

gildismat og fjölbreytni. Siðareglur fagstétta draga fram þau atriði sem mikilvægt er að 

þeir aðilar sem þær ná yfir sýni fram á og fari eftir. Þær eru tengdar almennri 

siðferðisvitund sem flestir fara eftir án þess endilega að gera sér grein fyrir því, 

sérstaklega þar sem siðferði er flestum eðlislægt og kemur fram í hugarfari og menningu 

hvers og eins. Siðareglur lýsa oft þeim skyldum og þeirri ábyrgð sem viðkomandi 

starfsstétt eða stofnun býr yfir og siðareglurnar eiga við (Samband íslenskra 

sveitarfélaga, 2015; Sigurður Kristinsson, 1991). Í siðareglum félagsráðgjafa kemur fram 

að grundvöllur þeirra starfs sé að sýna manngildum og sérstöðu einstaklinga virðingu og 

hafa trú á getu hvers og eins (Embætti landlæknis, e.d.). Þær skyldur og sú ábyrgð sem 
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starfsstéttir bera er gjarnan að finna í siðareglum viðkomandi starfsstétta. Skráðar 

siðareglur eiga að vera lýsandi fyrir þau viðmið sem starfsstéttin vinnur að í sameiningu 

(Samband íslenskra sveitarfélaga, 2015). 

Að bjóða upp á viðtöl og stuðning félagsráðgjafa innan heilbrigðisstofnana er 

mikilvægur liður í því að bjóða upp á eins góða heilbrigðisþjónustu og hægt er. Hlutverk 

félagsráðgjafa innan heilbrigðisstofnana er að bæta félagslegar aðstæður sjúklinga og 

aðstandenda þeirra sem og að sýna þeim stuðning með því að leggja skilning í líðan 

þeirra og  standa vörð um réttindi þeirra (Vigdís Jónsdóttir, 2006). Samkvæmt lögum um 

réttindi sjúklinga nr. 74/1997 kemur fram að það séu grundvallarréttindi sjúklinga að 

einkalíf þeirra sé virt sem og sjálfsákvörðunarréttur þeirra. Eins ber að virða óskir 

sjúklinga og aðstandenda þeirra um ákvarðanir á erfiðum stundum sem snerta málefni 

þeirra. Er það því í verkahring félagsráðgjafa sem kemur að máli sjúklings að virða 

einstaklinginn, rétt hans til að taka ákvörðun um sín mál sjálfur og styðja hann í sínum 

ákvarðanatökum (Lög um réttindi sjúklinga nr. 74/1997). Skjólstæðingar þeirra 

félagsráðgjafa sem vinna á kvennasviði Landspítalans eiga það allir sameiginlegt að vera 

að takast á við áföll af ýmsum toga. Ástæður fyrir komum einstaklinga til félagsráðgjafa 

á kvennasviði eru eins margvíslegar og skjólstæðingarnir eru margir. Stærsti hópurinn 

sem leitar eftir þjónustu félagsráðgjafa á kvennasviði eru konur eða pör sem eru að 

hugleiða fóstureyðingu (Guðbjörg Ebba Hermannsdóttir og Svava Stefánsdóttir, 2006). 

Samkvæmt upplýsingum frá félagsráðgjöfum á kvennasviði er það reynsla þeirra 

að engin fari í fóstureyðingu ótilneydd þar sem þetta sé stórt og mikið inngrip sem hafi 

mikil áhrif á einstaklinginn sem gengur í gegnum það. Það er vissulega ákveðið áfall að 

verða þunguð ef þess var ekki óskað. Þegar konur standa frammi fyrir þeirri ákvörðun að 

velja á milli fóstureyðingar eða áframhaldandi meðgöngu er ekki óalgengt að þær finni 

fyrir kvíða og hræðslu (Guðbjörg Ebba Hermannsdóttir og Svava Stefánsdóttir, 2006). 

Þeir félagsráðgjafar sem starfa á kvennasviði Landspítalans veita ráðgjöf við ferlið og 

stuðning í ákvarðanatökunni (Landspítalinn, e.d.-b.), enda er undantekningalaust talið 

að þær konur sem óski eftir fóstureyðingu hafi þörf fyrir mikinn tilfinningalegan 

stuðning og aðstoð við ferlið (Littman, Zarcadoolas og Jacobs, 2009). Ákvörðun um 

fóstureyðingu þarf oft að taka á skömmum tíma. Oft eru konur undir þrýstingi frá öðrum 

aðstandendum, þá iðulega maka, vinum eða foreldrum, og getur það litað ákvörðun 

þeirra. Það er því mikilvægt að taka fram og undirstrika vel að hlutverk félagsráðgjafa í 
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ráðgjöf sinni við þær konur sem íhuga fóstureyðingu sé að styðja þær til þess að taka 

ákvörðun sjálfar. Endanleg ákvörðun um fóstureyðingu þarf að koma frá konunni sjálfri. 

Fóstureyðing er neyðarúrræði sem enginn óskar sér og er án efa erfitt að standa frammi 

fyrir. Það er mat félagsráðgjafa að einungis konan sjálf geti tekið endanlega ákvörðun 

um fóstureyðingu eða áframhaldandi meðgöngu þar sem það er hún sem þarf að vega 

og meta framtíðarmöguleika sína og barnsins (Guðbjörg Ebba Hermannsdóttir og Svava 

Stefánsdóttir, 2006; Landspítalinn, e.d.-b.; Littman o.fl., 2009). 
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6 Niðurstöður og umræða 

Markmið þessarar ritgerðar var að kanna hlutverk félagsráðgjafa í ákvarðanaferli kvenna sem 

óska eftir fóstureyðingu. Eins var lögð áhersla á að skoða þá ákvörðun sem konur þurfa að 

taka þegar kemur að fóstureyðingum og það ferli sem þær ganga í gegnum í kjölfarið. Mörg 

atriði geta haft áhrif á ákvarðanatöku kvenna í ferli fóstureyðinga og var það eitt af 

markmiðum ritgerðarinnar að kanna hvaða atriði gætu haft áhrif á ákvarðanatökuna og 

hvernig aðkoma félagsráðgjafa væri að þeim lið ferlisins. Eins voru lög um málefni 

fóstureyðinga skoðuð ítarlega, löggjöf um fóstureyðingar á Norðurlöndum borin saman og 

ígrundað hversu nauðsynleg lögin væru. Þær rannsóknarspurningar sem settar voru fram í 

inngangi þessarar ritgerðar og leitast hefur verið eftir að svara hljóða svo: Hver er aðkoma 

félagsráðgjafa að ákvarðanaferli fóstureyðinga? Hversu nauðsynleg er löggjöf um 

fóstureyðingar? 

Fyrri rannsóknarspurning þessarar ritgerðar er Hver er aðkoma félagsráðgjafa að 

ákvarðanaferli fóstureyðinga? Félagsráðgjafar innan heilbrigðissviðs sinna fjölbreyttum og 

ólíkum hlutverkum eftir starfssviði og deildum. Á kvennadeild Landspítalans gegna 

félagsráðgjafar þverfaglegu starfi. Þeir einstaklingar sem leita til félagsráðgjafa á kvennadeild 

eiga það allir sameiginlegt að vera í kreppu og hafa þörf fyrir leiðsögn og aðstoð með sín mál. 

Félagsráðgjafar á kvennadeildinni hafa meðal annars það hlutverk að veita þeim konum sem 

eru í ákvörðunarferli um fóstureyðingu ráðgjöf og stuðning í sinni ákvarðanatöku. Það skiptir 

miklu máli í starfi félagsráðgjafa að hafa heildarsýn staðfastlega að leiðarljósi í allri sinni 

vinnu með skjólstæðingum. Eins og fram kom í kaflanum hér að ofan er það grundvöllur í 

starfi félagsráðgjafa að sýna manngildum og sérstöðu einstaklinga virðingu og hafa trú á getu 

hvers og eins. Félagsráðgjafar gegna því hlutverki að stuðla að bættum félagslegum 

aðstæðum skjólstæðinga sinna og aðstandenda þeirra. Einnig ber þeim að sýna 

skjólstæðingum sínum stuðning með því að leggja skilning í aðstæður þeirra og líðan, sem og 

að standa vörð um rétt skjólstæðinga sinna og aðstandenda þeirra. Þegar kemur að stórri 

ákvarðanatöku á borð við fóstureyðingu er ekki hægt að alhæfa. Engir tveir einstaklingar í 

heiminum eru eins eða upplifa hluti á nákvæmlega sama hátt. Aðstæður einstaklinga í 

ákvarðanaferlinu hafa áhrif, til dæmis ef konan stendur ein í ferlinu og nýtur ekki stuðnings 

frá sínum nánustu. Aldur og reynsla kvenna getur líka haft sitt að segja í ákvarðanatökunni. 

Ef kona hefur átt börn áður getur það haft áhrif á ákvörðun hennar sem og ef hún er ung að 
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aldri. Dæmi um stuðning og ráðgjöf félagsráðgjafa varðandi félagslegar aðstæður kvenna í 

ákvarðanaferli fóstureyðinga er ef konan býr við bága félagslega stöðu í samfélaginu og sér 

ekki fram á að geta bæði framfleytt sér og nýjum einstaklingi. Annað dæmi er kona sem býr 

við heimilisofbeldi af hálfu maka síns og er ráðalaus um úrræði til að koma sér út úr þeim 

aðstæðum. Það er hlutverk félagsráðgjafa að styðja konurnar til að taka ákvörðun sjálfar. Það 

er ekki óalgengt að konur verði fyrir þrýstingi af hálfu maka, foreldra eða vina þegar kemur 

að ákvörðun á borð við þessa. Þá er það í verkahring félagsráðgjafans að styðja konuna til 

þess að taka ákvörðun sjálf, í ljósi þess að endanleg ákvörðun verður að koma frá konunni 

sjálfri þar sem hún þarf að vega og meta framtíðarhorfur sínar og barnsins. Eins kemur það 

fram í lögum um ráðgjöf og fræðslu varðandi kynlíf og barneignir og um fóstureyðingar og 

ófrjósemisaðgerðir nr. 25/1975 að einstaklingar sem ganga í gegnum fóstureyðingu eigi rétt 

á getnaðarvarnaráðgjöf. Það er í verkahring félagsráðgjafa samkvæmt siðareglum 

félagsráðgjafa að fræða skjólstæðinga sína og upplýsa um hin ýmsu mál og úrræði sem 

snerta stöðu þeirra. Til að mynda væri það hlutverk félagsráðgjafa í ákvarðanaferli 

fóstureyðinga að upplýsa skjólstæðing sinn um forvarnir og rétt hans til að þiggja 

getnaðarvarnaráðgjöf sem og annars konar ráðgjöf og leiðsögn frá heilbrigðisstarfsmanni 

sem kemur að fóstureyðingar ferlinu. 

Seinni rannsóknarspurning þessarar ritgerðar er Hversu nauðsynleg er löggjöf um 

fóstureyðingar? Eins og fram hefur komið er margt sem liggur að baki ákvarðanatöka um 

fóstureyðingu og ýmislegt sem getur haft áhrif á ákvörðunina. Þegar kemur að því að taka 

ákvörðun um fóstureyðingu getur það haft mikil áhrif hvort að fóstureyðingar séu löglegar í 

því samfélagi sem viðkomandi tilheyrir. Ef fóstureyðingar eru ólöglegar eða aðgengi að 

löglegum fóstureyðingum lítið sem ekkert, getur það orðið til þess að konan leiti sér annarra 

úrræða á borð við óöruggar fóstureyðingar. Niðurstöður rannsókna á fóstureyðingum og 

tengdum málefnum hafa leitt í ljós gífurlega skaðsemi óöruggra fóstureyðinga. Tíðni 

heilsukvilla og dauðsfalla í kjölfar fóstureyðinga má í ríkum mæli rekja til óöruggra 

fóstureyðinga. Einungis með því að lögleiða úrræði á borð við fóstureyðingar er möguleiki á 

að óöruggum fóstureyðingum fækki til muna. Það er án efa hægt að rökræða um hvort 

löggjöf um fóstureyðingar sé nauðsynleg þar sem fólk hefur ólíkar skoðanir á málefninu. Við 

grandskoðun laga um fóstureyðingar á Íslandi, í Danmörku, Noregi og Svíþjóð má hins vegar 

sjá rauðan þráð. Lögin eru mjög lík að mestu leyti og hafa öll sama markmiðið. Það er að 

gæta réttar kvenna yfir eigin líkama og gæta þess að úrræði séu til staðar ef um þungun í 
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kjölfars refsiverðs athæfis sem og líkamlega eða félagslega kvilla hjá hugsanlegum foreldrum 

er að ræða.  

Hlutverk félagsráðgjafa í ferli fóstureyðinga má því segja að sé fjölbreytt og mjög 

nauðsynlegt. Að vera sýndur skilningur á erfiðum stundum, fá stuðning og utanumhald er 

ómetanlegt. Fóstureyðingar eru og verða alltaf neyðarúrræði. Til þess að koma í veg fyrir 

langvarandi vanlíðan og veikindi í kjölfar þess að gangast undir fóstureyðingu, hvort sem um 

er að ræða líkamleg eða andleg veikindi, er mikilvægt að konum standi til boða að fá viðtal 

hjá félagsráðgjafa. Viðtal við fagaðila sem þekkir rétt skjólstæðings og tekur á móti honum 

með opnum hug, skilningi og samkennd getur gert kraftaverk.  

7 Lokaorð 

Málefni fóstureyðinga er viðkvæmt og vekur iðulega upp margar spurningar og vangaveltur 

meðal fólks. Ólíkar skoðanir ríkja um málefnið meðal fólks, eins og með flest öll álitamál. Eitt 

af stórum álitamálum þegar kemur að málefnum fóstureyðinga eru siðferðileg viðhorf, þá 

hvort að einstaklingur sé fylgjandi fóstureyðingum eða mótfallinn. Sumir sjá fóstureyðingar 

sem rétt kvenna til að stjórna eigin líkama á meðan aðrir eru mótfallnir úrræðinu og líta á 

það sem deyðingu á mannslífi. Eins og fram hefur komið er ekki til eitt rétt svar um það hvort 

að fóstureyðingar séu réttar eða rangar. Einungis er hægt að velta fyrir sér siðferðilegum 

álitamálum þegar málefni á borð við fóstureyðingar eru skoðuð og rædd.  

Styrkleikar þessarar ritgerðar eru opnun umræðunnar um viðkvæm málefni á borð 

við fóstureyðingar. Eins er það styrkleiki að auka aðgengi að upplýsingum um eins mikilvæg 

neyðarúrræði og fóstureyðingar teljast til. Það er hins vegar veikleiki ritgerðarinnar hversu 

lítil og afmörkuð hún er. Eins hefur ekki verið mikið skrifað um fóstureyðingar í íslenskum 

fræðum og því ágætis áskorun að afla sér fræðilegra upplýsinga um efnið. Málefni 

fóstureyðinga er mjög víðtækt og hægt að skoða frá ótal ólíkum sjónarhornum. Viðfangsefni 

þessarar ritgerðar væri léttilega hægt að yfirfæra í stærri og víðameiri ritgerð, jafnvel 

rannsóknarverkefni. Hægt væri að útfæra rannsóknarverkefni sem sneri að því að bera 

saman löggjöf ólíkra landa um fóstureyðingar. Eins hefur höfundur mikinn áhuga á því að 

rannsaka viðhorf fólks til fóstureyðinga. 
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Það að hafa félagsráðgjafa með í því teymi sem stendur að þessu neyðarúrræðu er 

virkilega mikilvægt að mati höfundar. Á krepputímum og erfiðum stundum er fagleg ráðgjöf 

félagsráðgjafa mikilvæg. Það er löngum vitað að það er gífurlega erfitt að taka stórar og 

alvarlegar ákvarðanir. Bara það eitt að ræða hlutina við fagaðila getur gefið fólki nýja og 

skýrari sýn á þá erfiðleika sem það er að takast á við. Með þessari heimildaritgerð vonast 

höfundur til þess að umræðan um fóstureyðingar og önnur svipuð málefni opnist og verði 

minna feimnismál. En eins og fram kom hér að framan skiptir hugarfar einstaklinga miklu 

máli í sambandi við kreppur. Ef einstaklingur lítur á kreppu sem áskorun og atriði sem 

viðkomandi þarf að yfirstíga eru honum allir vegir færir. Sá lærdómur og reynsla sem 

einstaklingurinn öðlast í kjölfarið safnast saman í reynslubankann og býr einstaklingurinn að 

því um ókomin ár. 

 

 

 

____________________________________ 

Thelma Björk Ottesen 
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