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ÁGRIP 

 
Notkun og afgreiðsla á neyðargetnaðarvarnartöflum á Íslandi 

 
  Neyðargetnaðarvörn er skilgreind sem neyðarúrræði til að koma í veg fyrir þungun 

eftir óvarðar samfarir. Hún er notuð eftir að samfarir hafa átt sér stað, en þó áður en að 

kona er orðin þunguð. Lyfið kemur í veg fyrir getnað með því að hindra egglos og trufla 

sæðisflutning  upp í eggjaleiðara að einhverju leyti. Sölufyrirkomulagi á Íslandi svipar 

til þess sem er á Norðurlöndunum.  

Markmið rannsóknarinnar var að afla upplýsinga um hverjir væru helstu 

notendur neyðargetnaðarvarnartaflna á Íslandi og hvernig staðið væri að afgreiðslu 

lyfsins í apótekum. Spurningalisti var hannaður og lagður fyrir í 36 apótekum um allt 

land á tímabilinu 13. febrúar til 26. apríl. 

Flestir þátttakendur voru stúlkur á aldrinum 16-24 ára, eða 65,2%, um 52,2% 

kvenna bjuggu í foreldrahúsum og 54,2% voru enn í námi. Alls höfðu 84,5% lokið 

grunn- eða framhaldsskólamenntun og af foreldrum þeirra höfðu 79,9% feðra lokið 

framhalds- eða háskólamenntun og 69% mæðra. Um helmingur var í föstu sambandi. 

Vitneskju um neyðargetnaðarvörnina öfluðu flestir þátttakendur sér hjá vinum (53%). 

Um 88,8% notenda kusu að fara í apótek frekar en á aðrar heilbrigðisstofnanir til að 

nálgast lyfið. 

Flestallar konurnar álitu upplýsingarnar sem þær fengu frá lyfjafræðingnum 

góðar og meira en helmingur allra kvenna fengu upplýsingar um hvernig á að taka 

neyðargetnaðarvörnina, hvernig lyfið virkar og hverjar eru mögulegar aukaverkanir, en 

aðeins litill hluti fékk upplýsingar um aðrar getnaðarvarnir. Aðstöðu til fræðslu og 

trúnaðarsamtala kann að vera áfátt í mörgum apótekum.  

Neyðargetnaðarvörnin virðist einkum notuð af litlum hópi ungra og nokkuð vel 

menntaðra kvenna með svipaðan bakgrunn.  
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ABSTRACT 
 
The use and over-the-counter selling of the emergency contraception in Iceland 

 

  Emergency contraception is defined as an emergency measure to prevent pregnancy 

after unprotected intercourse. Emergency contraception is used after intercourse has 

occurred but before contraception. The drug acts by preventing ovulation and prevents 

to some extent the passage of semen through the reproductive tract. In Iceland the sales 

procedures are similar to those in the Nordic countries. 

 The main aim of this study was to acquire information on who are the main 

users of emergency contraception and how the selling over the counter procedures are 

handled in pharmacies. A questionnaire was designed and given to customers in 36 

pharmacies around the country from 13th of February to 26th of April. 

 Most of the participants were women aged 16-24 years or 65,2%, about 52,2% 

of them lived in the parental home and 54,2% were still at school. About 84,5% had 

finished elementary or secondary education or high school. The majority of their fathers 

(79,9%) had finished college or university degrees and 69% of the mothers. About half 

of the women were in a steady relationship. Friends were the main source of 

information (53%). The majority of the participants (88,8%) chose pharmacies rather 

than other health care facilities to obtain the drug.  

 Most women were satisfied with information they received from the pharmacist 

and more than half were given information on how to take the drug, its effect and 

possible side-effects. Only a small percentage got information on other contraceptives. 

Conditions in many pharmacies are not suited to give sensitive information. The 

majority of study participants were content with access to emergency contraception in 

the pharmacies.  

 The main consumers of the emergency contraception seem to be a small group 

of rather well-educated young women, still at school with similar backgrounds. 
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1. INNGANGUR 
 

1.1 Neyðargetnaðarvörn 

  Neyðargetnaðarvörn er skilgreind sem neyðarúrræði/neyðarráðstöfun til að koma í veg 

fyrir þungun eftir óvarðar samfarir. Hún er notuð eftir að samfarir hafa átt sér stað, en 

þó áður en að kona er orðin þunguð. Neyðargetnaðarvörn er ætluð sem öryggisráðstöfun 

þegar almennar getnaðarvarnir hafa ekki verið notaðar eða bregðast. Ekki er litið á 

neyðargetnaðarvörn sem almenna getnaðarvörn (Cheng, Gulmezoglu, Piaggio, Ezcurra 

og Van Look, 2009).  

Þungun er ástand sem greint er með þungunarprófi af einhverri tegund, með ómun 

eða við líkamsskoðun/kvenskoðun. Getnaður verður við samruna egg- og sæðisfrumu 

nokkrum dögum eftir egglos. Neyðargetnaðarvarnatöflum er fyrst og fremst ætlað að 

varna egglosi, en sumir hafa talið að lyfið geti gert sáðfrumum erfiðara að komast upp 

gegnum leghálsslímið og að lyfið geti varnað bólfestu blöðrukíms með því að koma 

blæðingu af stað, ef inntakan er nálægt áætluðum tíðum (Baird, 2009).  

Neyðargetnaðarvarnir til inntöku hafa verið þekktar s.l. 30-40 ár, en notkun þeirra 

varð fyrst algeng, á heimsvísu, á níunda áratug síðustu aldar (Brunton og Beal, 2006). 

Notkun þeirra jókst verulega í Norðvestur-Evrópu þegar töflur sem aðeins innihéldu 

prógestógenið, levónorgestrel, komu á markað. Því lyfi fylgdu  mun minni aukaverkanir 

eins og ógleði eða höfuðverkur sem voru algengar með eldri lyfjagjöf (estrógen og 

prógesterón saman í tiltölulega háum skammti). Alvarlegar aukaverkanir prógesteróns 

eru nánast óþekktar (Brechin, Glasier, og Gebbie, 2008;International Planned 

Parenthood Federation, 2004). 

 

1.2 Úrræði í boði á Íslandi 

  Þrír mismunandi möguleikar á neyðargetnaðarvörn eru tiltækir; að gefa ósamsettar 

hormónatöflur sem innihalda  prógestógenið, levónorgestrel (LNG), að setja 

koparlykkju í leghol eða nota samsettar hormónatöflur, svonefnda Yupze meðferð, sem 

var notuð áður en levónorgestreltöflurnar voru settar á markað (Landlæknisembættið, 

2001).  
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1.2.1 Koparlykkjan 

  Uppsetning koparlykkjunar er að öllum líkindum sú aðferð sem er öruggust eftir 

óvarðar samfarir. Hana er hægt að framkvæma allt að 120 klst. (5 dögum, jafnvel allt að 

7 dögum) eftir óvarðar samfarir. Rannsóknir sýna að tíðni þungana er um 0,1-0,2% (Ho, 

Tang og Ng, 2003).  Koparlykkjan hentar þó frekar konum sem hafa átt börn og óska 

eftir að fá getnaðarvörn til frambúðar um leið (International Planned Parenthood 

Federation, 2004). Hana þarf að fá hjá lækni sem hefur þekkingu og reynslu í 

uppsetningunni. 

 

1.2.2 Samsettar hormónatöflur 

  Yupze-meðferðinni var fyrst lýst af kanadíska lækninum Albert Yupze og 

samverkamönnum hans árið 1974 (Yuzpe, Thurlow, Ramzy og Leyshon, 1974), en hún 

samanstendur af tveimur töflum sem hvor um sig inniheldur 50µg af ethýlenestradíóli 

og 250µg af levónorgesteróli. Töflurnar á að taka með 12 klst. millibili og innan 72 klst. 

eftir óvarðar samfarir (Bastianelli, Farris, og Benagiano, 2008;Yuzpe, og fleiri, 1974). 

Rannsóknir hafa sýnt að meðferðina er hægt að nota allt upp í 120 klst. eftir óvarðar 

samfarir. Þetta kom fram við samanburð tveggja hópa, þ.e.a.s. konur sem notuðu Yupze 

meðferðina innan 72 klst. og konur sem leituðu eftir sama úrræði 4-5 dögum eftir 

óvarðar samfarir. Lítill munur var á hópunum. Tíðni þungana sem mátti rekja beint til 

að meðferðin hafði misheppnast var 1,9% hjá hópnum sem tók lyfið innan 72 klst. en 

2,0% hjá hinum hópnum (Ellertson og fleiri, 2003).   

Helsti ókostur þess að nota samsettar hormónatöflur sem neyðargetnaðarvörn er 

að þeim fylgja talsverðar aukaverkanir vegna þess hve mikið magn af estrógeni konan 

þarf að innbyrða. Allt að 50% kvenna finna til ógleði og um 20% kasta upp af lyfinu, 

sem hefur áhrif á virkni þess og meðferðarheldni (Bastianelli, og fleiri, 2008; 

Landlæknisembættið, 2001). 

Tvíblind slembirannsókn var framkvæmd á vegum Alþjóðaheilbrigðismála-

stofnunarinnar (WHO) í 14 mismunandi löndum þar sem markmiðið var að bera saman 

levónorgesterel hormónatöflurnar og Yupze meðferðina. Þátttakendur voru konur sem 

sóttust eftir neyðargetnaðarvörn á læknamiðstöðum innan 72 klst. eftir óvarðar samfarir. 

Þær sem valdar voru í rannsóknina þurftu þar að auki að vera heilbrigðar, hafa 

reglulegan tíðahring (24-42 daga langan) og hafa einungis í þetta eina skipti, í þessum 
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1.2.3 Levónorgestrel 

 

  Fyrsta val ætti alltaf að vera hórmónatafla sem inniheldur levónorgestrel eitt sér, bæði 

vegna góðrar virkni og vægra aukaverkana (Brechin, og fleiri, 2008; 

Landlæknisembættið, 2001). 

Tvö levónorgestrel-lyf hafa verið skráð á Íslandi, þ.e.a.s. Postinor® (Medimpex 

UK Limited, Bretland) og NorLevo® (Laboratoire HRA Pharma, Frakkland). Postinor 

pakkningin inniheldur eina 1,5 mg töflu og hefur lyfið verið skráð frá ársbyrjun 2003 

(Samantekt á eiginleikum lyfs (SPC) Postinor®, 2007).  NorLevo® inniheldur tvær 750 

µg töflur í hverri pakkningu sem eru teknar með 12 klst. millibili en það hefur verið á 

skrá frá árinu 2005 (Samantekt á eiginleikum lyfs (SPC) NorLevo®, 2005). 

Handhægara er að nota eina 1,5 mg töflu í stað tveggja 750µg taflna því það eykur 

meðferðarheldni notandans án þess að aukaverkanir verði meiri, enda er verkunin sú 

sama (Hertzen og fleiri, 2002; Okewole og fleiri, 2007). Um öryggi lyfsins til að varna 

getnaði og um aukaáhrif þess, bæði raunveruleg og fræðileg, er fjallað í köflum hér á 

eftir. 

 

1.2.3.1 Verkunarmáti levónorgestrels 
 
  Levónorgestrel hormónataflan 

er getnaðarvörn, sem kemur í 

veg fyrir getnað og þungun eftir 

óvarðar samfarir með því fyrst 

og fremst að hindra eða seinka 

egglosi (Bastianelli, og fleiri, 

2008) og (Baird, 2009). 

 

 

 Mynd 2. Mismunandi styrkur hormóna í tíðahring.  Sótt af slóðinni:   
http://www.fertilitree.com/UserFiles/Image/ovuriancycle.jpg 
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Rannsókn þar sem könnuð 

voru áhrif 1,5 mg af LNG á 

hormónin estradíól, FSH (follicle 

stimulating hormón), LH 

(luteinizing hormón) og 

prógesterón í tíðahring kvenna. Á 

Mynd 2 má sjá styrk mismunandi 

hormóna við eðlilegar aðstæður í 

tíðahringnum. Niðurstöðurnar 

sýndu að topparnir á hormónunum 

FSH og LH voru um 96-120 klst. 

seinni hjá þeim hópi kvenna sem 

tók LNG þrem dögum fyrir 

væntanlegt egglos (hópur A). 

Einnig mátti sjá að estradíól 

toppurinn kom fram þrem dögum 

fyrir egglos, en styrkurinn féll enn 

neðar en hann var fyrir meðferð og 

fór ekki að hækka aftur fyrr en eftir 

168 klst. Hjá hópnum sem tók 1,5 mg af LNG einum degi fyrir væntanlegt egglos 

(hópur B) voru FSH og LH topparnir um 24 klst. seinni og estradíól magnið í blóði jókst 

24 klst. eftir að egglos átti að hafa orðið, en þar að auki kom annar toppur  96 klst. síðar.  

Ekki kom fram marktækur munur á magni prógesteróns í blóði hjá hópi B. Hjá báðum 

hópunum mátti þó sjá lækkun á meðalstyrk LH í blóði (Töflur 1 og 2). Einnig sýndu 

niðurstöðurnar að tíðahringurinn lengdist hjá þeim konum sem tóku LNG í eggbúsfasa 

(e. follicular phase), hópur A, en styttist hjá þeim sem tóku lyfið í gulbúsfasa (e. luteal 

phase, hópur B). Meðallengd tíðahrings hjá konum í hópi A var fyrir meðferðina 26,4 ± 

2,1 dagar en 39,1 ± 3,3 dagar eftir hana. Hjá hópi B styttist tíðahringurinn frá 25,1 ± 1,8 

í 20,2 ± 1,5 daga (Okewole og fleiri, 2007).  

Levónorgestrel hormónataflan kemur sennilega einnig í veg fyrir getnað eftir 

óvarðar samfarir með því að valda truflun á sæðisflutningi upp gegnum leghálsslímið og 

upp í eggjaleiðarana. Rannsóknir hafa sýnt að eftir inntöku á LNG mátti sjá fækkun 

Tafla 2. Styrkur LH hjá konum sem fengu 1,5mg af LNG 1 
degi fyrir væntanlegt egglos (Okewole og fleiri, 2007). 

Tafla 1. Styrkur LH hjá konum sem fengu 1,5mg af LNG  
þremur dögum fyrir væntanlegt egglos (Okewole og fleiri, 
2007).
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ef það er tekið innan 49-72 klst. (Randomised controlled trial of levonorgestrel versus 

the Yuzpe regimen of combined oral contraceptives for emergency contraception. Task 

Force on Postovulatory Methods of Fertility Regulation, 1998). Þrátt fyrir margar 

rannsóknir er enn óvíst hve öruggt lyfið er í raun og veru. Hafa þarf í huga að til þess að 

kona geti orðið þunguð þarf hún að hafa stundað samfarir á þeim tíma þegar hún er 

frjósöm, þ.e.a.s. fimm dögum fyrir og fram að egglosi. Ef sæði hefur náð að frjóvga egg 

þá þarf blöðrukímið (fósturvísinn) að ná bólfestu í legi 6-12 dögum eftir frjóvgun 

(Baird, 2009). Forsendur þegar öryggishlutfallið er reiknað hafa áhrif á mat á örygginu. 

Ef miðað er við konu sem er að reyna að eignast barn, þá hefur það eitt áhrif á 

þungunarlíkur útfrá tíðni samfara, miðað við konu sem tekur neyðargetnaðarvörn eftir 

eitt tilvik óvarðra samfara. Frjósemi eftir einar samfarir er takmörkuð. Aðrar rannsóknir 

sýna að ef LNG neyðargertnaðarvörnin er tekin innan 24 klst. er tíðni þungana einungis 

um 0,4%  (Fontenot og Harris, 2008). Nýleg rannsókn bendir til árangurs með LNG 

neyðargetnaðarvörninni í allt að fimm sólarhringa eftir óvarðar samfarir (Hertzen og 

fleiri, 2002). 

 

1.2.3.3 Áhrif  LNG ef þungun verður þrátt fyrir notkun á neyðargetnaðarvörn        
 
  Rannsókn í Kína á konum sem höfðu orðið þungaðar þrátt fyrir að hafa notað LNG 

neyðargetnaðarvörn gaf ekki til kynna að fóstur yrði fyrir áhrifum vegna töku lyfsins. 

Þátttakendurnir höfðu tekið tvær 0,75 mg LNG töflur með 12 klst. millibili og innan 72 

klst. frá óvörðum samförum. Heildarskammturinn sem þær tóku á þeim tíðahring þegar 

þær urðu þungaðar, var allt frá 0,75 mg upp í 9 mg, eftir því hversu margar meðferðir 

þær höfðu reynt að nota. Allflestar (84,4%) notuðu einungis eina meðferð (1,5 mg). 

Niðurstöðurnar sýndu ekki marktækan mun á þessum hóp og konum í viðmiðunarhóp 

(áformuð þungun) hvað varðar vansköpun barnanna við fæðingu. Hjá 

rannsóknarhópnum fæddust þrjú börn með einhverskonar fósturgalla, en tvö hjá 

samanburðarhópnum. Ekki var hægt að greina samband milli skammtastærðar lyfsins 

sem konurnar tóku (þ.e.a.s. meira en 1,5mg af LNG) og vansköpunar hjá börnum þeirra. 

Eina konan sem innbyrti 9 mg af LNG í tíðahringnum fór í fóstureyðingu. Tíðni 

fósturláta/fósturmissa var örlítið hærrri hjá rannsóknarhópnum (10,3%) miðað við 

samanburðarhópinn (8,6%) en meðaltal/tíðni fósturláta hjá konum í Kína er 15%. Eitt 

tilvik utanlegsfósturs var í rannsóknarhópnum. Auk þess þarf að hafa í huga að konur 
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sem nýta sér neyðarúrræði eins og neyðargetnaðarvörn eru meðvitaðri um mögulega 

þungun og uppgötva hugsanlega fyrr að þær eru orðnar þungaðar. Þá kann að vera annar 

munur á konum sem sækjast eftir neyðargetnaðarvörn og þeim sem eru að reyna að 

verða þungaðar með tilliti til samfélagslegra og heilsufarslegra þátta sem hafa áhrif á 

þungun og frjósemi. Þar sem flest fósturlát eiga sér stað innan sex vikna frá getnaði, 

gæti verið að tíðni fósturláta hjá konum í rannsóknarhópnum hafi hugsanlega verið 

ofmetin. Hjá rannsóknarhópnum fæddust 1,5% barna með fæðingagalla, en 1,3% í 

samanburðarhópnum, sem var ekki marktækur munur (Zhang og fleiri, 2009).  Aðrar 

rannsóknir styðja þessar niðurstöður (De Santis, Cavaliere, Straface, Carducci og 

Caruso, 2005).  

Talið hefur verið að LNG neyðargetnaðarvörnin auki líkur á utanlegsfóstri en 

nýjar rannsóknir benda ekki til að þetta sé rétt (Fontenot og Harris, 2008).  

 

1.2.3.4 Frábendingar við notkun á levónorgestreli neyðargetnaðarvörn 
 
  Lenvónorgestrel neyðargetnaðarvörnin er talin skaðlaus og henta konum á öllum 

frjósemisaldri. Ekki er þó mælt með notkun lyfsins hjá sjúklingum með alvarlega 

lifrarbilun og hjá konum sem þjást af Crohns´ sjúkdómnum (þar sem ekki er talið eins 

líklegt að LNG lyfið geti frásogast) (Black, 2009).   

Einnig þarf að hafa í huga að lyf eins og barbitúröt, fenýtóín, náttúrulyf sem 

innihalda Jóhannesarjurt (Hypericum perforatum, St. John´s Wort), rifampisín, 

ritónavír, gríseófúlvín og fleiri geta dregið úr virkni LNG (Samantekt á eiginleikum lyfs 

(SPC) Postinor®, 2007).  

Mælt er með því að konur sem taka lyf sem örva lifrarensím auki skammtinn af 

LNG í 2,25 mg eða jafnvel 3 mg, til þess að ná fram ætlaðri virkni. Þetta hefur þó ekki 

verið staðfest með klíniskum rannsóknum (Bastianelli og fleiri, 2008). 

Postinor® og NorLevo® innihalda hjálparefnið laktósa og konur með galaktósa 

óþol, laktósaþurrð eða glúkósa-galaktósa vanfrásog ættu ekki að taka lyfið (Black, 

2009). 
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1.3  Kröfur varðandi afgreiðslu á neyðargetnaðarvarnartöflum í 
apótekum á Íslandi 

  Notkun neyðargetnaðarvarna fylgja álitamál þar á meðal hvernig lyfið skuli afgreitt. 

Landlæknisembættið gaf árið 2001 út klíniskar leiðbeiningar um gjöf lyfsins og 

aðstæður sem skyldu vera til staðar þegar það væri afgreitt. Þar er lögð áhersla á að 

veita skuli fræðslu um verkun, aukaverkanir, hættu á kynsjúkdómasmiti og aðrar 

getnaðarvarnir þegar lyfið er afgreitt (Landlæknisembættið, 2001). Með þessum 

leiðbeiningum voru í reynd gefin út tilmæli og staðfest að um neyðarlyf væri að ræða 

samkvæmt lyfjalögum nr. 93/1994, en þó með þeirri undantekningu, skv. 16 grein 

reglugerðar um afgreiðslu lyfseðla, áritun og afhendingu lyfja, að ekki þyrfti annað en 

að skrá nafn og kennitölu sjúklings á símalyfseðilseyðublaðið (Lyfjalög nr. 93/1994, 

1994; Reglugerð um afgreiðslu lyfseðla, áritun og afhendingu lyfja, nr. 091/2001, 

2001). Þannig var lyfjafræðingurinn undanþeginn þeirri almennu skyldu varðandi 

afhendingu neyðarlyfja, að hafa sem fyrst samband við lækni sjúklings/skjólstæðings. 

Með dreifibréfi Lyfjastofnunar árið 2003 (nr. 7/2003) var vakin athygli á því að lyfið 

Postinor® væri nú skráð sem lausasölulyf. Þó voru það tilmæli Lyfjastofnunar að 

nauðsynlegt væri að lyfjafræðingar myndu áfram annast afgreiðslu lyfsins til að tryggja 

réttar upplýsingar varðandi töku lyfsins, s.s. um tímasetningu, hugsanlegar aukaverkanir 

og aðra lyfjainntöku. Þessi tilhögun átti að koma í veg fyrir óhóflega eða ranga notkun 

lyfsins. Að lokum taldi Lyfjastofnun nauðsynlegt að veita ungum stúlkum fræðslu um 

aðrar getnaðarvarnir og að þetta lyf væri ekki ætlað sem getnaðarvörn (Lyfjastofnun, 

2003).  

 

1.3.1 Könnun á afgreiðslu lyfjafræðinga í apótekum á höfuðborgarsvæðinu 

  Haustið 2007 gerði höfundur námsverkefni þar sem lagður var spurningarlisti fyrir 46 

apótekslyfjafræðinga (39 svöruðu) á höfuðborgarsvæðinu. Þar var verið að kanna 

hvernig lyfjafræðingar afgreiða neyðargetnaðarvörnina og hversu langan tíma þeir gátu 

gefið sér til að afgreiða lyfið. Á heildina litið voru lyfjafræðingar nokkuð sammála um 

flest öll atriði, eins og að kanna þyrfti tímalengd frá síðustu óvörðu samförum, notkun 

annarra getnaðarvarna, heilsufarsvandamál og aðra lyfjanotkun. Helsta 

ágreiningsvandamálið reyndist vera hvort lyfjafræðingar ættu að afgreiða pilta/karlmenn 

með neyðargetnaðarvörnina. Helmingur lyfjafræðinganna vildu afgreiða þá og þar með 
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að aðstoða þá við að axla ábyrgð, en aðrir aðeins konuna sjálfa (Heiðarsdóttir, 

Almarsdóttir og Geirsson, 2009). 

 

 
1.4  Hvernig er afgreiðslu háttað í nágrannalöndunum 

  Upplýsinga var aflað um afgreiðsluhætti í nágrannalöndunum með því að senda 

spurningar til starfsfólks í lykilhlutverkum, sem hafði þekkingu á þessum málum 

(Norðurlönd: Tafla 3.). Einnig var aflað upplýsinga á veraldarvefnum um aðstæður í 

Bretlandi. 

 
Tafla 3. Spurningar sem sendar voru lykilstarfsfólki til að afla upplýsinga um hvernig afgreiðslu á 
neyðargetnaðarvarnartöflum er háttað í apótekum í viðkomandi landi 

Spurningar 
1. What proprietary drug(s) is/are available for dispensation in 
pharmacies when emergency contraception is asked for?      
2. Can a friend/boyfiend/girlfriend/family member buy emergency 
contraception in a pharmacy for a girl/woman or does she need to come 
herself?                                           
3. Does the individual have to ask the salesperson in the pharmacy for  
emergency contraception or can it be accessed without this in front of the  
desk, as may be possible for condoms or vitamins?  
4. Are there any demands made for a specific person to sell emergency  
contraception, i.e. does it need to be a trained/trainee pharmacist, a  
trained salesperson in a pharmacy or can it be an untrained salesperson?  
5. If a pharmacist is required to sell emergency contraception, must 
he/she have received any specific training before being permitted to sell 
this?  
6. Can emergency contraception be accessed in more places than 
pharmacies?  
 

1.4.1 Danmörk 

  Þann 1. júní 2001 var leyft að selja 1,5 mg LNG hormónatöflur beint úr apóteki í 

Danmörku. Því tóku apótekin, þar í landi, sig saman og stóðu fyrir námskeiðum um 

hvernig lyfjafræðingar ættu að afgreiða lyfið og hvaða spurningar þeir ættu að spyrja 

neytandann. Neyðargetnaðarvörnin er einungis fáanleg í apótekum í Danmörku og því 

sér lyfjafræðingur ávallt um afgreiðsluna. Ekki er gerð krafa um að stúlkan sem þarf á 

neyðargetnaðarvörninni að halda mæti sjálf í apótekið heldur getur hver sem er sótt það 

fyrir hana. Umræður eru uppi um hvort leyfa eigi lyfið í matvöruverslunum og á 



 11

bensínstöðvum en engin ákvörðun hefur verið tekin í því máli (Charlotte Wilken-

Jensen, yfirlæknir, Roskilde, skrifleg heimild, 2009).  

 

1.4.2 Finnland 

  Árið 2002 var einstaklingum, 15 ára og eldri, gert kleyft að kaupa 

neyðargetnaðarvarnartöflur yfir búðarborðið í apótekum. (Falah-Hassani, Kosunen, 

Shiri og Rimpela, 2007). Þar í landi er lyfið NorLevo® skráð, en aðrar samsettar 

hormónatöflur (þ.e.a.s. Yupze meðferðin) voru teknar af markaði árið 2003. Í apótekum 

er gert ráð fyrir að lyfið sé afgreitt af lyfjafræðingi og að hann veiti ráðgjöf við 

afgreiðslu á lyfinu. Ekki er gert ráð fyrir að lyfjafræðingar hafi hlotið sérstaka þjálfun, 

en ætlast er til þess að þeir fari eftir leiðbeiningum sem gefnar eru út af finnsku 

lyfjastofnuninni (National Agency for Medicines). Neyðargetnðarvörnin er einungis til 

sölu í apótekum í Finnlandi en hana er þó hægt að nálgast á heilsugæslustöðum, þar sem 

veitt er getnaðarvarnarráðgjöf og þjónustumiðstöðvum sem eru opnar eftir lokun 

annarra heilsugæslustöðva eða neyðarmóttaka (Elise Kosunen, prófessor, Tampere, 

skrifleg heimild, 2009).  

Rannsókn Kosunen og samverkamanna, þar sem verið var að kanna þekkingu og 

notkun stúlkna á neyðargetnaðarvörnum, leiddi í ljós að flest allar 14-18 ára stúlkur 

(árið 2001) vissu um tilvist neyðargetnaðarvarna og 2/3 af 12 ára stúlkum. Eins og í 

öðrum sambærilegum rannsóknum kom fram að þekking stúlkna á tilvist 

neyðargetnaðarvarna var í samræmi við frammistöðu þeirra í skóla, þ.e.a.s. þær stúlkur 

sem eru yfir meðallagi í námi voru meðvitaðri um lyfið en þær sem eru í meðallagi eða 

undir meðallagi hvað námsárangur varðar. Notkun stúlkna á neyðargetnaðarvörn sem 

búsettar voru á höfuðborgarsvæðinu var talsvert meiri en þeirra sem bjuggu á 

landsbyggðinni.  Einnig mátti sjá að því meiri sem menntun feðra var því minni var 

notkunin hjá stúlkunum (Falah-Hassani og fleiri, 2007). 

 

1.4.3 Noregur 

  Árið 2000 voru neyðargetnaðarvarnartöflur gerðar að lausasölulyfi í Noregi (Pedersen, 

2007). Lyfin sem eru á skrá eru neyðargetnaðarvarnartöflurnar Norlevo® og Postinor®. 

Ekki eru gerðar kröfur um að stúlkan sjálf mæti í apótekið til að nálgast lyfið heldur 

getur hver sem er nálgast það fyrir hana. Einstaklingur sem óskar eftir 
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neyðargetnðarvörn í apótekum þarf að biðja um hana við búðarborðið. Í Noregi hafa 

allir starfsmenn apóteka hlotið einhvers konar faglega menntun, þ.e.a.s. eru 

lyfjafræðingar eða lyfjatæknar. Að svo stöddu er einungis hægt að nálgast 

neyðargetnaðarvarnartöflur í apótekum en umræður eru uppi um hvort leyfa eigi sölu á 

lyfinu víðar, eins og t.d. á bensínstöðvum, til að auka aðgengi að lyfinu (Finn Egil 

Skjeldestad, læknir, Þrándheimi, skrifleg heimild, 2009). 

 Viðamikil framrýnin rannsókn var gerð í Noregi þar sem 768 stúlkum á 

aldrinum 15-27 ára var fylgt eftir í 11 ár, sýndi að stúlkur sem komu frá félagslega 

sterkum heimilum voru líklegri til þess að nýta sér neyðargetnaðarvörnina heldur en 

ungar stúlkur sem áttu við ýmis vandamál að glíma heima eða í skóla, s.s. 

atferlisvandamál, þunglyndi eða eiturlyfjanotkun. Þær fóru frekar í fóstureyðingu 

(Pedersen, 2007). 

 

1.4.4 Svíþjóð 

  Neyðargetnaðarvarnartöflurnar NorLevo® og Postinor® eru fáanlegar í apótekum í 

Svíþjóð án lyfseðils. Ekki eru gerðar kröfur um að stúlkan þurfi sjálf að sækjast eftir 

lyfinu í apótekinu en þó er talið best að einstaklingurinn sem sækir lyfið geri það í sínu 

hverfisapóteki. Eins og í öðrum löndum þá þarf að biðja um neyðargetnaðarvarnar- 

töfluna þ.e.a.s. ekki er hægt að taka hana úr hillu og fara með að kassa eins og önnur 

lausasölulyf í Svíþjóð. Lyfjafræðingar þurfa ekki að sækja sérstök námskeið eða að fá 

sérstaka þjálfun til að geta afgreitt neyðargetnaðarvörnina. Auk þess að nálgast lyfið í 

apótekum geta konur fengið það á spítölum, unglingamóttökum og í 

mæðraskoðun/miðstöðvum (e. antenatal clinics) (Ian Milsom, prófessor, Gautaborg, 

skrifleg heimild, 2009).  

 Eftir að LNG neyðargetnaðarvarnir voru leyfðar í lausasölu í Svíþjóð var gerð 

rannsókn til að kanna viðhorf og reynslu kvenna af neyðargetnaðarvörninni. Helstu 

niðurstöðurnar voru þær að konurnar voru ánægðar með breytinguna og álitu apótekin 

réttan vettvang þar sem auðvelt væri að nálgast hana. Hluta kvennanna fannst sjálfsagt 

mál að biðja um lyfið í apóteki og að viðmót lyfjafræðinga væri gott og sumar sögðust 

aldrei hafa fengið jafn góða þjónustu í apóteki áður. Öðrum konum þótti vandræðalegt 

að biðja um neyðargetnaðarvörnina og töldu að viðmót lyfjafræðingsins hafi verið stíft 

eða jafnvel neikvætt í garð þeirra (Aneblom, Larsson, Essen og Tyden, 2002). 
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 Önnur nýleg rannsókn í Svíþjóð tók til stúlkna á aldrinum 15-19 ára sem 

höfðu óskað eftir neyðargetnaðarvarnatöflu á unglingamóttöku. Alls tóku 420 stúlkur 

þátt í rannsókninni og var þeim skipt í tvo hópa. Allar stúlkurnar fengu afhentan pakka 

af LNG við komu á móttökuna, en annar helmingurinn fékk einnig aðra pakkningu 

aukalega ásamt smokkum og upplýsingabæklingi til að taka með sér heim. Haft var 

samband við stúlkurnar símleiðis eftir þrjá og síðan sex mánuði. Niðurstöðurnar voru 

þær að 40% allra stúlknanna höfðu stundað óvarðar samfarir eftir að rannsóknin hófst, 

43% kvenna í íhlutunarhópnum en 36% í viðmiðunarhópnum. Stúlkurnar sem höfðu 

fengið auka pakka með sér heim voru helmingi líklegri til þess að hafa notað 

neyðargetnaðarvörnina, en einnig höfðu þær tekið töfluna mun fyrr en 

viðmiðunarhópurinn. Tíminn sem leið á milli óvörðu samfaranna og þess að stúlkurnar 

tóku töfluna var að meðaltali 13,61 klst. hjá íhlutunarhópnum en 25,47 klst. hjá 

viðmiðunarhópnum. Af stúlkum sem fengu LNG neyðargetnaðarvörnina með sér heim, 

og höfðu stundað óvarðar samfarir, notuðu einungis 55% lyfið og 39% áttu pakkann enn 

ónotaðan (Ekstrand, Larsson, Darj og Tyden, 2008). 

 

1.4.5 Bretland 

  Einstaklingur getur nálgast neyðargetnaðarvörn endurgjaldslaust á s.k. 

læknamiðstöðum (heilsugæslustöðvum þar sem veitt er getnaðarvarnaráðgjöf, 

sérhæfðum getnaðarvarnamóttökum, kynheilbrigðismiðstöðvum og öðrum skyldum og 

opnum móttökum á vegum heilbrigðisyfirvalda). Þar að auki geta allir einstaklingar sem 

eru 16 ára og eldri keypt neyðargetnaðarvarnartöfluna í apótekum. Ætlast er til þess að 

lyfjafræðingar í Bretlandi tryggi að konan sé að nota neyðargetnaðarvarnartöfluna rétt 

með því að spyrja hana m.a. hvort liðnar séu meira en 72 klst. frá óvörðum samförum 

og hvort hún hafi stundað óvarðar samfarir oftar í þessum tíðahring, til þess að útiloka 

þann möguleika að hún sé nú þegar þunguð. Að lokum þarf hann að athuga hvort konan 

noti önnur lyf og kanna almenna heilsufarssögu hennar. Í Bretlandi geta allar konur og 

karlar nálgast almennar getnaðarvarnir endurgjaldslaust í gegnum heilbrigðisþjónustuna 

NHS (National Health Services)  (Family Planning Association, 2009).  

Rannsókn sem framkvæmd var í þeim tilgangi að bera saman viðhorf og reynslu 

kvenna sem leituðu annars vegar á læknamiðstöð og hins vegar í apótek til að fá 

neyðargetnaðarvarnartöfluna stóð yfir á tímabilinu janúar 2004 til apríl 2005. Hún tók 



 14

til 133 kvenna, þ.e.a.s. 50 sem leituðu til apóteka en 83 sem fóru á lækna-

/heilsugæslustöðvar. Helstu niðurstöðurnar voru að 70% kvenna sem leituðu til apóteka 

til að nálgast neyðargetanaðarvarnartöfluna gerðu það innan 24 klst. frá óvörðum 

samförum en einungis 43,4% kvenna sem leituðu á læknamiðstöðvar. Aftur á móti 

söguðust 90,4% þeirra kvenna sem leituðu á síðari staðinn, hafa fengið fræðslu um 

frekari getnaðarvarnir, en til samanburðar einungis 28,0% þeirra sem fóru í apótekin. 

(Black, Mercer, Kubba og Wellings, 2008).  

 

1.5 Þróun 

  Tíðni fóstureyðinga á Íslandi hefur ekki aukist í takt við fólksfjölgun. Einkum virðist 

sem fóstureyðingum á hverjar 1000 konur hafi fækkað hjá 15-19 ára stúlkum frá síðustu 

aldamótum. Hjá konum 30 ára og eldri virðast raunbreytingarnar ekki vera miklar, 

mynd 4 (Landlæknisembættið, 2008).  

 

 
Mynd 4. Tíðni Fóstureyðinga frá árinu 2002 til 2007. (Landlæknisembættið, 2008) 

Ástæða þess að fóstureyðingum hefur fækkað í yngri aldurshópunm er líklega sú að 

neyðargetnaðarvörn var sett á markað, gerð enn aðgengilegri og leyfð í lausasölu árið 

2003. Einnig hefur fræðsla meðal unglinga aukist með aukinni áherslu á þetta efni sem 
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hluta af lífsleikninámsefnis í skólum. Er það að tilstuðlan aðila eins Ástráðs -

forvarnarstarfs læknanema, sem var sett á laggirnar árið 2000, getnaðarvarnaráðgjafar 

kvennasviðs Landspítalans og Fræðslusamtaka um kynlíf og barneignir (Heiðarsdóttir 

og fleiri, 2009). 

 

1.6 Samantekt 

  Levónorgestrel neyðargetnaðarvarnataflan er öruggt lyf til að bæla eða seinka egglosi í 

meirihluta tilvika án teljandi aukaverkana, þegar tímasetning lyfjatökunnar er rétt og 

nær í flestum tilvikum óvarðra samfara að koma í veg fyrir þungun. Verði þungun þrátt 

fyrir lyfjatökuna, skaðast hún ekki. Aðgengi var gefið frjálst á Íslandi fyrir tæpum 

áratug og hefur einkum batnað síðastliðin sex ár. Þó aðgengi neytenda að 

neyðargetnaðarvarnatöflum sé nú víða gott  í heiminum (The Emergency Contraception 

Newsletter, 2008), og þar með talið á Íslandi, þarf einnig að hlúa að fræðsluþættinum. 

Sem dæmi má nefna að í Kína, þar sem aðgengi kvenna að neyðargetnaðarvarnartöflum 

er mjög gott, fá konurnar enga eða takmarkaða fræðslu. Konur höfðu innbyrt 6 mg eða 

meira af LNG töflum í einum tíðahring,  en urðu samt sem áður þungaðar (Zhang og 

fleiri, 2009). Rétt, tímanleg og góð fræðsla til þeirra sem þurfa á 

neyðargetnaðarvarnartöflunum að halda er því mikilvæg. Nær ekkert hefur verið vitað 

um notendur lyfsins á Íslandi og því ekki unnt á grundvelli íslenskra rannsókna að beina 

fræðslunni með markvissum hætti að þeim sem gætu helst þurft að fá hana. Því var gerð 

notendakönnun á tæplega þriggja mánaða tímabili í apótekum á höfuðborgarsvæðinu og 

þéttbýlisstöðum annarsstaðar á landinu til að afla gagna um þá sem kaupa 

neyðargetnaðarvörnina. 
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2. MARKMIÐ 
 

 

  Markmið verkefnisins var að athuga notkun neyðargetnaðarvarna til inntöku á Íslandi 

með tilliti til afgreiðslu í apótekum til að fá grunnþekkingu á því hverjir eru helstu 

notendur neyðargetnaðarvarnartaflanna með tilliti til nokkurra félagslegra þátta sem 

virðast skipta máli í því sambandi. Kanna ástæður notkunar, hvaðan þekking um 

neyðargetnaðarvörnina var fengin og fá fram hvaða upplýsingar eru gefnar um 

neyðargatnaðarvörnina og aðrar getnaðarvarnir í apótekum  um leið og lyfið er afgreitt.  
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3. EFNIVIÐUR OG AÐFERÐIR 
 
3.1 Aðferð 

  Lýsandi þversniðsrannsókn var gerð á tímabilinu 13. febrúar til og með 26. apríl 2009. 

Þó hófst könnunin ekki fyrr en 16. febrúar í apótekunum fjórum á Akureyri, og í 

apótekinu í Borgarnesi, á Egilstöðum, í Neskaupstað og Vestmannaeyjum.    

Höfundur (MLH) og leiðbeinendur hönnuðu spuningalista, ásamt bréfi til 

þátttakenda, (sjá Viðauka 1) með hliðsjón af spurningum sem notaðar voru í 

rannsóknum Pedersen og félaga í Ósló (Pedersen, 2007) og Kosunen og 

samverkamanna í Finnlandi (Falah-Hassani og fleiri, 2007) og því hvaða upplýsingar 

eru skráðar á umsóknareyðublöð Landlæknisembættisins um fóstureyðingar til að geta 

mögulega gert samanburð við þær konur (bíður úrvinnslu).  

Farið  var á fund forsvarsmanna apótekakeðjanna Lyfju og Lyfja og Heilsu, þar 

sem verkefnið var kynnt (MLH og ABA) og óskað aðstoðar við framkvæmd þess. 

Einnig var rætt viðeigendur apótekanna Árbæjarapóteks, Garðsapóteks, 

Laugarnesapóteks, Lyfjavals, Lyfjavers og Rima apóteks. Í heildina samþykktu 37 

apótek víðsvegar um landið að taka þátt og aðstoða við söfnun gagna í rannsókninni, en 

eitt apótek utan höfuðborgarsvæðisins skilaði ekki gögnum. Listi yfir þáttökuapótek er í 

Viðauka 2. 

  

3.2 Þátttakendur   

  Úrtak rannsóknarinnar voru allir einstaklingar sem fengu afgreidda 

neyðargetnaðarvarnartöfluna Postinor® í þeim 36 apótekum sem aðstoðuðu við 

verkefnið á rannsóknartímabilinu. Þáttakendur voru þeir sem svöruðu 

spurningarlistanum en rannsóknin náði þó ekki til einstaklinga sem ekki skildu né gátu 

lesið íslensku.  

 

3.3 Spurningarlisti 

3.3.1 Hönnum spurningarlistans 

  Við gerð spurninga á spurningalistanum var markmiðið að öðlast grunnupplýsingar um 

notendur neyðargatnaðarvarnartaflna og hvernig er staðið að afgreiðslu lyfsins í 
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apótekum. Spurningarnar snéru að  lýðfræðilegum breytum, þ.e.a.s. aldri, kyni, 

parsambandi, búsetu skv. póstnúmeri, vinnu og menntun einstaklingisins, vinnu og 

menntun foreldra (óbein vísbending um félagslegan bakgrunn umsækjenda), notkun 

annarra getnaðarvarna og ástæðum fyrir þörf á neyðargetnaðarvörn. 

Þá var leitað eftir svörum um hvaðan notendur höfðu fengið upplýsingar um 

neyðargetnaðarvörnina, hvert þeir myndu snúa sér ef þeir þyrftu á frekari upplýsingum 

að halda, hvaða fræðslu þeir fengu frá lyfjafræðingnum um lyfið eða aðrar 

getnaðarvarnir og um afgreiðsluhætti í apótekinu 

Spurningalistinn var ópersónugreinanlegur og var umgjörð höfð þannig að 

svarendur gætu verið fullvissir um að ekki væri hægt að rekja svörin til notenda. 

Svarandi svaraði spurningunum í einrúmi, kom svarblaði fyrir í lokuðu umslagi sem 

hann setti síðan í lokaðan kassa merktum Háskóla Íslands.  

Haft var í huga, við hönnun spurningalistans, að ekki tæki of langan tíma að 

svara honum, hann væri auðskilinn, og ekki flókinn né of viðamikil. Til þesss þurfti 

hann að rúmast á einu A4 blaði með hæfilegri leturstærð (sjá Viðauka 1). Ef kaupandinn 

vildi ekki svara spurningalistanum þegar eftir var leitað, voru lyfjafræðingar beðnir um 

að skrá kyn og aldur hans.  

 

3.3.2 Forprófun spurningarlistans 

  Spurningalistinn var forprófaður í lok janúar 2009 á 20 einstaklingum á 2. ári í 

læknisfræði. Þessi hópur var valinn vegna þess að þau voru aðgengilegt þægindaúrtak 

sem var  líklegt til að falla inn í þann aldurshóp sem notar neyðargetnaðarvörnina mest, 

en einnig var um að ræða hóp sem stendur fyrir kynfræðslu til grunn- og 

framhaldskólanema á vegum Ástráðs (forvarnasamtök læknanema) og hafa reynslu af 

mögulegum spurningum sem vakna hjá þeim aldurshópum sem gætu verið notendur 

neyðargetnaðarvarna. Formanni Ástráðs var afhent 20 bréf, spurningalistar og umslög 

sem hann sá síðan um að dreifa til 2. árs nema í læknisfræði, sem höfðu áhuga á 

þátttöku. Læknanemarnir voru  beðnir um að taka tímann sem það tæki þá að svara 

spurningalistanum, í einrúmi, og að skrifa athugasemdir við spurningarnar, ef einhverjar 

væru, á spurningalistann. Var það gert í því augnarmiði að það tæki notandann ekki of 

langan tíma að svara spurningunum, í apótekunum, og heimtur yrðu því betri. 

Læknanemarnir komu svörum fyrir í lokuðu umslagi og afhentu formanni Ástráðs sem 
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sá um að safna saman niðurstöðunum og afhenda höfundi (MLH). Ganglegar 

ábendingar fengust og var spurningalistinn endurbættur í samræmi við það.   

 

3.4 Úrvinnsla gagna 

  Við úrvinnslu gagna var notast við tölfræðiforritið SPSS 16.0. Til að kanna hvort um 

tölfræðilega marktækt samband væri að ræða milli breyta voru notuð Kí-kvaðrat próf. 

Allar töflur og myndir voru gerðar í  Microsoft Exel eða  Microsoft Word 2007.  

 

3.5 Leyfi 

  Leyfi fékkst frá Vísindasiðanefnd fyrir framkvæmd rannsóknarinnar (samþykkt þann 

10. febrúar 2009, 09-013-S1, Viðauki 3). Persónuvernd var einnig tilkynnt um 

framkvæmd hennar, enda þótt um könnun væri að ræða sem ekki er leyfisskyld frá 

sjónarmiði persónuverndar (Viðauki 4). Auk þess var rannsóknin kynnt fyrir  

Landlæknisembættinu og Umboðsmanni barna, þar sem ætla mátti að margir sem leitað 

yrði svara hjá væru 18 ára eða yngri. Lyfjafræðideild Háskóla Íslands samþykkti 

rannsóknina.  
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4. NIÐURSTÖÐUR 
 
4.1  Þátttakendur 

  Alls seldust 1156 pakkningar af Postinor® á rannsóknartímabilinu í þeim 36 

apótekunum sem tóku þátt, en 449 einstaklingar samþykktu að svara spurningalistanum. 

Að auki voru 81 spurningalisti þar sem lyfjafræðingur hafði fyllt út kyn og/eða aldursbil 

notanda (samtals 530). Því má ætla að í reynd hafi tæpur helmingur þeirra sem leituðu 

eftir neyðargetnaðarvörn á tímabilinu verið beðinn um þátttöku (45,8%). Af þessum 530 

einstaklingum voru 507 konur (95.7%), 20 karlar (3.8%) og á þremur spurningarlistum 

var spurning um kyn einstaklings ósvarað (0,6%).  

 

4.2 Aldurs- og kynjaskipting 

Aldursdreifing allra 530 einstaklinganna má sjá í Töflu 4.  

 
Tafla 4. Aldursdreifing allra þátttakenda. 

Aldurs flokkar Fjöldi (n) Hlutfall (%) 

15 ára og yngri 28 5,3 

16-19 ára  159 30,0 

20-24 ára 192 36,2 

25-29 ára 83 15,7 

30-34 ára 33 6,2 

35-39 ára 15 2,8 

40-45 ára 9 1,7 

46 ára og eldri 3 0,6 

Ósvarað 8 1,5 
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Tafla 8 Hvert þátttakendur myndu leita ef þá vantaði frekari upplýsingar um neyðargetnaðarvörnina 
(Fjöldi = n og hlutfall = %) 

Hvert þátttakendur myndu leita ef þá vantaði frekari 

upplýsingar um neyðargetnaðarvörnina 

 _n_ _%_ 

Tala við lækni 138 31,4 

Tala við lyfjafræðing 96 21,9 

Tala við hjúkrunarfræðing 56 12,8 

Ræða við foreldri 23 5,2 

Tala við systkini 14 3,2 

Tala við vini 76 17,3 

doktor.is 134 30,5 

lyfja.is 39 8,9 

lyfogheilsa.is 31 7,1 

astradur.is 52 11,8 

Annað 25 5,7 

 

 

Rúmlega helmingur kvennana eða 51,9% (n=228) fannst ekki vandræðalegt að 

biðja um neyðargetnaðarvörnina í apótekinu, en 33,9% (n=149) fannst að svo væri,  

9,1% (n=40) merktu við valmöguleikan „veit ekki”, en 5% (n=22) svöruðu ekki. Þegar 

aldursdreifing þeirra kvenna sem fannst ekki vandræðalget að biðja um 

neyðargetnaðarvörnina er skoðuð má sjá á Mynd 9 að hún er sambærileg og 

svarendahlutfall allra kvennanna sem tóku þátt í rannsókninni. 

Alls töldu 371 kvennanna (84,5%) að upplýsingarnar sem þær fengu frá 

lyfjafræðingnum væru góðar, 6,4% (n=28) fannst upplýsingarnar vera í meðallagi, 0,2% 

(n=1) fannst þær ekki nógu góðar og 5,9% (n=26) svöruðu ekki.    
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Meðal kvennanna hafði 1,6% eða sjö konum verið neitað um afgreiðslu á 

neyðargetnaðarvörninni áður, en 89,1% (n=391) svöruðu spurningunni neitandi og 9,3% 

(n=41) svöruðu ekki.  

 

4.4 Lýðfræðilegar breytur kvenna yngri en 24 ára og 25 ára og eldri 

  Ákveðið var að skipta aldurshópunum upp í tvo flokka, þ.e.a.s. konur 24 ára og yngri 

og 25 ára og eldri, til þess að meta hvort tengsl væri á milli eftirfarandi lýðfræðilegra 

breyta í þessum hópum: búseta, menntun, staða á vinnumarkaði, sambandsstaða og 

lengd sambands. Tengsl voru milli þess að stúlkur sem voru í yngri hópnum bjuggu 

frekar hjá foreldrum og voru enn í námi á meðan stúlkur í eldri hópnum bjuggu einar 

eða með maka og voru í launuðu starfi. Ekki voru tengsl við hvort konurnar voru í föstu 

sambandi eða ekki, en hins vegar  milli aldurshópa og lengdar sambands, þ.e.a.s. stúlkur 

í eldri hópnum voru líklegri til að hafa verið í sambandi lengur en 12 mánuði.  
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5. UMRÆÐUR 
 
5.1  Þátttakendur 

  Lang oftast er aðeins afgreidd ein pakking af neyðargetnaðarvörn í einu í apótekum á 

Íslandi. Þó heildarfjöldi svara sem fengust í rannsókninni hafi verið talsverður, þá var 

aðeins um að ræða tæpan helming kaupenda sem svaraði spurningalistanum, ef miðað er 

við fjölda seldra pakkninga í apótekunum sem samþykktu að leggja þátttöku fyrir 

kaupendur.  Ekki er heldur hægt að fullyrða að 1156 einstaklingar hafi óskað eftir 

neyðargetnaðarvörn á þessu tímabili þar sem að ekki er hægt að útiloka að sami 

einstaklingurinn hafi óskað eftir lyfinu oftar en einu sinni á rannsóknartímabilinu. Ekki 

var safnað neinum upplýsingum um þá sem ekki var boðin þátttaka og aðeins skráð 

aldur og kyn þeirra sem var boðin þátttaka en höfnuðu henni. Því er ekki vitað hversu 

vel rannsóknaþýðið endurspeglar þá sem kaupa neyðargetnaðarvörnina og það er 

augljóst vandamál í þessari rannsókn. Ekki er þó ástæða til að ætla að annað en tilviljun 

hafi ráðið því hverjum var boðin þátttaka.  

Í upphafi rannsóknar voru lyfjafræðingar beðnir um að fylla út kyn og/eða 

aldursbil notandans ef þátttöku væri neitað. Með þessu var vonast til að möguleiki yrði á 

því að meta hvort þeir sem neituðu þátttöku væru sambærilegir þeim sem tóku þátt. 

Þegar höfundur (MLH) fór í apótekin með spurningalistana var oftast einungis rætt við 

lyfsöluleyfishafann og hann beðinn um að koma skilaboðum áfram til annarra 

lyfjafræðinga apóteksins. Auk þess fór höfundur í öll þátttökuapótekin á 

höfuðborgarsvæðinu, á Akureyri, Selfossi og á Reykjanesi og ræddi við a.m.k. einn 

lyfjafræðing þar, en haft var samband símleiðis við lyfjafræðing í öðrum apótekum. Þó 

svo að allir sem höfundur ræddi við væru mjög áhugasamir að aðstoða og taka þátt í 

rannsókninni er ekki hægt að vera viss um að allir lyfjafræðingar hafi alltaf getað gefið 

sér þann tíma sem þurfti vegna könnunarinnar eða munað eftir að bjóða kaupandanum 

þátttöku. Niðurstöðurnar, og þá einkum frá þeim 449 sem svöruðu spurningalistunum, 

gefa þó ýmsar athyglisverðar upplýsingar um notkun neyðargetnaðarvarna á Íslandi.  

 

5.2 Lýðfræðilegar breytur kvenkyns þátttakenda 

  Stærsti hópur notenda var á höfuðborgarsvæðinu og greinanlegur munur á notkun milli 

þessa svæðis og landsbyggðarinnar. Í Finnlandi var einnig munur á notkun milli borga 
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og landsbyggðar (Falah-Hassani og fleiri, 2007). Ein af ástæðunum gæti verið betra 

aðgengi að lyfinu. Á höfuðborgarsvæðinu eru opnunartímar apóteka mun lengri og 

notendur geta valið um fleiri apótek. Það getur verið erfitt fyrir ungar stúlkur að þurfa 

að fara í eina apótekið í litlum bæ þó starfsmenn í apótekinu séu bundnir trúnaði.  

Bent hefur verið á að bakgrunnur í uppeldi og aðstæðum geti haft áhrif á  hvort 

konur nýti sé möguleikann á neyðatgetnaðarvörn eftir óvarðar samfarir. Í Noregi virtist 

sem stúlkur frá menntuðum heimilum væru líklegri til að nota neyðargetnaðarvörnina 

(Pedersen, 2007), en í Finnlandi fór minni menntun foreldra saman við meiri notkun, þó 

munurinn væri ekki mikill (Falah-Hassani og fleiri, 2007).  Ekki var mikill munur á 

menntun foreldra í þessarri rannsókn, þó fleiri mæður kvenanna  hefðu einungis lokið 

grunnskóla (30%) samanborið við feður (20%) þeirra. Tæplega 70% mæðra kvennanna 

höfðu lokið framhalds- eða háskólamenntun og u.þ.b. 80% feðra. Menntunarstig 

foreldra virðist því hugsanlega hafa áhrif á það hvort íslenskar konur velji að nýta sér 

neyðargetnaðarvörn, en eftir er að gera samanburð við samfélagslegan grunn á Íslandi 

og skoða samsvarandi upplýsingar varðandi konur sem sóttu um fóstureyðingu á 

rannsóknartímanum til að reyna að fá betri mynd af þessu atriði. Slíkt gæti gefið 

mikilsverðar upplýsingar um hvert ætti að beina fræðslu og ráðgjöf um 

neyðargetnaðarvörnina.  

Þá vakti athygli að helmingur kvennanna var ekki í föstu sambandi, eins og ef til 

vill mátti búast við, en rúmlega 20% af heildarfjölda voru búnar að vera í föstu 

sambandi í 12 mánuði eða lengur. Það, ásamt heildarsölutölum apótekanna fyrir 

neyðargetnaðarvörn á tímabilinu, bendir til að notkun getnaðarvarna geti verið áfátt hjá 

tiltölulega litlum hópi fólks, sem þarf á þessu úrræði að halda til að varna óráðgerðri 

þungun. Alls eru um 65000 konur á frjósemialdri í landinu (Hagstofa Íslands, 2009) og 

rannsóknin gæti hafa tekið til 2/3 þeirra kvenna sem hugsanlega voru útsettar fyrir 

óráðgerðri þungun á rannsóknatímabilinu, ef tekið er mið af því hvar þátttökuapótekin 

voru staðsett. Á rannsóknartímanum seldust um 16 pakkningar á dag, sem bendir til að 

um einungis um 3-4 af hverjum 10000 íslenskra kvenna séu daglega í þeirri aðstöðu að 

óttast að um að getnaðarvarnir hafi farið úrskeiðis.  

Árið 2004 var unnin könnun, að tilstuðlan Barnaverndarstofu og í samstarfi við 

Norrænu samtökin “Children at risk”, sem lögð var fyrir alla framhaldsskólanema á 

Íslandi. Alls svöruðu u.þ.b. 10.000 nemar könnuninni og í henni var meðal annars spurt: 
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Hefur þú einhvern tíma notað neyðargetnaðarvörnina? Athyglisvert er að sjá hversu stór 

hópur merkti við „aldrei” eða 82,2% nema. Það voru 10% sem sögðust hafa notað hana 

einu sinni, 5% tvisvar sinnum og 2,2% höfðu notað hana 3-5 sinnum. Þetta styður enn 

frekar þær röksemdir að sá hópur kvenna sem þarf á getnaðarvarnartöflunum að halda 

einstaka sinnum er ekki stór (Jón Sigfússon, Rannsókn og greining, Háskólinn í 

Reykjavík, skrifleg heimild, 2009).  

 

5.3 Upplýsingar um neyðargetnaðarvörn 

  Þátttakendur voru spurðir um hvaðan þeir fengu upplýsingar um að 

neyðargetnaðarvörnin væri til og hvar væri hægt að nálgast hana. Rúmlega helmingur 

kvennanna sögðust hafa fengið þessar upplýsingar frá vini og þriðjungur frá námsefni í 

skóla. Hafa ber í huga að þátttakendur gátu merkt við fleiri en einn valmöguleika. Aðal 

uppspretta upplýsinganna virðast því vera vinirnir ásamt námsefni í skóla. Ekki er vitað 

hvar vinirnir fá upplýsingarnar, en þær virðast samt sem áður skila sér áfram í 

samfélaginu.  Í kynfræðslu í skólum ætti að vera rætt um neyðargetnaðarvarnir og 

kynningar á vegum Ástráðs, félags læknanema um forvarnir, hafa s.l. áratug náð til 

mikils fjölda ungs fólks. Þær kynningar fara að mestu leyti fram í skólum og mögulegt 

er að stúlkurnar líti á þær sem hluta af námsefninu og svörin hafi mótast af því. 

Niðurstöður úr sænskri rannsókn sýndu þó að unglingar fengu upplýsingar um 

neyðargetnaðarvörnina frá vinum og unglingamóttökum (Tyden, 2005). Vinasambönd 

skipta greinilega  miklu máli hjá ungu fólki.  

Samt sögðust flestir vilja leita til fagaðila til að fá upplýsingar um 

neyðargetnaðarvörnina. Rúmlega 60% sögðu að þeir myndu leita til læknis, 

lyfjafræðings eða hjúkrunarfræðings, en innan við 20% myndu tala við vin.  Það er 

eftirtektarvert að rúmlega helmingur treystir frekar fagaðilum en vinum þegar ýtarlegra 

upplýsinga er þörf. Þriðjungur kvennanna virtist hins vegar líka bera mikið traust til 

netsíðunnar doktor.is. Samt eru upplýsingar þar af skornum skammti og augljós þörf á 

að bæta þar um. Langflestir þátttakenda eða nær 90% kusu að fara í apótekið til að 

nálgast neyðargetnaðarvörnina. Af gefnum valkostum (læknir, apótek, 

skólahjúkrunarfræðingur, unglingamóttaka) er aðgengið að apótekum best, enda hafa 

rannsóknir sýnt að mesta þörfin fyrir neyðargetnaðarvörnina er um helgar og á kvöldin 

þegar flestar móttökur og stofnanir eru lokaðar (Falah-Hassani og fleiri, 2007). 



 33

Meirihluta kvennanna fannst það ekki vandamál að leita til apótekanna, þó þriðjungi 

þætti það vandræðalegt að þurfa að biðja um neyðargetnaðarvörnina við búðarborðið. 

Hér þarf að huga betur að aðstöðu í apótekum landsins og sjá til þess að hún fullnægi 

settum og eðlilegum skilyrðum um að neytandi geti komið við ósk um aðstoð af þessu 

tagi án þess að aðrir en afgreiðsluaðili heyri og að fólki sé kennt að óska eftir viðtali við 

lyfjafræðing eða lyfjatækni á stað þar sem koma má við samræðu um einkamál sem 

þetta. 

Jákvætt var hversu stór hluti kvenna var sáttur við upplýsingarnar sem þær fengu 

frá lyfjafræðingum, en u.þ.b. 85% kvenna álitu upplýsingarnar góðar. Þegar konurnar 

voru spurðar hvaða upplýsingar þær höfðu fengið má sjá að um tveir þriðjukvennanna 

fengu fræðslu um hvernig á að taka neyðargetnaðarvörnina og hvernig hún virkar. Þar 

að auki sögðust tæplega 60% hafa fengið upplýsingar um hvaða aukaverkanir gætu fylgt 

því að taka inn lyfið. Aðeins lítið hlutfall kvenna, eða tæplega 4%, sögðust ekki hafa 

fengið neina fræðslu um neyðargetnaðarvörnina í apótekinu. Bresk könnun leiddi í ljós 

að sambærilegt hlutfall kvenna var ánægt með þær upplýsingar og fræðslu sem þær 

fengu í apótekum (Black og fleiri, 2008). 

Hins vegar kvaðst einungis um  fimmtungur kvennanna hafa fengið upplýsingar 

um aðrar getnaðarvarnir en neyðargetnaðarvörnina í apótekinu og flestar fengu enga 

fræðslu um slíkt. Í dreifibréfi frá Lyfjastofnun er mælst til þess að lyfjafræðingar gefi 

sér tíma til að veita ungum stúlkunum fræðslu um aðrar getnaðarvarnir sem í boði eru 

og að neyðargetnðarvörnina eigi einungis að nota í neyð (Lyfjastofnun, 2003). Þetta 

bendir til að nauðsynlegt sé að bæta þekkingu lyfjafræðinga nauðsynlegu hlutverki 

þeirra í fræðslu um getnaðarvarnir og hugsanlega gera þeim betur kleyft að sinna henni 

með bættri þekkingu á getnaðarvörnum og með betra fræðsluefni sem tiltækt væri í 

apótekum. 

 

5.3.1 Hvernig nota konur neyðargetnaðarvörnina  

  Ástæða kvennana fyrir kaupum á neyðargetnaðarvörninni var í flestum tilvikum sú að 

þær notuðu enga aðra getnaðarvörn við síðustu samfarir eða tæplega 60%.  Þegar 

skoðuð var aldursdreifing þeirra kvenna sem notuðu engar getnaðarvarnir og kannað 

hvort sá hópur væri frábrugðinn heildinni kom í ljósað enginn aldurshópur skar sig úr.  
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Næst algengasta ástæðan fyrir kaupum kvenna á neyðargetnaðarvörninni var sú 

að smokkurinn hafi rifnað en það gerðist hjá rúmlega 20% kvenna. Kom það höfundi á 

óvart hve algengt það er að þessi tegund af getnaðarvörn bregðist. Niðurstöður 

rannsóknar í Bandaríkjunum, á konum sem fóru í fóstureyðingu, leiddi í ljós að 42% 

þeirra sem notuðu smokkinn töldu hann hafa brugðist (Jones, Darroch og Henshaw, 

2002). 

Tveir þriðju kvennanna hafði ekki notað neyðargetnaðarvarnatöfluna á síðustu 

þrem mánuðum að þessu skipti meðtöldu. Það segir ekki til um notkun fyrir þann tíma 

og sennilega var þessi spurning ekki nógu vel orðuð, eða svarendur misskilið 

spurninguna. Einungis þær sem voru að kaupa neyðargetnaðarvörnina var boðin 

þátttaka í rannsókninni. En þar sem 90% kvenna sögðust vera að kaupa lyfið fyrir sig þá 

geta þessar tölur ekki staðist. Ástæðan fyrir því að valmöguleikinn „aldrei” var hafður 

með var sú að vitað var fyrirfram að hluti þátttakenda væri ekki að kaupa lyfið fyrir sig 

eins og  t.d. karlmenn sem eru að kaupa fyrir kærustu eða vinkonu. Þar að auki leiddu 

niðurstöðurnar í ljós að tæplega 5% kvenna voru ekki að kaupa lyfið fyrir sig heldur 

fyrir vinkonu sína. Það skýrir þó engan veginn  þennan stóra hóp sem segist aldrei hafa 

fengið lyfið á síðustu þremur mánuðum að þessu skipti meðtöldu. Líklegasta skýringin 

er sú að spurningin hefur ekki verið næginlega skýr og hefði verið betra að setja inn 

valmöguleikann „er ekki að kaupa fyrir mig”.  

Aðeins fáum konum hafði áður verið neitað um afgreiðslu á 

neyðargetnaðarvörn. Það er jákvætt atriði. Heyrst hefur að slíkt hendi þó fyrir því séu 

engin lyfjafræðileg eða líffræðileg rök. Ekki er ráðlagt að lyfjameðferðin sé endurtekin 

oft í sama tíðahring vegna þess að hætta er á að röskun verði á tíðahringnum 

("Samantekt á eiginleikum lyfs (SPC) Postinor®, 2007). Það vegur þó mun minna en 

nauðsynin á að afstýra þungun sem alls ekki var áformuð. Samkvæmt reynslu höfundar 

af starfi í apótekum er það ekki óalgengt að ungar stúlkur sem taka almennar 

getnaðarvarnartöflur og fara eftir leiðbeiningum, fyllast óöryggi þegar blæðingar standa 

ekki yfir í sjö daga hléi sem gert er ráð fyrir og fari því í apótek til þess að kaupa 

neyðargetnaðarvörn á þeim tíma.  
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5.4 Samantekt 

  Eins og fram kemur í rannsókninni nýtir einungis lítill hópur kvenna 

neyðargetnaðarvörnina og virðist hún því notuð skynsamlega. Hún er nauðsynleg 

viðbótarleið við aðrar getnaðarvarnir þar sem ekki er um fóstureyðingu að ræða. Hún er 

samfélagslega hagkvæm og ætti að vera öllum aðgengileg, hvort sem konan kaupir hana 

sjálf eður ei.  

 

5.5 Frekari rannsóknir á viðfangsefninu 

  Eitt af markmiðum þessarar rannsóknar var að bera saman konur sem taka 

neyðargetnaðarvörnina og þær sem óska eftir fóstureyðingu  til að kanna hvort munur er 

á þessum hópum með tilliti til lýðfræðilegra breyta sem skoðaðar voru í þessari 

rannsókn. Þessi þáttur bíður úrvinnslu þegar tölur um fóstureyðingar fyrir samsvarandi 

tímabil hafa verið fengnar hjá Landlæknisembættinu. 

 Annað áhugavert rannsóknarefni er hvort áhættuhegðun tengist notkun 

neyðargetnaðarvarna. Má þá hafa í huga áfengi og önnur vímuefni með tilliti til 

aldursdreifingar. Einnig mætti í því sambandi kanna frekar búsetu og mun á menntun. 

Nauðsynlegt er að endurtaka rannsóknina að nokkrum tíma liðnum með ýtarlegri 

spurningum og tryggja hærra svarhlutfall úr færri apótekum sem um leið gæfu góða 

heildarmynd af notendum og notkun. Það gæti tengst rannsóknum á afgreiðsluháttum og 

þýðingu umbóta þar. 

Til þess að ná til sem flestra ungmenna er tilvalið að gera kannanir, einkum í 

grunn- og framhaldsskólum til að afla upplýsinga um þekkingu þeirra á þessum 

málaflokki með því markmiði að auka hana. Hafa ber í huga að þekking ungmenna 

breytist með nýjum kynslóðum. Slíkar kannanir hafa verið gerðar en sífellt er þörf á 

nýjum könnunum til smanburðar ef auka á við þekkingu og upplýsingaflæði þar sem 

þörfin er mest. 
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6. ÁLYKTANIR 
 

  Markmið þessarar rannsóknar var tvíþætt. Annars vegar að afla upplýsinga um hverjir 

væru helstu notendur neyðargetnaðarvarnartaflna á Íslandi og hins vegar hvernig 

afgreiðslu lyfsins var háttað í apótekum. Alls fengust svör frá 449 þátttakendum sem 

gefur nokkuð glögga mynd af hvaða einstaklingar það eru sem leita eftir þessu úrræði. 

Þó er alls ekki hægt að yfirfæra niðurstöður né fullyrða að þessi hópur endurspegli alla 

notendur hér á landi.  

Meirihluti kvenna sem tók þátt í rannsókninni voru stúlkur á aldrinum 16-24 ára, 

bjuggu enn í foreldrahúsum og voru að mennta sig. Hlutfall þeirra kvenna sem voru í 

föstu sambandi og þeirra sem voru það ekki var nokkuð jafnt. Meira en helmingur 

kvennanna sem keypti neyðargetnaðarvörnina gerðu það vegna þess að þær notuðu 

engar aðrar getnðarvarnir við síðustu samfarir. 

Flest allar konur álitu upplýsingarnar sem þær fengu frá lyfjafræðingnum góðar 

og meira en helmingur allra kvenna fengu upplýsingar um hvernig á að taka 

neyðargetnaðarvörnina, hvernig lyfið virkar og hverjar eru mögulegar aukaverkanir.  

Ákjósanlegt væri að endurtaka rannsóknina að nokkrum tíma liðnum til þess að 

fá enn betri heildarmynd af notendum neyðargetnaðarvarnarinnar.  
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              3. febrúar 2009 
 

Könnun á notkun og afgreiðslu neyðargetnaðarvarnartaflna 
á Íslandi. 

Háskóli Íslands, lyfjafræði-, lækna og hjúkrunarfræðideild. 
 
Ágæti þátttakandi.  
Við biðjum þig hér með um að taka þátt í könnun á notkun og afgreiðslu 
neyðargetnaðarvarnataflna sem má selja í apótekum á Íslandi. Lítið er vitað um það 
hverjir þurfa á þessu úrræði að halda og hvað þeim finnst um afgreiðsluna í 
apótekunum. Til þess að bæta og samræma afgreiðslu lyfsins í apótekum, þarf 
vitneskju um hverjir leita eftir þessu úrræði og hvað þeim finnst um möguleikana á að 
nálgast neyðargetnaðarvörnina. Könnunin er unnin á vegum þriggja deilda Háskóla 
Íslands, lyfjafræði-, lækna- og hjúkrunarfræðideilda, og er meistaranámsverkefni 
Margrétar Lilju Heiðarsdóttur, lyfjafræðinema. Aðrir rannsakendur eru Anna Birna 
Almarsdóttir, prófessor og Sóley Bender, dósent. 
 
Ábyrgðarmaður er Reynir Tómas Geirsson, prófessor og yfirlæknir á Kvennasviði 
Landspítalans (netfang: reynirg@landspitali.is og s. 543 3325). 
 
Könnunin felst í 24 spurningum sem við biðjum þig að svara, ef þú treystir þér til 
þess. Það tekur um 5 mínútur að svara. Þátttaka í könnuninni er val hvers og eins. Þér 
er frjálst að taka ekki þátt í könnuninni ef þú vilt það ekki eða sleppa að svara 
tilteknum spurningum ef þér finnst þær ekki viðeigandi fyrir þig. Við vonum samt að 
þú svarir þeim öllum.  
 
Þegar þú svarar biðjum við þig að setja kross (X) í reitinn sem þú hefur valið. 
 
Engin sérstök áhætta fylgir þátttöku í þessari könnun, en vonandi verður ávinningur af 
henni fyrir samfélagið. Nafn þitt eða kennitala koma hvergi fram og því er alls ekki 
hægt að rekja svarið til einstaklinga. Svör þín verða trúnaðarmál og enginn á að vita 
hver svaraði hvaða lista. Því biðjum við þig, þegar þú hefur svarað könnuninni, að 
brjóta blaðið saman, setja það í meðfylgjandi umslag, loka umslaginu alveg  og setja 
það síðan í kassann fyrir framan þig. Umslögunum í kössunum verður safnað saman 
þegar könnunni er lokið og verða öll umslögin opnuð í einu á skrifstofu 
lyfjafræðideildar háskólans. Leyfi fyrir könnuninni hefur verið fengið frá 
Vísindasiðanefnd og hún hefur verið kynnt Persónuvernd og umboðsmanni barna. 
Samvinna er við Landlæknisembættið. 
 
 
 
Margrét Lilja Heiðarsdóttir                                   Reynir Tómas Geirsson  
lyfjafræðinemi       prófessor/yfirlæknir  
 
Ef þú hefur spurningar um rétt þinn sem þátttakandi í vísindarannsókn getur þú snúið 
þér til Vísindasiðanefndar, Vegmúla 3, 108 Reykjavík. Sími: 551-7100, fax: 551-1444. 
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Vinsamlegast merkið aðeins við einn valmöguleika nema að annað sé tekið fram. 
Þegar þú svarar biðjum við þig að setja kross (X) í reitinn sem þú hefur valið. 
 
1. Kyn :       kona      karl 
 
2. Hver er aldur þinn?   15 ára eða yngri      16-19 ára       20-24 ára        25-29 ára    
                                          30-34 ára                 35-39 ára      40-45 ára         46 ára og eldri  
 
3. Í hvaða póstnúmeri býrð þú:  __________   veit ekki 
 
4.  Hver er búseta þín?    bý hjá foreldrum/forráðamanni         bý ein/einn                                           
          með maka/kærasta/kærustu          annað 
 
5. Hver er staða þín á vinnumarkaði?    
  í launuðu starfi        nemandi             heimavinnandi                                              
  öryrki                      atvinnulaus         annað 
 
6. Hvaða menntun hefur þú lokið:    
   grunnskólastig       framhaldsskólastig        háskólastig 

 
7. Hver er staða móður þinnar á vinnumarkaði?    
   í launuðu starfi        nemandi             heimavinnandi                                              
   öryrki                      atvinnulaus         annað 
 
8. Hvaða menntun hefur móðir þín lokið?                                                                                                 
 grunnskólastig      framhaldsskólastig      háskólastig 
 
9. Hver er staða föður þíns á vinnumarkaði?    
   í launuðu starfi        nemandi             heimavinnandi                                                     
   öryrki                      atvinnulaus         annað 
 
10. Hvaða menntun hefur faðir þinn lokið?   
   grunnskólastig      framhaldsskólastig       háskólastig  
 
11. Ertu í  föstu sambandi?       já              nei             veit ekki 
 
12. Hve lengi hefur þú verið í núverandi sambandi?                                                                                 
  minna en 3 mánuði          3-5 mánuði                   6-8 mánuði                                                    
  9-11 mánuði                    lengur en 12 mánuði   er ekki í föstu sambandi 
 
13. Hvaðan fékkstu upplýsingar um að neyðargetnaðarvörn er til?  
(þú mátt merkja við fleiri en eitt atriði) 
 Í námsefni í skóla               frá skólahjúkrunarfræðingi            á heilsugæslustöð                               
 frá foreldrum                      frá systkinum                                 frá vinum   
 á netinu                               frá Ástráði (astradur.is)                 annað 
 
14. Hvaðan fékkstu upplýsingar um hvar er hægt að fá neyðargetnaðarvörnina? 
(þú mátt merkja við fleiri en eitt atriði) 
 Í námsefni í skóla               frá skólahjúkrunarfræðingi            á heilsugæslustöð                               
 frá foreldrum                      frá systkinum                                 frá vinum   
 á netinu                               frá Ástráði (astradur.is)                 annað                                 Snú 
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15. Ef þú gætir nálgast neyðargetnaðarvörnina á eftirfarandi stöðum hvert mundirðu helst 
fara?   (merktu aðeins við einn valmöguleika) 
  til læknis      í apótekinu    hjá skólahjúkrunarfræðingnum   neyðarmóttöku unglinga 
 
16. Ef þú vildir fræðast meira um neyðargetaðarvörnina hvar mundir þú helst leita að 
upplýsingum? 
  tala við lækni                                 tala við lyfjafræðing           tala við hjúkrunarfræðing             
 ræða við foreldri                             tala við systkini                  tala við vini                                
  doktor.is                                         lyfja.is                               lyfogheilsa.is                                      
  astraður.is                                       annað_______________  
 
17. Finnst þér vandræðalegt að spyrja um neyðargetnaðarvörnina í apóteki?  

  já     nei     veit ekki 
 
18. Fannst þér upplýsingarnar sem lyfjafræðingurinn veitti þér um neyðargetnaðarvörnina: 

 góðar         í meðallagi        ekki nógu góðar           veit ekki 
 
19. Hvaða upplýsingar fékkstu um neyðargetnaðarvörnina í apótekinu?     
      (þú mátt merkja við fleiri en eitt atriði) 
 Hvernig neyðargetnaðarvörnin virkar                   Hvaða aukaverkanir fylgja henni 
 Hversu örugg neyðargetnaðarvörnin er                 Fékk engar upplýsingar                                     
 Hvernig á að taka neyðargetnaðarvörnina             Annað___________________                                  
 
20. Fékkst upplýsingar um aðrar getnaðarvarnir í apótekinu    já       nei        veit ekki 
 
21. Ertu að kaupa neyðargetnaðarvarnarpilluna fyrir: 

  sjálfan þig       vinkonu þína         kærustu           systur           annað 
 
22. Hver er ástæðan fyrir því að þú þarft neyðargetnaðarvörn núna?                
(þú mátt merkja við fleiri en eitt atriði) 
 notaði ekki getnaðarvörn við síðustu samfarir  
 smokkurinn rifnaði   
 gleymdi að taka inn eina getnaðarvarnarpillu  
 gleymdi að taka inn tvær eða fleiri getnaðarvarnarpillur 
 hringurinn (Nuva Ring®) hefur verið utan legganga í meira en 3 klst. 
 annað 
 veit ekki 
 
 23. Hversu oft á síðustu 3 mánuðum hefur þú notað neyðargetnaðarvarnarpilluna að þessu 
skipti meðtöldu? 
aldrei        einu sinni         2svar        3svar        4 sinnum       5sinnum eða oftar 
 
24. Hefur þér einhver tímann verið neitað um afgreiðslu á neyðargetnaðarvörn?      já     nei  
 
 
 
 

Bestu þakkir fyrir þátttökuna 
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Listi yfir apótek sem tóku þátt í rannsókninni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

• Lyfjaval mjódd   
• Lyfjaval bílaapótek   
• Lyfjaval Álftamýri   
• Árbæjarapótek 
• Rima apótek 
• Garðsapótek 
• Laugarnesapótek 
• Lyfjaver 
• Lyf og Heilsa  Eiðistorgi   
• Lyf og Heilsa   Firði 

Hafnafirði 
• Lyf og Heilsa   

Hamraborg 
• Lyf og Heilsa   JL húsinu 
• Lyf og Heilsa    

Mosfellsbæ 
• Apótekarinn Mjódd   
• Skipholtsapótek 
• Lyfja Garðartorgi 
• Lyfja Lágmúla 
• Lyfja Laugarvegi 
• Lyfja Setbergi 
• Lyfja Smáralind 
• Lyfja Smáratorg 
• Lyfja Spönginni 
• Apótekið Hólagarði 
• Apótekið Skeifunni 
• Lyf og Heilsa   Glerártorgi 
• Lyfog Heilsa   Hrísaslundi 
• Apótekarinn Hafnarstræti 
• Apótekið  
• Lyf og Heilsa   Selfossi 
• Lyfja Selfossi 
• Lyfja Keflavík 
• Lyfja Grindavík 
• Lyf og Heilsa   

Vestmannaeyjum 
• Lyfja Borgarnesi 
• Lyfja Egilstöðum 
• Lyfja Neskaupstað 
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Umsókn til Vísindasiðanefndar 

 
1. HEITI RANNSÓKNAR.  Beðið er um fullt heiti rannsóknar á íslensku. 
 

Notkun og afgreiðsla neyðargetnaðartaflna á Íslandi 
 
2. TILGANGUR RANNSÓKNAR OG LÝSING Í HNOTSKURN Á ÍSLENSKU. Útdráttur  úr rannsókninni,  
þar sem fram koma m.a. upplýsingar um markmið, þátttakendur, framkvæmd, vísindalegt gildi og vísindalegan ávinning.  
Útdrátturinn skal vera 300 orð hið mesta, á íslensku og er m.a. ætlaður til birtingar á vefsíðu VSN  eftir að umsóknin hefur hlotið 
endanlegt samþykki. 
 
Að athuga notkun neyðargetnaðartaflna á Íslandi með tilliti til afgreiðslu í apótekum. Lögð verður fyrir könnun í 
apótekum á höfuðborgarsvæðinu, Akureyri og völdum stöðum í öðrum landsfjórðungum sem gæti náð til um 
2/3 afgreiðslustaða og með 50% þátttöku fengjust um 500 svör á tveggja mánaða tímabili (janúar-mars 2009).  
Leitað er þátttöku hjá öllum sem koma til að fá neyðargetnaðarvörn til inntöku í apótekum og þeir beðnir að 
fylla út í einrúmi ópersónugreinanlegan spurningalista um atriði er varða aðstæður og afgreiðsluhætti í 
apótekum og ástæður fyrir þörfinni á neyðargetnaðarvörn, en einnig er áhersla á lýðheilsufræðilegar breytur 
meðal notenda, s.s. aldur, kyn, parsamband, búsetu, vinnu og menntun einstaklingisins og foreldra, notkun 
annarra getnaðarvarna og ástæður fyrir þörf á neyðargetnaðarvörn. Með þessu ætti að vera unnt að fá góða 
yfirsýn um það hverjir nota neyðargetnaðarvörn og hvers vegna, fá vitneskju um afgreiðslu í apótekum frá 
sjónarhóli neytenda og fá samanburð við hliðstæðar upplýsingar sem til eru í nágrannalöndunum.  Upplýsingar 
sem fengjust ættu að hafa notagildi í tengslum við getnaðarvarnaráðgjöf og fræðslu  um getnaðarvarnir og til að 
bæta afgreiðsluhætti lyfsins. 
 
 
3. ÁBYRGÐARMAÐUR RANNSÓKNAR. Rannsakendur skulu tilnefna einn ábyrgðarmann úr sínum hópi sem annast 
samskipti við Vísindasiðanefnd og sem ber jafnframt faglega ábyrgð á framkvæmd rannsóknarinnar. 
Nafn: Reynir Tómas Geirsson   Kennitala:   130546-2429  Staða: prófessor/yfirlæknir 
Vinnustaður: LSH/læknadeild HÍ  V-Sími: 543 3324   Fax: 543 3351 
 Deild: Kvennasvið    H-Sími:    553 1238 
Heimilisfang  
vinnustaðar: Hringbraut 101 Reykjavík  GSM:   824 5444   Netfang:  reynirg@landspitali.is 
 
 
4. AÐRIR UMSÆKJENDUR. Tilgreina þarf nöfn og vinnustaði allra rannsakenda, þ.e. annarra en ábyrgðarmanns. 
Nafn: Anna Birna Almarsdóttir                  Vinnustaður/Skóli: Háskóli Íslands, Lyfjafræðideild                   Staða: Prófessor  
    GSM: 897 7123 
Nafn: Margrét Lilja Heiðarsdóttir Vinnustaður/Skóli: Háskóli Íslands, Lyfjafræðideild     Staða:  Lyfjafræðinemi í       
meistaranámi. 
    GSM: 865 9051 
Nafn:  Sóley Sesselja Bender   Vinnustaður/Skóli: Háskóli Íslands, Hjúkrunarfræðideild Staða: Dósent  
    GSM: 863 4314 
 
5. AÐRIR SAMSTARFSAÐILAR (þ.m.t. fjármögnunar- og styrktaraðilar). Hér skal t.d. greina frá þeim 
stofnunum og fyrirtækjum, innlendum eða erlendum, sem að rannsókninni koma hafi slíkar upplýsingar ekki þegar komið fram í 
liðum 2 og 3.  
Stofnun/fyrirtæki: Landlæknisembættið, Anna Björg Aradóttir, hjúkrunarfræðingur 
Heimilisfang: Austurströnd 5, 170 Seltjarnarnesi. 
 
 
6. VERKASKIPTING SAMSTARFSAÐILA. Hér skal greina frá því hvaða aðilar hafa umsjón með 
einstökum verkþáttum rannsóknarinnar. Ef rannsakendur njóta styrkja eða annarrar fjármögnunar vegna 
rannsóknarinnar þurfa einnig að koma fram upplýsingar um tengsl fjármögnunaraðila við rannsakendur. 
Reynir Tómas Geirsson hefur umsjón með verkefninu og er aðalleiðbeinandi Margrétar Lilju Heiðarsdóttur. 
Anna Birna Almarsdóttir er meðleiðbeinandi og sér um að yfirfara spurningalista og veita ráðgjöf við túlkun 
niðurstaðna. Margrét Lilja Heiðarsdóttir mun sjá um að semja spurningalista, forprófa hann, framkvæma 
könnunina og taka saman niðurstöður rannsóknarinnar. Sóley S. Bender veitir ráðgjöf um gerð spurningalista, 
rannsóknaráætlunar og úrvinnslu.  

Nr. umsóknar: Móttekin: Afgreidd: 
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7. ÞÁTTTAKENDUR. Tilgreinið fjölda þátttakenda svo og hvernig og á hvaða forsendum úrtakið verður valið. 
Hannaður hefur verið stuttur og ópersónugreinanlegur spurningalisti (sjá fylgiskjal 2) sem lagður verður fyrir þá 
sem koma í lyfjabúðir allsstaðar á landinu til að kaupa neyðargetnaðarvörn á 3ja mánaða tímabili frá 30. janúar 
2009 eða nokkru eftir það og fram til 31. mars 2009. 
 
8. ÁVINNINGUR/ÁHÆTTA.Tilgreinið í hverju ávinningur jafnt sem áhætta þátttakenda í rannsókninni verður helst fólgin. 
Engin áhætta er fyrir hendi  fyrir þátttakendur þar sem spurningalistinn er ópersónugreinanlegur og þannig um 
búið að afgreiðslufólk í apóteki geti ekki séð svarið. 
 
9. ÖFLUN UPPLÝSTS SAMÞYKKIS. Tilgreinið hvernig upplýsts samþykkis þátttakenda verður aflað, þ.m.t. hvaða aðili 
muni leita til þeirra eftir slíku samþykki. Athugið að ef afla á upplýsinga eða sýna frá börnum þarf samþykki frá foreldri eða 
forráðamanni. Afrit af upplýsingum og samþykkisblöðum skulu fylgja umsókninni. 
Um er að ræða nafnlausa könnun, sem gerð er um leið og viðkomandi kemur til að fá lyfið afgreitt. Beðið verður 
um munnlegt samþykki fyrir rannsókninni. Ef þeirri beiðni er vel tekið fær þátttakandi  bréf (sjá fylgiskjal 1) 
með upplýsingum um könnunina, þar sem er jafnframt er skriflega áréttað að henni/honum sé frjálst að hafna 
þátttöku í könnuninni að öllu leyti eða að hluta til. Með bréfinu fylgir spurningalistinn (sjá fylgiskjal 2). Að 
lokinni svörun er spurningalistinn settur í umslag sem fer í lokaðan kassa í apótekinu sem rannsakandi mun 
nálgast þar. 
 
10. RANNSÓKNARGÖGN. Hvers konar gögnum (persónuupplýsingum, lífsýnum o.s.frv.) er fyrirhugað að safna vegna 
rannsóknarinnar? Hvaða aðilar  munu hafa aðgang að þeim gögnum? Hvaða öryggisráðstafanir verða gerðar? Hver hefur 
umráðarétt yfir gögnunum að rannsókn lokinni? Hvernig verður trúnaður við þátttakendur varðveittur? 
Þær persónuupplýsingar sem fyrirhugað er að skrá eru kyn, aldur, parsamband, búseta, staða á vinnumarkaði, 
menntun, notkun getnaðarvarna, fyrri notkun neyðargetnaðarvarna, staða og menntun móður og föður (gefur 
einkum hjá yngri þátttakendum óbeinar upplýsingar um samfélagsstöðu og gert til samræmis við finnskar og 
norskar rannsóknir).  
   
Engin persónuauðkenni eru á spurningalistanum sem er notaður í könnuninni.  
 
Upplýsingar frá spurningalista og niðurstöður verða varðveittar á tölvutæku formi (Microsoft Excel skjal).  
 
Einungis umsjónarmaður rannsóknarinnar (RTG) og meistaranemi sem framkvæmir rannsóknina (MLH) munu 
hafa aðgang að spurningalistunum sem verður eytt að loknum innslætti. Um aðra þætti úrvinnslu vísast í lið 14.  
Að úrvinnslu og rannsókn lokinni verður gögnum eytt.  
 
11. SIÐFERÐILEG ÁLITAMÁL. Hér skal greina frá helstu álitamálum af siðferðilegum toga sem rannsóknina varða. 
 
Rannsóknin er könnun á notkun og afgreiðslu neyðargetnaðarvarnartaflna  í apótekum á Íslandi. Viðskiptavinum 
apóteka sem óska eftir neyðargetnaðarvörn er boðið að taka þátt í könnuninni og ef þeir vilja það er beðið um að 
svarað sé spurningum um þætti sem tengjast þörf fyrir neyðargetnaðarvörn og um lýðfræðilegar upplýsingar. 
Gögn þessi varða heilsufar og kynhegðun og eru hugsanlega viðkvæm, en ópersónugreinanleg. Að lokinni 
svörun er blaðið sett í umslag sem er límt aftur og sett í þar til gert innsiglað box í apótekinu  sem 
umsjónarmaður og meistaranemi opna eftir tveggja mánaða og þriggja mánaða gagnasöfnun. Almennt þegar 
verið er að afgreiða einstakling með neyðargetnaðarvörn í apótekum er það gert afsíðis. Því mun 
einstaklingurinn vera afsíðis þegar hann er beðinn um að taka þátt og svara könnuninni. 
Gætt verður fyllsta öryggis við meðferð þeirra. Ekki verða nein persónuauðkenni á útfylltum spurningalistum 
þar sem hver þátttakandi fær slembivalið rannsóknarnúmer (Graphpad software) sem ekki er hægt að rekja til 
neinna upplýsinga um einstaklinginn sem svarar, búsetu hans (apótek sem svarið kemur frá) eða önnur 
auðkenni. Rannsakendur gæta þagmælsku um það sem þeir verða uppvísir um í könnuninni hvað varðar svör 
einstakra þátttakenda og birta aðeins heildarniðurstöður við hverri spurningu. Þannig verður tryggt að 
hugsanlega viðkvæm atriði geta ekki orðið að álitaefni. Spurningarnar falla allar innan almennra siðgæðismarka 
og skýrt er tekið fram að ekki þurfi að svara spurningum, sem einstaklingunum finnst ekki viðeigandi hvað sig 
sjálfa/sjálfan varðar.  
 
Áður en rannsóknin hefst, þ.e.a.s. í byrjun 2009, mun öllum lyfsöluleyfishöfum verða sent bréf þar sem 
rannsóknin er kynnt og beðið um leyfi til að rannsakendur (MLH) geti haft samband við þá og fengið leyfi fyrir 
framkvæmd rannsóknarinnar í viðkomandi apóteki/útibúum apóteka. Rannsóknin mun aðeins fara fram þar sem 
slíkt leyfi hefur fengist og samvinna við apótekið/lyfjafræðinga þar með tryggð. 
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12. VÍSINDALEGT GILDI. Gerið stuttlega grein fyrir þeim vísindalega ávinningi talið er að verði af rannsókninni. 
Upplýsingar um hverjir nota neyðargetnaðarvarnir eru almennt af skornum skammti og skortir alveg fyrir 
íslenskt þýði.  Þegar neyðargetnaðarvörn er afgreidd, er það gert “yfir búðarborðið”, án lyfseðils, samkvæmt því 
ákvæði lyfjalaga nr. 93/1994, 11. gr., sem  segir til um hvenær lyfjafræðingar geta afgreitt lyf “í neyð” án 
fyrirliggjandi lyfseðils.  Með Postinor® og getnaðarvarnapillum fylgja upplýsingar um getnaðarvarnir, en aðrar 
upplýsingar um getnaðarvarnir, s.s. upplýsingarit landlæknis, eru almennt ekki fyrirliggjandi eða aðgengilegar í 
apótekum. Könnun meðal lyfjafræðinga í apótekum á höfuðborgasvæðinu var gerð 2007 (Margrét L. 
Heiðarsdóttir og samverkamenn, óbirt athugun, send til birtingar, fylgiskjal 3) benti til að notendur væru á öllum 
frjósemialdri kvenna og að bæði karlar (piltar) og konur (stúlkur) leiti eftir neyðargetnaðarvarnapillum í 
apótekum. Þörf er á samræmdum afgreiðsluháttum í apótekum og meðal annars heilbrigðisstarfsfólks og 
hugsanlega betri upplýsingum um getnaðarvarnir í apótekum. Vitneskja um notendur og þarfir þeirra mundi 
auðvelda gerð leiðbeininga um afgreiðslu neyðargetnaðarvarna og að viðeigandi ráðstafanir um afgreiðslu og 
fræðslu frá lyfjafræðingum til almennings/notenda í apótekum yrðu gerðar á grunni þekkingar, fremur en 
ágizkana eins og gera yrði við núverandi þekkingarstig.   
 
 
13.  FRÆÐIGRUNNUR RANNSÓKNAR. Lýsa skal fræðilegri þekkingu á rannsóknarsviðinu og öðrum bakgrunni 
rannsóknarinnar, þ.m.t.  helstu niðurstöðum eldri rannsókna. Taka skal sérstaklega fram hvaða reynsla er af viðkomandi aðferðum 
og/eða meðferð í fyrri rannsóknum. Þessum lið má skila á sérblaði eða vísa í ýtarlegri rannsóknaráætlun sem þá skal fylgja umsókn. 
 
Neyðargetnaðarvarnir til inntöku hafa verið þekktar s.l. 30 ár, en urðu algengari í notkun í heiminum á níunda 
áratug síðustu aldar. Notkun þeirra jókst verulega í norðvestur-Evrópu  þegar töflur sem aðeins innihéldu 
prógestógenið levónorgestrel komu á markað um 1997, enda fylgdu því lyfi mun minni aukaáhrif eins og ógleði 
eða höfuðverkir, og alvarlegar aukaverkanir eru nánast óþekktar (1,2). Þetta lyf er mjög vel rannsakað hvað 
varðar lyfjafræðilega þætti, þ.m.t. niðurbrot þess í líkamanum og virkni, auk verkunarmáta. Sala á lyfiinu án 
lyfseðils í apótekum hófst á Íslandi að tilhlutan landlæknisembættisins árið 2001, en skyld aðferð sem fólst í 
notkun samsettra getnaðarvarnataflna (Yuzpe-aðferð) hafði aðeins fengist frá lækni gegn lyfseðli. Lyfjaformið 
Postinor® kom á markaðinn árið 2003 og Norlevo® árið 2005 og voru í handhægum inntökupakkningum. Með 
tilvísan í lög nr. 93/1994 var ákveðið af hálfu landlæknisembættisins að lyfjafræðingar gætu afgreitt lyfið með 
tilvísan í neyðarafgreiðsluákvæði laganna, um leið og gefa skyldi upplýsingar um getnðarvarnir til 
langtímanotkunar. Landlæknisembættið gaf út leiðbeiningar um neyðargetnaðarvarnir í marsmánuði 2001 
(www.landlaeknir.is/pages/154?query=9)(3). Þar var ekki gert ráð fyrir neinskonar skráningu á afgreiðslu 
lyfsins og einungis sölutölur hafa verið tiltækar hjá Lyfjastofnun, þ.e.a.s. hve margar pakkningar hafa selst. 
Árleg notkun hefur verið um 6500-7000 pakkningar (árið 2006), eða um 130 á viku og 520 á mánuði. Í 
meistaranámsverkefni MLH felst m.a. að afla upplýsinga um afgreiðsluhætti í apótekum í nágrannaöndunum. 
 
Levónorgestrel til einnar eða tveggja töflu inntöku var athugað í rannsókn sem gerð var á vegum Alþjóða 
heilbrigðismálstjórnarinnar og birtist árið 2002 (4). Þar er tekið á öllum vafa um að neyðargetnaðarvörn getur 
dugað til að varna þungun og að hún er ekki skaðleg fyrir mannslíkamann, hvorki í lengd né bráð (5). Þetta 
hefur verið staðfest endurtekið og á síðastsa áratug hefur neyðargetnaðarvörn fest sig í sessi sem 
getnaðarvarnaúrræði þegar  óöruggar eða engar getnaðarvarnir hafa verið notaðar við samfarir.  
 
Eðli málsins samkvæmt hafa fáar kannanir verið gerðar á notendum. Rannsóknir frá Skotlandi benda til að 
meirihluti notenda séu ungar konur, undir tvítugu, sem ekki hafa hafið reglubundið kynferðissamband og konur 
sem hafa lent í óvörðum samförum á öllum frjósemialdri (1). Talið er líklegt að þetta sé eins á Íslandi (6). Ekki 
er þó vitað nægilega vel hvaða konur  það eru sem nota neyðargetnaðarvörnina og ekki víst að þær komi úr 
sama hluta þýðisins og t.d. þær sem þurfa að leita eftir meðgöngurofi (7,8).    
    
Fordæmi fyrir sambærilegum spurningum sem eru á spurningarlistunum má finna m.a. í rannsókn Kosunen og 
samverkamanna í  Finnlandi og Pedersen í Noregi  (9,10,11). Ekki fannst viðeigandi spurningarlisti sem hægt 
væri að þýða og nota á þennan rannsóknarhóp. Því var gerður meðfylgjandi spurningalisti. Notaðar voru til 
hliðsjónar fyrrgreindar rannsóknir frá Finnlandi og Noregi, þar sem sambærilegar spurningar er að finna m.a. 
um  menntun, atvinnu, menntun og atvinnu foreldra og um fyrri notkun neyðargetnaðarvarna.  
 
 Aðstaða til afgreiðslu sem felur í sér trúnaðarsamtal er hugsanlega ekki næginlega afmörkuð í apótekum sem  
gæti hamlað nægilegri ráðgjöf af hálfu starfsfólks. 
Samanburður á afgreiðslu á heilsugæslustöð og apóteki í Bretlandi gaf til kynna að meiri fræðsla væri veitt á 
heilsugæslustöð, en aðgengi og auðveldari nálgun einkenndi apótekin (12). Þá er þekkt að piltar koma og kaupa 
neyðargetnaðarvörnina fyrir hönd stúlkunnar og álitamál er hvernig taka á á slíku. Rannsóknin tengist fyrri 
rannsókn eins okkar (MLH), um afgreiðslu lyfjafræðinga á neyðargetnaðarvörn (Margrét L. Heiðarsdóttir og 
samverkamenn, óbirt athugun, send til birtingar, fylgiskjal 3).             
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14. RANNSÓKNARAÐFERÐIR. Gera skal grein fyrir aðferðafræði rannsóknarinnar. Taka skal fram hvort ætlunin sé að 
afla upplýsinga annarsstaðar frá en frá þátttakendum sjálfum. Ef ætlunin er að notast við upplýsingar úr sjúkraskrám, 
gagnabönkum (s.s. Krabbameinsskrá)  eða sýnum úr lífsýnabanka þurfa afrit af tilskildum leyfum að fylgja umsókninni (sbr. lið 23 
hér á eftir). Koma þarf fram til hvers er ætlast af þátttakendum, s.s. hvers konar rannsóknir verði gerðar á þeim,  hversu oft þeir 
munu koma í eftirlit eða mat og hvers konar sýna og/eða upplýsinga verður aflað. Þessum lið má skila á sérblaði ef þörf krefur. 
 
Rannsóknin er meistaranámsverkefni við lyfjafræðideild Háskóla Íslands (30 einingar). Hluti hennar felst 
jafnframt í athugun á afgreiðslu í nágrannalöndum í Evrópu og laga- og reglugerðarsetningu um þau atriði, 
ásamt fræðilegu yfirliti. Rannsóknin verður framkvæmd með könnun í apótekum á tímabilinu 30.1.2009 til 
31.3.2009. Gert er ráð fyrir samkvæmt sölutölum frá Lyfjastofnun (árið 2006). að á tveggja mánað tímabili sem 
þessi rannsókn á að taka til, mundu um 1000 pakkningar seljast og ef skil í könnuninni yrðu helmingur þeirra 
sem falast eftir lyfinu, mundu fást 500 svör til úrvinnslu. Spurningalistinn er fylgiskjal 2. Spurningalistinn 
verður forprófaður meðal hóps lækna- og lyfjafræðinema í janúar 2009.  
 
Apótek á höfuðborgarsvæðinu, Akureyri, Egilsstöðum, Neskaupstað og Ísafirði verða beðin um að taka þátt og 
þeirra verkefni felur í sér að þegar viðskiptavinur biður um afgreiðslu á neyðargetnaðarvörn, mundi 
lyfjafræðingur sem samkvæmt lögum þarf að annast afgreiðsluna, tala einslega við viðskiptavininn og kynna 
könnunina munnlega, afhenda spurningalistann ef viðkomandi lýsir sig fúsan til að svara honum og leyfa 
viðskiptavininum að gera það einslega. Að lokinn svörun verður svarblaðið (tvær blaðsíður framan og aftan á 
einu blaði sem tekur  <2 mínútur að svara, <5 mínútur með lestri kynningarblaðs) sett í umslag og límt aftur, og 
síðan sett í innsiglaðan kassa, sem er merktur Háskóla Íslands og er með þröngu bréfaopi. Spurningalista, 
umslög og kassa munu umsækjendur leggja til. Ef viðskiptavinur hefur ekki áhuga á að taka þátt er hann beðinn 
um koma tómu svarblaði fyrir  í umslag og svo í kassann.   
 
Öllum apótekum verður sent bréf um könnunina í janúar 2009 ef samþykki Vísindasiðanefndar og 
Persónuverndar liggja fyrir, og þau beðin um að ljá máls á þátttöku og aðstoða við söfnun upplýsinga. Þessu 
bréfi verður fylgt eftir með símtali (MLH) og könnunin mun aðeins ná til þeirra apóteka sem samþykkja 
þátttöku. Rannsóknin hefur verið kynnt landlæknisembættinu og send umboðsmanni barna þar sem hluti 
þátttakenda gæti verið yngri en 18 ára. 



 X

 
Gögn af spurningalistanum verða færð í Microsoft Excel skjal sem mun verða vistað í tölvu umsækjenda RTG á 
Kvennasviði LSH (öryggiskerfi LSH gilda þar) og RTG og MLH hafa aðgang að gögnunum þar. Einungis MLH 
og RTG munu sjá sjálfa spurningalistana. ABA og SSB  munu hafa aðgang að ópersónugreinanlegum gögnum 
eftir því hvaða þætti er unnið með í úrvinnsluferlinu. Spurningaeyðublöðum verður eytt að loknum innslætti í 
pappírstætara á Kvennasviði LSH, en afrit af skránni geymt tryggilega í vörslu RTG.  
 
 
15. ÚRVINNSLA GAGNA. Tilgreinið hvers konar  úrvinnsla (t.d. tölfræðileg) verður gerð og hvort stuðst hefur verið við 
“power analysis” eða aðrar  hliðstæðar aðferðir við undirbúning rannsóknar. 
 
Úrvinnsla gagna verður annars vegar einfalt yfirlit yfir lýðfræðilegar breytur sem tengjast notkun 
neyðargetnaðarvarnar. Beitt verður lýsandi tölfræði við greiningar. 
Úrvinnsla fer fram í SPSS forriti með venjulegum prófum fyrir óparaðar og paraðar breytur og aðhvarfsgreingu 
þar sem við á.  
 
 
16. RANNSÓKNARTÍMABIL. Tilgreinið hvenær áætlað er að rannsókn hefjist og muni ljúka. 
 
30. janúar 2009 til 31.mars 2009 
 
 
17. NIÐURSTÖÐUR RANNSÓKNAR. Gerið grein fyrir fyrirhugaðri nýtingu og/eða birtingu / kynningu  á niðurstöðum 
rannsóknarinnar. 
 
Niðurstöðurnar verða teknar saman í meistararitgerð til prófs í lyfjafræði fyrir Margréti Lilju Heiðarsdóttur og 
birtar í ritrýndum vísindatímaritum og ráðstefnum, eftir því sem tilefni er til. 
 
 
18. FLUTNINGUR GAGNA. Ef fyrirhugað er að flytja gögn rannsóknarinnar (t.d. lífsýni  eða persónuupplýsingar) úr landi 
verður að tilgreina í hvaða tilgangi og formi það verði gert, svo og til hvaða stofnunar og lands gögnin verði flutt. Jafnframt ber að 
tilgreina hver á viðkomandi stofnun fái umráðarétt yfir gögnunum og/eða beri ábyrgð á þeim. 
     
          Á ekki við X 
 
19. VARÐVEISLA OG EYÐING GAGNA. Hvar verða rannsóknargögnin varðveitt? Hvenær og hvernig verður þeim 
eytt? 
 
Gögn rannsóknarinnar verða varðveitt út rannsóknartímann, sjá ofanskráð í lið 14. Niðurstöður úr könnun verða 
skráðar á tölvutæku formi. Gögn rannsóknarinnar verða varðveitt í læstum skáp hjá ábyrgðarmanni rannsóknar 
þar til Excel skrá hefur verið færð. Allar upplýsingar eru án persónuauðkenna. Eftir fullvinnslu og birtingu 
niðurstaðna rannsóknar verður gögnum eytt. Spurningalistar á pappír verða tættir í pappírstætara.  
 

 
20. SAMNÝTING GAGNA. Tilgreinið hvort fyrirhugað sé að samkeyra upplýsingar rannsóknarinnar við aðrar skrár eða 
samnýta upplýsingar og/eða sýni við aðrar rannsóknir. Ef svo er, greinið þá frá heiti viðkomandi rannsóknar og ábyrgðarmanni. 
          Á ekki við X 
 
21. EFTIRLIT OG TRYGGINGAR. Hver  mun annast  eftirlit með heilsu og líðan þátttakenda og hvernig verður eftirliti 
háttað? Með hvaða hætti og hjá hvaða aðila eru þátttakendur tryggðir gagnvart hugsanlegum skaða? 
 
Á ekki við 
 
22. GREIÐSLUR VEGNA ÞÁTTTÖKU. Tilgreinið hvort greitt verði fyrir þátttöku í rannsókninni og þá 
jafnframt hvers eðlis og  hversu háar þær greiðslur verða. 
                           Á ekki við X 
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23. AÐRAR UMSÓKNIR EÐA LEYFI. Afrit af  leyfi  stjórnar lífsýnasafns vegna notkunar lífsýna, leyfi yfirlæknis/-
lækna vegna aðgangs að sjúkraskrám, leyfi annarra skráarhaldara (s.s. Krabbameinsskrár) og leyfi stofnunar fyrir framkvæmd 
rannsóknar skulu fylgja með umsókn, eftir því sem við á. Hafi umsóknin áður hlotið samþykki Siðaráðs Landlæknisembættisins eða 
annarrar siðanefndar skal afrit þess leyfis einnig fylgja. Hafi heimild leyfisveitenda ekki enn fengist, skal skrá dagsetningu 
umsóknar til viðkomandi aðila. 
 
JÁ X Persónuvernd, dags.  26.01.2009 (tilkynnt)      JÁ  Önnur siðanefnd, hver:              
 
JÁ  Lyfjastofnun, dags.                  JÁ  Lífsýnasafn, hvaða:             
 
JÁ  Geislavarnir ríkisins, dags.                 JÁ  Skráarhaldari, hvaða:            
 
JÁ  Stofnun, hvaða:         JÁ  Yfirlæknir/-nar, hver(jir):             
 
 
24. FYLGISKJÖL MEÐ UMSÓKN. Starfságrip/ritaskrá ábyrgðarmanns (þar sem birtingar í ritrýndum tímaritum eru 
sérstaklega tilgreindar), svo og upplýsinga- og samþykkisblöð vegna þátttöku í rannsókninni skulu ávallt fylgja umsókn til 
Vísindasiðanefndar.  ÖLL FYLGISKJÖL SKULU SEND Í ÞRÍRITI. 

X__ Starfsferilsskrá ábyrgðarmanns           Nákvæmari rannsóknarlýsing(ar) 
 
         Kynningarblað/-blöð                      X__ Spurningalistar, fjöldi 1 
 
         Upplýsingablað/-blöð            “Case Report Form” 
 
         Samþykkisblað/-blöð            Afrit af leyfum 
 
         Önnur fylgiskjöl (hver?) Bréf sem fylgir spurnigalista (fylgiskjal 1)  og  Grein send til birtingar (fylgiskjal 3) 

 
 
25. ATHUGASEMDIR UMSÆKJENDA. Hér er hægt að koma á framfæri athugasemdum eða skýringum sem ekki 
komust fyrir annarsstaðar  í umsókninni. 
Mikilvægt er að umsókn þessi verði afgreidd eins fljótt og mögulegt er þar sem rannsókn þessi er 
meistaraverkefni sem verður að vinna á tímabilinu janúar til 30. apríl 2009. 
 
VERÐI  EINHVERJAR BREYTINGAR Á RANNSÓKNARÁÆTLUNINNI BER ÁBYRGÐARMANNI 

AÐ TILKYNNA ÞÆR ÁN TAFAR TIL VÍSINDASIÐANEFNDAR. 
 
 
Staður:    Dagsetning:  Undirskrift ábyrgðarmanns: 
 
_________________________                       __________________     _____________________________________ 
 

Vinsamlegast sendið umsókn í fimm eintökum en fylgiskjöl í þríriti. 
Grunnupplýsingar um rannsókn (eitt eintak) fylgi frumriti umsóknar. Rannsakendur 

eru vinsamlegast beðnir um að kynna sér efnisatriði gátlista hér að neðan, en þar koma 
fram ýmis grunnskilyrði sem umsóknir þurfa að uppfylla. 

Utanáskrift Vísindasiðanefndar:  
Vísindasiðanefnd,Vegmúla 3, 108 Reykjavík.                                           

Farið er fram á að umsóknin berist einnig, ásamt eins mörgum viðbótargögnum og 
mögulegt er, með tölvupósti á netfangið:  

visindasidanefnd@vsn.stjr.is. 
 

Uppfært: 31.10.2007 
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26. GRUNNUPPLÝSINGAR UM RANNSÓKN 
 

Vinsamlegast fyllið út vegna skráningar á umsóknum til Vísindasiðanefndar 
 
1. HEITI RANNSÓKNAR 
    
  Notkun og afgreiðsla neyðargetnaðarvarnataflna á Íslandi 

 
2. KOSTUNARAÐILI RANNSÓKNAR  

Á ekki við X 
Heiti:     Heimilisfang:    

 
3. TRYGGINGARAÐILI RANNSÓKNAR  

Á ekki við X 
Heiti:     Heimilisfang:  

 
4. GRUNNFLOKKUN RANNSÓKNAR: 
 
___ Samstarf við fyrirtæki (innlent eða erlent)  ___ Fjölþjóðleg rannsókn 
 
___ Samstarf við aðra innlenda stofnun    ___ Einyrkjarannsókn (einn rannsakandi) 
 
___ Samstarf við erlenda stofnun    X Námsverkefni 
 
___ Annað: _________________________________________________________________________________ 
 
5. TEGUND RANNSÓKNAR (merkið við einn eða fleiri flokka sem verkefnið fellur helst undir) 
 
___ Erfðarannsókn      ___ Faraldsfræðileg rannsókn 
 
___ Lyfjarannsókn      X Spurningakönnun 
 
___ Klínísk rannsókn      ___ Viðtalskönnun 
 
___ Annað: _________________________________________________________________________________ 
 
6. RANNSÓKNARGÖGN (merkið við allar tegundir gagna sem notast verður við) 
 
 ___ Ný blóðsýni   ___ Upplýsingar úr sjúkraskrám þátttakenda 
 
___ Ný vefjasýni    X Upplýsingar úr spurninga- eða viðtalskönnunum 
 
___ Blóðsýni úr lífsýnasafni   ___ Upplýsingar úr gagnagrunnum (t.d. Krabbameinsskrá) 
 
___ Vefjasýni úr lífsýnasafni  ___ Annað: _________________________________________ 
 
 

7. VÖRSLUAÐILI SÝNA EÐA ANNARRA GAGNA SEM VERÐA SEND ÚR LANDI 
Á ekki við X 

Heiti:     Heimilisfang:  
 
8.  AÐILD MENNTASTOFNANNA (þ.e. ef um námsverkefni er að ræða)  

Á ekki við ___ 
Heiti: Háskóli Íslands, lyfjafræðideild Heimilisfang:  Hofsvallagata 53, 107 Reykjavík  
 
Tegund námsverkefnis:     ___ BA/BS   X  MA/MS  ___  PhD  
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Skjal: Efnisatriði: Í 
lagi 

Á 
ekki 
við 

Umsóknin sjálf: • 300 orða útdráttur sem birtist á heimasíðu VSN.   

 • Undirritun ábyrgðarmanns (nemendur geta ekki verið 
ábyrgðarmenn rannsóknar). 

  

 • Staðfesting á tryggingu og tryggingaskilmálar ef við á.   
 • Mikilvægt er að leiðbeiningum um útfyllingu umsóknar sé fylgt 

vandlega (sjá: 
http://www.visindasidanefnd.is/Default.aspx?id=65&cmd=menu) 

  

 • Sérstaklega skal fjalla um vernd viðkvæmra hópa, ef við á, s.s. 
barna, einstaklinga með skerta vitræna færni, verðandi mæður, 
einstaklinga sem glíma við áföll og minnihlutahópa.  Sjá m.a. 
http://www.visindasidanefnd.is/Default.aspx?id=54&cmd=menu 

  

Upplýsingatexti  • Ef kynningarbréf er sent út til að kynna fyrir væntanlegum 
þátttakendum fyrirhugaða rannsókn, skal það fylgja með 
umsókn. 

  

• Merki stofnunar.    
• Titill rannsóknar.   

• Ábyrgðarmanns getið, ásamt titli, aðsetri, símanúmeri og 
netfangi 

  

• Aðrir rannsóknaraðilar, þ.m.t. fjármögnunaraðilar.   

• Inntak rannsóknarinnar og markmið í hnotskurn.   

• Hvað felst í þátttöku?  Tímarammi, inngrip (ef einhver eru)  
lengd spurningalista/viðtala (ef við á) o.sv.fr. 

  

• Geta skal með almennum orðum um ávinning og áhættu/möguleg 
óþægindi af þátttöku (eins og við á – það á s.s. ekkert að koma 
þátttakanda á óvart eftir að hann hefur skrifað undir samþykki). 

  

• Á hverju byggist val á þátttakendum?   
• Taka þarf fram að væntanlegum þátttakendum sé frjálst að hafna 

þátttöku eða hætta í rannsókninni á hvaða stigi sem er, án 
útskýringa og án afleiðinga á aðra meðferð ef um sjúklinga er að 
ræða. 

  

• Sé tilefni til, t.d. sé verið að fjalla um viðkvæm mál sem geta 
valdið tilfinningalegri vanlíðan, skal vísa á fagaðila sem 
þátttakendur mega leita til. 

  

• Gera þarf grein fyrir hvort greitt er fyrir þátttöku eða kostnað af 
þátttöku. 

  

• Taka skal fram að rannsóknin hafi verið samþykkt af 
Vísindasiðanefnd og tilkynnt/samþykkt af Persónuvernd (eftir 
því sem við á). 

  

• Undirskrift ábyrgðarmanns.   
• Neðanmáls skal eftirfarandi klausa birtast:  Ef þú hefur 

spurningar um rétt þinn sem þátttakandi í vísindarannsókn eða 
vilt hætta þátttöku í rannsókninni getur þú snúið þér til 
Vísindasiðanefndar, Vegmúla 3, 108 Reykjavík. Sími: 551-7100, 
fax: 551-1444. 

  

Upplýst samþykki 
skal vera á sér 
síðu. 

• Efst skal vera merki stofnunar.   
• Stuttur inngangstexti þar sem fram kemur í grófum dráttum hvað 

verið er að samþykkja og að viðkomandi hafi lesið 
upplýsingatexta. 
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• Undirskrift þátttakanda;  ef um ólögráða aðila er að ræða (t.d. 
barn innan 18 ára) skal gera ráð fyrir undirskrift hans og 
kennitölu auk þess að gera ráð fyrir undirskrift forráðamanns. 

  

• Undirskrift þess sem leggur yfirlýsinguna fyrir. 

• Dagsetning 

Leyfisbréf frá 
yfirlæknum. 

• Leyfi frá yfirlæknum/lækningaforstjóra.    

Leyfisbréf frá 
öðrum: 

• Leyfi frá skólastjórum/fræðsluskrifstofum sveitarfélaga (ef 
rannsóknin fer fram í skólum). 

  

 • Leyfi frá skráarhöldurum og/eða lífsýnasöfnum ef við á.   
 • Farið er fram á afriti af leyfum annarra opinberra 

umfjöllunaraðila þegar þau liggja fyrir, en slík afrit eru ekki 
forsenda afgreiðslu Vísindasiðanefndar. 

  

Spurningalistar: 
 

• Endanleg útgáfa á íslensku.    
• Nafn eða kennitala skal ekki vera á spurningalistum heldur 

ópersónugreinanleg rannsóknarnúmer. 
  

Viðtalsrammi: • Viðtalsrammi skal fylgja umsókn um eigindlega rannsókn, ef við 
á. 

  

CV: • Starfsferils- og ritaskrá ábyrgðarmanns skal fylgja umsókn.   
Auglýsing: Ef auglýsa á eftir þátttakendum í rannsóknina, t.d. í blöðum eða á 

veggjum stofnana, verslana þá þarf afrit af auglýsingu að fylgja 
umsókninni. Í auglýsingu skulu eftirtalin atriði koma fram: 

• Haus (“lógó”) stofnunarinnar sem rannsóknin tengist 
• Titill rannsóknar 
• Eðli rannsóknar í örfáum orðum 
• Rannsóknarsvið 
• Hverjum boðin er þátttaka 
• Ábyrgðarmaður rannsóknarinnar, titill, aðsetur og sími 
• Við hvern hafa skal samband til að fá frekari upplýsingar 
• Hvort greitt sé fyrir þátttökuna 
• Að þeir sem hafa samband við rannsakendur séu eingöngu að 

lýsa yfir áhuga á frekari upplýsingum en ekki skuldbinda sig til 
þátttöku 
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Niðurstöður kk. þátttakenda 
 
 

Aldur þátttakendaa 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 16-19 ára 4 20,0 21,1 21,1 

20-24 ára 11 55,0 57,9 78,9 

25-29 ára 2 10,0 10,5 89,5 

35-39 ára 1 5,0 5,3 94,7 

40-45 ára 1 5,0 5,3 100,0 

Total 19 95,0 100,0  

Missing System 1 5,0   

Total 20 100,0   

a. Kyn þátttakenda = karl 

 

   

Póstnúmer þátttakendaa 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid höfuðborgarsvæðið 6 30,0 66,7 66,7 

landsbyggðin 2 10,0 22,2 88,9 

veit ekki 1 5,0 11,1 100,0 

Total 9 45,0 100,0  

Missing System 11 55,0   

Total 20 100,0   

a. Kyn þátttakenda = karl 
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Búseta þátttakendaa 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid bý hjá 

foreldrum/forráðamanni 
3 15,0 30,0 30,0

bý ein/einn 4 20,0 40,0 70,0

með maka/kærasta/kærustu 3 15,0 30,0 100,0

Total 10 50,0 100,0  

Missing System 10 50,0   

Total 20 100,0   

a. Kyn þátttakenda = karl     

Staða á vinnumarkaðia 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid í launuðu starfi 6 30,0 60,0 60,0 

nemandi 4 20,0 40,0 100,0 

Total 10 50,0 100,0  

Missing System 10 50,0   

Total 20 100,0   

a. Kyn þátttakenda = karl    

Menntun þátttakendaa 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid grunnskólastig 3 15,0 30,0 30,0 

framhaldsskólastig 5 25,0 50,0 80,0 

háskólastig 2 10,0 20,0 100,0 

Total 10 50,0 100,0  

Missing System 10 50,0   

Total 20 100,0   

a. Kyn þátttakenda = karl     
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Staða móður á vinnumarkaðia 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid í launuðu starfi 9 45,0 90,0 90,0 

annað 1 5,0 10,0 100,0 

Total 10 50,0 100,0  

Missing System 10 50,0   

Total 20 100,0   

a. Kyn þátttakenda = karl    

 
 

Menntun móðura 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid grunnskólastig 1 5,0 11,1 11,1 

framhaldsskólastig 3 15,0 33,3 44,4 

háskólastig 5 25,0 55,6 100,0 

Total 9 45,0 100,0  

Missing System 11 55,0   

Total 20 100,0   

a. Kyn þátttakenda = karl     

 
 

Staða föður á vinnumarkaðia 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid í launuðu starfi 9 45,0 90,0 90,0 

annað 1 5,0 10,0 100,0 

Total 10 50,0 100,0  

Missing System 10 50,0   

Total 20 100,0   

a. Kyn þátttakenda = karl    
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Menntun föðura 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid framhaldsskólastig 3 15,0 30,0 30,0 

háskólastig 7 35,0 70,0 100,0 

Total 10 50,0 100,0  

Missing System 10 50,0   

Total 20 100,0   

a. Kyn þátttakenda = karl     

 

 

Sambandsstaða þátttakendaa 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid já 7 35,0 70,0 70,0 

nei 2 10,0 20,0 90,0 

veit ekki 1 5,0 10,0 100,0 

Total 10 50,0 100,0  

Missing System 10 50,0   

Total 20 100,0   

a. Kyn þátttakenda = karl    

 
 

Lengd sambandsa 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3-5 mánuði 3 15,0 30,0 30,0

lengur en 12 mánuði 5 25,0 50,0 80,0

er ekki í föstu sambandi 2 10,0 20,0 100,0

Total 10 50,0 100,0  

Missing System 10 50,0   

Total 20 100,0   

a. Kyn þátttakenda = karl     
 
 
 
 



 XXI

Hvaðan fá þátttakendur upplýsingar um tilvist nga 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid í námsefni í skóla 5 25,0 50,0 50,0 

ekki í námsefni í skóla 5 25,0 50,0 100,0 

Total 10 50,0 100,0  

Missing System 10 50,0   

Total 20 100,0   

a. Kyn þátttakenda = karl     

 
 

Hvaðan fá þátttakendur upplýsingar um tilvist nga 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid frá skólahjúkrunarfræðingi 2 10,0 20,0 20,0

ekki frá 

skólahjúkrunarfræðingi 
8 40,0 80,0 100,0

Total 10 50,0 100,0  

Missing System 10 50,0   

Total 20 100,0   

a. Kyn þátttakenda = karl     

 
 

Hvaðan fá þátttakendur upplýsingar um tilvist nga 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid á heilsugæslustöð 3 15,0 30,0 30,0

ekki á heilsugæslustöð 7 35,0 70,0 100,0

Total 10 50,0 100,0  

Missing System 10 50,0   

Total 20 100,0   

a. Kyn þátttakenda = karl     

 
 
 
 
 



 XXII

Hvaðan fá þátttakendur upplýsingar um tilvist nga 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid frá foreldrum 1 5,0 10,0 10,0 

ekki frá foreldrum 9 45,0 90,0 100,0 

Total 10 50,0 100,0  

Missing System 10 50,0   

Total 20 100,0   

a. Kyn þátttakenda = karl    

 
 

Hvaðan fá þátttakendur upplýsingar um tilvist nga 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid frá systkinum 1 5,0 10,0 10,0 

ekki frá systkinum 9 45,0 90,0 100,0 

Total 10 50,0 100,0  

Missing System 10 50,0   

Total 20 100,0   

a. Kyn þátttakenda = karl    

 
 

Hvaðan fá þátttakendur upplýsingar um tilvist nga 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid frá vinum 3 15,0 30,0 30,0 

ekki frá vinum 7 35,0 70,0 100,0 

Total 10 50,0 100,0  

Missing System 10 50,0   

Total 20 100,0   

a. Kyn þátttakenda = karl    

 
 
 
 
 
 



 XXIII

Hvaðan fá þátttakendur upplýsingar um tilvist nga 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid á netinu 1 5,0 10,0 10,0 

ekki á netinu 9 45,0 90,0 100,0 

Total 10 50,0 100,0  

Missing System 10 50,0   

Total 20 100,0   

a. Kyn þátttakenda = karl    

 
 

Hvaðan fá þátttakendur upplýsingar um tilvist nga 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid frá Ástráði (astradur.is) 1 5,0 10,0 10,0

ekki frá Ástráði (astradur.is) 9 45,0 90,0 100,0

Total 10 50,0 100,0  

Missing System 10 50,0   

Total 20 100,0   

a. Kyn þátttakenda = karl     

 
 

Hvaðan fá þátttakendur upplýsingar um tilvist nga 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid annað 2 10,0 20,0 20,0 

ekki annað 8 40,0 80,0 100,0 

Total 10 50,0 100,0  

Missing System 10 50,0   

Total 20 100,0   

a. Kyn þátttakenda = karl    

 
 
 
 
 
 



 XXIV

Hvaðan fá þátttakendur upplýsingar um hvar er hægt að nálgast nga 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid í námsefni í skóla 5 25,0 50,0 50,0 

ekki í námsefni í skóla 5 25,0 50,0 100,0 

Total 10 50,0 100,0  

Missing System 10 50,0   

Total 20 100,0   

a. Kyn þátttakenda = karl     

 
 

Hvaðan fá þátttakendur upplýsingar um hvar er hægt að nálgast nga 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid frá skólahjúkrunarfræðingi 3 15,0 30,0 30,0

ekki frá 

skólahjúkrunarfræðingi 
7 35,0 70,0 100,0

Total 10 50,0 100,0  

Missing System 10 50,0   

Total 20 100,0   

a. Kyn þátttakenda = karl     

 
 

Hvaðan fá þátttakendur upplýsingar um hvar er hægt að nálgast nga 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid á heilsugæslustöð 3 15,0 30,0 30,0

ekki á heilsugæslustöð 7 35,0 70,0 100,0

Total 10 50,0 100,0  

Missing System 10 50,0   

Total 20 100,0   

a. Kyn þátttakenda = karl     
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Hvaðan fá þátttakendur upplýsingar um hvar er hægt að nálgast nga 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid á heilsugæslustöð 3 15,0 30,0 30,0

ekki á heilsugæslustöð 7 35,0 70,0 100,0

Total 10 50,0 100,0  

Missing System 10 50,0   

Total 20 100,0   

a. Kyn þátttakenda = karl     

Hvaðan fá þátttakendur upplýsingar um hvar er hægt að nálgast nga 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ekki frá systkinum 10 50,0 100,0 100,0 

Missing System 10 50,0   

Total 20 100,0   

a. Kyn þátttakenda = karl    

Hvaðan fá þátttakendur upplýsingar um hvar er hægt að nálgast nga 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid frá vinum 3 15,0 30,0 30,0 

ekki frá vinum 7 35,0 70,0 100,0 

Total 10 50,0 100,0  

Missing System 10 50,0   

Total 20 100,0   

a. Kyn þátttakenda = karl    
 

Hvaðan fá þátttakendur upplýsingar um hvar er hægt að nálgast nga 

  
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative 

Percent 

Valid á netinu 1 5,0 10,0 10,0 

ekki á netinu 9 45,0 90,0 100,0 

Total 10 50,0 100,0  

Missing System 10 50,0  

Total 20 100,0  

a. Kyn þátttakenda = karl  
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Hvaðan fá þátttakendur upplýsingar um hvar er hægt að nálgast nga 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid frá Ástráði (astradur.is) 1 5,0 10,0 10,0

ekki frá Ástráði (astradur.is) 9 45,0 90,0 100,0

Total 10 50,0 100,0  

Missing System 10 50,0   

Total 20 100,0   

a. Kyn þátttakenda = karl     

Hvaðan fá þátttakendur upplýsingar um hvar er hægt að nálgast nga 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid annað 2 10,0 20,0 20,0 

ekki annað 8 40,0 80,0 100,0 

Total 10 50,0 100,0  

Missing System 10 50,0   

Total 20 100,0   

a. Kyn þátttakenda = karl    

Hvar þátttakendur myndu kjósa að nálgast nga 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid í apótekinu 9 45,0 100,0 100,0 

Missing System 11 55,0   

Total 20 100,0   

a. Kyn þátttakenda = karl    

Hvert þátttakendur myndu leita til að fræðast frekar um nga 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid tala við lækni 2 10,0 25,0 25,0 

ekki tala við lækni 6 30,0 75,0 100,0 

Total 8 40,0 100,0  

Missing System 12 60,0   

Total 20 100,0   

a. Kyn þátttakenda = karl    



 XXVII

 

Hvert þátttakendur myndu leita til að fræðast frekar um nga 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid tala við lyfjafræðing 1 5,0 12,5 12,5

ekki tala við lyfjafræðing 7 35,0 87,5 100,0

Total 8 40,0 100,0  

Missing System 12 60,0   

Total 20 100,0   

a. Kyn þátttakenda = karl     

Hvert þátttakendur myndu leita til að fræðast frekar um nga 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid tala við hjúkrunarfræðing 1 5,0 12,5 12,5

ekki tala við 

hjúkrunarfræðing 
7 35,0 87,5 100,0

Total 8 40,0 100,0  

Missing System 12 60,0   

Total 20 100,0   

a. Kyn þátttakenda = karl     

Hvert þátttakendur myndu leita til að fræðast frekar um nga 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ekki ræða við foreldri 8 40,0 100,0 100,0 

Missing System 12 60,0   

Total 20 100,0   

a. Kyn þátttakenda = karl     

vert þátttakendur myndu leita til að fræðast frekar um nga 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid tala við systkini 1 5,0 12,5 12,5 

ekki tala við systkini 7 35,0 87,5 100,0 

Total 8 40,0 100,0  

Missing System 12 60,0   

Total 20 100,0   

a. Kyn þátttakenda = karl     



 XXVIII

Hvert þátttakendur myndu leita til að fræðast frekar um nga 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ekki tala við vini 8 40,0 100,0 100,0 

Missing System 12 60,0   

Total 20 100,0   

a. Kyn þátttakenda = karl    

Hvert þátttakendur myndu leita til að fræðast frekar um nga 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid doktor.is 3 15,0 37,5 37,5 

ekki doktor.is 5 25,0 62,5 100,0 

Total 8 40,0 100,0  

Missing System 12 60,0   

Total 20 100,0   

a. Kyn þátttakenda = karl    

Hvert þátttakendur myndu leita til að fræðast frekar um nga 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ekki lyfja.is 8 40,0 100,0 100,0 

Missing System 12 60,0   

Total 20 100,0   

a. Kyn þátttakenda = karl    

Hvert þátttakendur myndu leita til að fræðast frekar um nga 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ekki lyfogheilsa.is 8 40,0 100,0 100,0 

Missing System 12 60,0   

Total 20 100,0   

a. Kyn þátttakenda = karl    

Hvert þátttakendur myndu leita til að fræðast frekar um nga 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid astradur.is 1 5,0 12,5 12,5 

ekki astradur.is 7 35,0 87,5 100,0 
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Total 8 40,0 100,0  

Missing System 12 60,0   

Total 20 100,0   

a. Kyn þátttakenda = karl    

Hvert þátttakendur myndu leita til að fræðast frekar um nga 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid annað 1 5,0 12,5 12,5 

ekki annað 7 35,0 87,5 100,0 

Total 8 40,0 100,0  

Missing System 12 60,0   

Total 20 100,0   

a. Kyn þátttakenda = karl    

Finnst þátttakendum vandræðalegt að spyrja um ng a 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid já 2 10,0 25,0 25,0 

nei 5 25,0 62,5 87,5 

veit ekki 1 5,0 12,5 100,0 

Total 8 40,0 100,0  

Missing System 12 60,0   

Total 20 100,0   

a. Kyn þátttakenda = karl    

Hvað fannst þátttakendum um upplýsingarnar sem lyfjafræðingurinn veittia 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid góðar 6 30,0 75,0 75,0 

í meðallagi 1 5,0 12,5 87,5 

veit ekki 1 5,0 12,5 100,0 

Total 8 40,0 100,0  

Missing System 12 60,0   

Total 20 100,0   

a. Kyn þátttakenda = karl    
 
 
 



 XXX

Hvað upplýsingar fengu þátttakendur um nga 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid hvernig ng virkar 6 30,0 75,0 75,0 

ekki hvernig ng virkar 2 10,0 25,0 100,0 

Total 8 40,0 100,0  

Missing System 12 60,0   

Total 20 100,0   

a. Kyn þátttakenda = karl     

Hvað upplýsingar fengu þátttakendur um nga 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid hvaða aukaverkanir fylgja ng 5 25,0 62,5 62,5

ekki hvaða aukaverkanir 

fylgja ng 
3 15,0 37,5 100,0

Total 8 40,0 100,0  

Missing System 12 60,0   

Total 20 100,0   

a. Kyn þátttakenda = karl     

Hvað upplýsingar fengu þátttakendur um nga 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid hversu örugg ng er 4 20,0 50,0 50,0

ekki hversu örugg ng er 4 20,0 50,0 100,0

Total 8 40,0 100,0  

Missing System 12 60,0   

Total 20 100,0   

a. Kyn þátttakenda = karl 
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Hvað upplýsingar fengu þátttakendur um nga 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid fékk engar upplýsingar 1 5,0 12,5 12,5

ekki: fékk engar upplýsingar 7 35,0 87,5 100,0

Total 8 40,0 100,0  

Missing System 12 60,0   

Total 20 100,0   

a. Kyn þátttakenda = karl     

Hvað upplýsingar fengu þátttakendur um nga 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid hvernig á að taka ng 4 20,0 50,0 50,0

ekki hvernig á að taka ng 4 20,0 50,0 100,0

Total 8 40,0 100,0  

Missing System 12 60,0   

Total 20 100,0   

a. Kyn þátttakenda = karl     

Hvað upplýsingar fengu þátttakendur um nga 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ekki annað 8 40,0 100,0 100,0 

Missing System 12 60,0   

Total 20 100,0   

a. Kyn þátttakenda = karl    
 

Hvort þátttakendur höfðu fengið upplýsingar um aðrar getnaðarvarnira 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid já 1 5,0 12,5 12,5 

nei 7 35,0 87,5 100,0 

Total 8 40,0 100,0  

Missing System 12 60,0   

Total 20 100,0   

a. Kyn þátttakenda = karl    

 



 XXXII

 
Fyrir hvern þátttakendur voru að kaupa nga 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid sjálfan sig 2 10,0 25,0 25,0 

vinkonu 1 5,0 12,5 37,5 

kærustu 5 25,0 62,5 100,0 

Total 8 40,0 100,0  

Missing System 12 60,0   

Total 20 100,0   

a. Kyn þátttakenda = karl    

Ástæða þátttakenda fyrir þörf á nga 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid notaði ekki getnaðarvörn við 

síðustu samfarir 
5 25,0 62,5 62,5

ekki: notaði ekki 

getnaðarvörn við síðustu 

samfarir 

3 15,0 37,5 100,0

Total 8 40,0 100,0  

Missing System 12 60,0   

Total 20 100,0   

a. Kyn þátttakenda = karl     

 
 

Ástæða þátttakenda fyrir þörf á nga 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid smokkurinn rifnaði 1 5,0 12,5 12,5

ekki: smokkurinn rifnaði 7 35,0 87,5 100,0

Total 8 40,0 100,0  

Missing System 12 60,0   

Total 20 100,0   

a. Kyn þátttakenda = karl     
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Ástæða þátttakenda fyrir þörf á nga 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ekki: gleymdi að taka inn 

eina getnaðarvarnarpillu 
8 40,0 100,0 100,0

Missing System 12 60,0   

Total 20 100,0   

a. Kyn þátttakenda = karl     

Ástæða þátttakenda fyrir þörf á nga 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ekki: gleymdi að taka inn 

tvær eða fleiri 

getnaðarvarnarpillur 

8 40,0 100,0 100,0

Missing System 12 60,0   

Total 20 100,0   

a. Kyn þátttakenda = karl     

Ástæða þátttakenda fyrir þörf á nga 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid hringurinn (NuvaRing) hefur 

verið utan legganga í meira 

en 3 klst. 

1 5,0 12,5 12,5

ekki: hringurinn (NuvaRing) 

hefur verið utan legganga í 

meira en 3 klst. 

7 35,0 87,5 100,0

Total 8 40,0 100,0  

Missing System 12 60,0   

Total 20 100,0   

a. Kyn þátttakenda = karl     
 

Ástæða þátttakenda fyrir þörf á nga 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid annað 1 5,0 12,5 12,5 

ekki: annað 7 35,0 87,5 100,0 

Total 8 40,0 100,0  
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Missing System 12 60,0   

Total 20 100,0   

a. Kyn þátttakenda = karl    
 

Ástæða þátttakenda fyrir þörf á nga 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ekki: veit ekki 8 40,0 100,0 100,0 

Missing System 12 60,0   

Total 20 100,0   

a. Kyn þátttakenda = karl    

 
 

Hversu oft á síðustu 3mánuðum hafa þátttakendur nota ng að þessu skipti 

meðtöldua 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid aldrei 6 30,0 75,0 75,0 

einu sinni 2 10,0 25,0 100,0 

Total 8 40,0 100,0  

Missing System 12 60,0   

Total 20 100,0   

a. Kyn þátttakenda = karl    

 
 

Hefur þátttakendum verið neitað um afgreiðslu á nga 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid nei 7 35,0 100,0 100,0 

Missing System 13 65,0   

Total 20 100,0   

a. Kyn þátttakenda = karl    
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Niðurstöður kvk. svarenda 
Aldur þátttakenda 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 15 ára og yngri 25 5,7 5,7 5,7 

16-19 ára 136 31,0 31,1 36,8 

20-24 ára 150 34,2 34,2 71,0 

25-29 ára 75 17,1 17,1 88,1 

30-34 ára 28 6,4 6,4 94,5 

35-39 ára 14 3,2 3,2 97,7 

40-45 ára 7 1,6 1,6 99,3 

46 ára og eldri 3 ,7 ,7 100,0 

Total 438 99,8 100,0  

Missing System 1 ,2   

Total 439 100,0   
 
 

Póstnúmer þátttakenda 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid höfuðborgarsvæðið 350 79,7 81,6 81,6 

landsbyggðin 76 17,3 17,7 99,3 

veit ekki 3 ,7 ,7 100,0 

Total 429 97,7 100,0  

Missing System 10 2,3   

Total 439 100,0   
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Búseta þátttakenda 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid bý hjá 

foreldrum/forráðamanni 
229 52,2 52,5 52,5

bý ein/einn 104 23,7 23,9 76,4

með maka/kærasta/kærustu 74 16,9 17,0 93,3

annað 29 6,6 6,7 100,0

Total 436 99,3 100,0  

Missing System 3 ,7   

Total 439 100,0   

 

Staða á vinnumarkaði 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 
 
 
 
 
 
 
 

í launuðu starfi 165 37,6 37,6 37,6 

nemandi 238 54,2 54,2 91,8 

heimavinnandi 6 1,4 1,4 93,2 

öryrki 5 1,1 1,1 94,3 

atvinnulaus 17 3,9 3,9 98,2 

annað 8 1,8 1,8 100,0 

Total 439 100,0 100,0  

 

Staða móður á vinnumarkaði 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid í launuðu starfi 346 78,8 79,4 79,4 

nemandi 7 1,6 1,6 81,0 

heimavinnandi 26 5,9 6,0 86,9 

öryrki 24 5,5 5,5 92,4 

atvinnulaus 14 3,2 3,2 95,6 

annað 19 4,3 4,4 100,0 

Total 436 99,3 100,0  

Missing System 3 ,7   

Total 439 100,0   
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Menntun þátttakenda 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid grunnskólastig 217 49,4 50,3 50,3 

framhaldsskólastig 154 35,1 35,7 86,1 

háskólastig 60 13,7 13,9 100,0 

Total 431 98,2 100,0  

Missing System 8 1,8   

Total 439 100,0   

 
Menntun móður 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Grunnskólastig 129 29,4 29,9 29,9 

Framhaldsskólastig 143 32,6 33,1 63,0 

háskólastig 160 36,4 37,0 100,0 

Total 432 98,4 100,0  

Missing System 7 1,6   

Total 439 100,0   
 

Staða föður á vinnumarkaði 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid í launuðu starfi 373 85,0 85,9 85,9 

nemandi 2 ,5 ,5 86,4 

heimavinnandi 3 ,7 ,7 87,1 

öryrki 9 2,1 2,1 89,2 

atvinnulaus 9 2,1 2,1 91,2 

annað 38 8,7 8,8 100,0 

Total 434 98,9 100,0  

Missing System 5 1,1   

Total 439 100,0   
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Menntun föður 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid grunnskólastig 85 19,4 19,7 19,7 

framhaldsskólastig 173 39,4 40,0 59,7 

háskólastig 174 39,6 40,3 100,0 

Total 432 98,4 100,0  

Missing System 7 1,6   

Total 439 100,0   
 

Sambandsstaða þátttakenda 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid já 213 48,5 48,9 48,9 

nei 201 45,8 46,1 95,0 

veit ekki 22 5,0 5,0 100,0 

Total 436 99,3 100,0  

Missing System 3 ,7   

Total 439 100,0   
 

Lengd sambands 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid minna en 3 mánuði 72 16,4 17,2 17,2

3-5 mánuði 39 8,9 9,3 26,6

6-8 mánuði 20 4,6 4,8 31,3

9-11 mánuði 11 2,5 2,6 34,0

lengur en 12 mánuði 96 21,9 23,0 56,9

er ekki í föstu sambandi 180 41,0 43,1 100,0

Total 418 95,2 100,0  

Missing System 21 4,8   

Total 439 100,0   
 
 
 
 



 XXXIX

Hvaðan fá þátttakendur upplýsingar um tilvist ng 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid í námsefni í skóla 154 35,1 35,3 35,3 

ekki í námsefni í skóla 282 64,2 64,7 100,0 

Total 436 99,3 100,0  

Missing System 3 ,7   

Total 439 100,0   
 

Hvaðan fá þátttakendur upplýsingar um tilvist ng 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid frá skólahjúkrunarfræðingi 51 11,6 11,7 11,7

ekki frá 

skólahjúkrunarfræðingi 
384 87,5 88,3 100,0

Total 435 99,1 100,0  

Missing System 4 ,9   

Total 439 100,0   
 

Hvaðan fá þátttakendur upplýsingar um tilvist ng 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid á heilsugæslustöð 47 10,7 10,8 10,8

ekki á heilsugæslustöð 389 88,6 89,2 100,0

Total 436 99,3 100,0  

Missing System 3 ,7   

Total 439 100,0   

 

Hvaðan fá þátttakendur upplýsingar um tilvist ng 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid frá foreldrum 43 9,8 9,9 9,9 

ekki frá foreldrum 393 89,5 90,1 100,0 

Total 436 99,3 100,0  

Missing System 3 ,7   

Total 439 100,0   



 XL

Hvaðan fá þátttakendur upplýsingar um tilvist ng 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid frá systkinum 18 4,1 4,1 4,1 

ekki frá systkinum 418 95,2 95,9 100,0 

Total 436 99,3 100,0  

Missing System 3 ,7   

Total 439 100,0   

 

Hvaðan fá þátttakendur upplýsingar um tilvist ng 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid frá vinum 237 54,0 54,4 54,4 

ekki frá vinum 199 45,3 45,6 100,0 

Total 436 99,3 100,0  

Missing System 3 ,7   

Total 439 100,0   
 

Hvaðan fá þátttakendur upplýsingar um tilvist ng 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid á netinu 75 17,1 17,2 17,2 

ekki á netinu 361 82,2 82,8 100,0 

Total 436 99,3 100,0  

Missing System 3 ,7   

Total 439 100,0   

 

Hvaðan fá þátttakendur upplýsingar um tilvist ng 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid frá Ástráði (astradur.is) 32 7,3 7,3 7,3

ekki frá Ástráði (astradur.is) 404 92,0 92,7 100,0

Total 436 99,3 100,0  

Missing System 3 ,7   

Total 439 100,0   



 XLI

Hvaðan fá þátttakendur upplýsingar um tilvist ng 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid annað 76 17,3 17,4 17,4 

ekki annað 360 82,0 82,6 100,0 

Total 436 99,3 100,0  

Missing System 3 ,7   

Total 439 100,0   

 

Hvaðan fá þátttakendur upplýsingar um hvar er hægt að nálgast ng 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid í námsefni í skóla 122 27,8 27,9 27,9 

ekki í námsefni í skóla 315 71,8 72,1 100,0 

Total 437 99,5 100,0  

Missing System 2 ,5   

Total 439 100,0   
 

Hvaðan fá þátttakendur upplýsingar um hvar er hægt að nálgast ng 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid frá skólahjúkrunarfræðingi 48 10,9 11,0 11,0

ekki frá 

skólahjúkrunarfræðingi 
389 88,6 89,0 100,0

Total 437 99,5 100,0  

Missing System 2 ,5   

Total 439 100,0   
 

Hvaðan fá þátttakendur upplýsingar um hvar er hægt að nálgast ng 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid á heilsugæslustöð 55 12,5 12,6 12,6

ekki á heilsugæslustöð 382 87,0 87,4 100,0

Total 437 99,5 100,0  

Missing System 2 ,5   

Total 439 100,0   



 XLII

Hvaðan fá þátttakendur upplýsingar um hvar er hægt að nálgast ng 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid frá foreldrum 42 9,6 9,6 9,6 

ekki frá foreldrum 395 90,0 90,4 100,0 

Total 437 99,5 100,0  

Missing System 2 ,5   

Total 439 100,0   

 

Hvaðan fá þátttakendur upplýsingar um hvar er hægt að nálgast ng 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid frá systkinum 20 4,6 4,6 4,6 

ekki frá systkinum 417 95,0 95,4 100,0 

Total 437 99,5 100,0  

Missing System 2 ,5   

Total 439 100,0   

 

Hvaðan fá þátttakendur upplýsingar um hvar er hægt að nálgast ng 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid frá vinum 235 53,5 53,8 53,8 

ekki frá vinum 202 46,0 46,2 100,0 

Total 437 99,5 100,0  

Missing System 2 ,5   

Total 439 100,0   
 

Hvaðan fá þátttakendur upplýsingar um hvar er hægt að nálgast ng 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid á netinu 83 18,9 19,0 19,0 

ekki á netinu 354 80,6 81,0 100,0 

Total 437 99,5 100,0  

Missing System 2 ,5   

Total 439 100,0   



 XLIII

 

Hvaðan fá þátttakendur upplýsingar um hvar er hægt að nálgast ng 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid frá Ástráði (astradur.is) 31 7,1 7,1 7,1

ekki frá Ástráði (astradur.is) 406 92,5 92,9 100,0

Total 437 99,5 100,0  

Missing System 2 ,5   

Total 439 100,0   
 

Hvaðan fá þátttakendur upplýsingar um hvar er hægt að nálgast ng 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid annað 64 14,6 14,6 14,6 

ekki annað 373 85,0 85,4 100,0 

Total 437 99,5 100,0  

Missing System 2 ,5   

Total 439 100,0   
 

Hvar þátttakendur myndu kjósa að nálgast ng 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid hjá lækni 11 2,5 2,7 2,7

í apótekinu 390 88,8 95,1 97,8

hjá skólahjúkrunarfræðingi 6 1,4 1,5 99,3

hjá neyðarmóttöku unglinga 3 ,7 ,7 100,0

Total 410 93,4 100,0  

Missing System 29 6,6   

Total 439 100,0   

 

Hvert þátttakendur myndu leita til að fræðast frekar um ng 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid tala við lækni 138 31,4 33,3 33,3 

ekki tala við lækni 277 63,1 66,7 100,0 

Total 415 94,5 100,0  



 XLIV

Missing System 24 5,5   

Total 439 100,0   
 

Hvert þátttakendur myndu leita til að fræðast frekar um ng 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid tala við lyfjafræðing 96 21,9 23,1 23,1

ekki tala við lyfjafræðing 319 72,7 76,9 100,0

Total 415 94,5 100,0  

Missing System 24 5,5   

Total 439 100,0   
 

Hvert þátttakendur myndu leita til að fræðast frekar um ng 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid tala við hjúkrunarfræðing 56 12,8 13,5 13,5

ekki tala við 

hjúkrunarfræðing 
359 81,8 86,5 100,0

Total 415 94,5 100,0  

Missing System 24 5,5   

Total 439 100,0   
 

Hvert þátttakendur myndu leita til að fræðast frekar um ng 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ræða við foreldri 23 5,2 5,5 5,5 

ekki ræða við foreldri 392 89,3 94,5 100,0 

Total 415 94,5 100,0  

Missing System 24 5,5   

Total 439 100,0   

 

Hvert þátttakendur myndu leita til að fræðast frekar um ng 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid tala við systkini 14 3,2 3,4 3,4 

ekki tala við systkini 401 91,3 96,6 100,0 



 XLV

Total 415 94,5 100,0  

Missing System 24 5,5   

Total 439 100,0   

 

Hvert þátttakendur myndu leita til að fræðast frekar um ng 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid tala við vini 76 17,3 18,3 18,3 

ekki tala við vini 339 77,2 81,7 100,0 

Total 415 94,5 100,0  

Missing System 24 5,5   

Total 439 100,0   

 

Hvert þátttakendur myndu leita til að fræðast frekar um ng 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid doktor.is 134 30,5 32,3 32,3 

ekki doktor.is 281 64,0 67,7 100,0 

Total 415 94,5 100,0  

Missing System 24 5,5   

Total 439 100,0   

 

Hvert þátttakendur myndu leita til að fræðast frekar um ng 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid lyfja.is 39 8,9 9,4 9,4 

ekki lyfja.is 376 85,6 90,6 100,0 

Total 415 94,5 100,0  

Missing System 24 5,5   

Total 439 100,0   

 

Hvert þátttakendur myndu leita til að fræðast frekar um ng 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid lyfogheilsa.is 31 7,1 7,5 7,5 

ekki lyfogheilsa.is 384 87,5 92,5 100,0 
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Total 415 94,5 100,0  

Missing System 24 5,5   

Total 439 100,0   

 

 

Hvert þátttakendur myndu leita til að fræðast frekar um ng 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid astradur.is 52 11,8 12,5 12,5 

ekki astradur.is 363 82,7 87,5 100,0 

Total 415 94,5 100,0  

Missing System 24 5,5   

Total 439 100,0   
 
 

Hvert þátttakendur myndu leita til að fræðast frekar um ng 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid annað 25 5,7 6,0 6,0 

ekki annað 389 88,6 94,0 100,0 

Total 414 94,3 100,0  

Missing System 25 5,7   

Total 439 100,0   

 

 

Finnst þátttakendum vandræðalegt að spyrja um ng  

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid já 149 33,9 35,7 35,7 

nei 228 51,9 54,7 90,4 

veit ekki 40 9,1 9,6 100,0 

Total 417 95,0 100,0  

Missing System 22 5,0   

Total 439 100,0   

 
 



 XLVII

Hvað fannst þátttakendum um upplýsingarnar sem lyfjafræðingurinn veitti 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid góðar 371 84,5 89,8 89,8 

í meðallagi 28 6,4 6,8 96,6 

ekki nógu góðar 1 ,2 ,2 96,9 

veit ekki 13 3,0 3,1 100,0 

Total 413 94,1 100,0  

Missing System 26 5,9   

Total 439 100,0   

 
 

Hvað upplýsingar fengu þátttakendur um ng 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid hvernig ng virkar 287 65,4 72,1 72,1 

ekki hvernig ng virkar 111 25,3 27,9 100,0 

Total 398 90,7 100,0  

Missing System 41 9,3   

Total 439 100,0   

 

 
 

Hvað upplýsingar fengu þátttakendur um ng 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid hvaða aukaverkanir fylgja ng 252 57,4 63,3 63,3

ekki hvaða aukaverkanir 

fylgja ng 
146 33,3 36,7 100,0

Total 398 90,7 100,0  

Missing System 41 9,3   

Total 439 100,0   
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Hvað upplýsingar fengu þátttakendur um ng 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid hversu örugg ng er 167 38,0 42,0 42,0

ekki hversu örugg ng er 231 52,6 58,0 100,0

Total 398 90,7 100,0  

Missing System 41 9,3   

Total 439 100,0   

Hvað upplýsingar fengu þátttakendur um ng 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid fékk engar upplýsingar 16 3,6 4,0 4,0

ekki: fékk engar upplýsingar 382 87,0 96,0 100,0

Total 398 90,7 100,0  

Missing System 41 9,3   

Total 439 100,0   

Hvað upplýsingar fengu þátttakendur um ng 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid hvernig á að taka ng 285 64,9 71,6 71,6

ekki hvernig á að taka ng 113 25,7 28,4 100,0

Total 398 90,7 100,0  

Missing System 41 9,3   

Total 439 100,0   

Hvað upplýsingar fengu þátttakendur um ng 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid annað 26 5,9 6,5 6,5 

ekki annað 372 84,7 93,5 100,0 

Total 398 90,7 100,0  

Missing System 41 9,3   

Total 439 100,0   



 XLIX

Hvort þátttakendur höfðu fengið upplýsingar um aðrar getnaðarvarnir 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid já 75 17,1 18,8 18,8 

nei 314 71,5 78,7 97,5 

veit ekki 10 2,3 2,5 100,0 

Total 399 90,9 100,0  

Missing System 40 9,1   

Total 439 100,0   

 
 
 

Fyrir hvern þátttakendur voru að kaupa ng 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid sjálfan sig 396 90,2 95,0 95,0 

vinkonu 20 4,6 4,8 99,8 

annað 1 ,2 ,2 100,0 

Total 417 95,0 100,0  

Missing System 22 5,0   

Total 439 100,0   

 

 
 

Ástæða þátttakenda fyrir þörf á ng 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid notaði ekki getnaðarvörn við 

síðustu samfarir 
255 58,1 61,3 61,3

ekki: notaði ekki 

getnaðarvörn við síðustu 

samfarir 

161 36,7 38,7 100,0

Total 416 94,8 100,0  

Missing System 23 5,2   

Total 439 100,0   



 L

 

Ástæða þátttakenda fyrir þörf á ng 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid smokkurinn rifnaði 102 23,2 24,5 24,5

ekki: smokkurinn rifnaði 314 71,5 75,5 100,0

Total 416 94,8 100,0  

Missing System 23 5,2   

Total 439 100,0   

 
 
 

Ástæða þátttakenda fyrir þörf á ng 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid gleymdi að taka inn eina 

getnaðarvarnarpillu 
23 5,2 5,5 5,5

ekki: gleymdi að taka inn 

eina getnaðarvarnarpillu 
393 89,5 94,5 100,0

Total 416 94,8 100,0  

Missing System 23 5,2   

Total 439 100,0   

 

 
 

Ástæða þátttakenda fyrir þörf á ng 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid gleymdi að taka inn tvær eða 

fleiri getnaðarvarnarpillur 
26 5,9 6,2 6,2

ekki: gleymdi að taka inn 

tvær eða fleiri 

getnaðarvarnarpillur 

390 88,8 93,8 100,0

Total 416 94,8 100,0  

Missing System 23 5,2   

Total 439 100,0   
 



 LI

Ástæða þátttakenda fyrir þörf á ng 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid hringurinn (NuvaRing) hefur 

verið utan legganga í meira 

en 3 klst. 

5 1,1 1,2 1,2

ekki: hringurinn (NuvaRing) 

hefur verið utan legganga í 

meira en 3 klst. 

411 93,6 98,8 100,0

Total 416 94,8 100,0  

Missing System 23 5,2   

Total 439 100,0   

 

 
 

Ástæða þátttakenda fyrir þörf á ng 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid annað 29 6,6 7,0 7,0 

ekki: annað 387 88,2 93,0 100,0 

Total 416 94,8 100,0  

Missing System 23 5,2   

Total 439 100,0   

 

 

Ástæða þátttakenda fyrir þörf á ng 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid veit ekki 1 ,2 ,2 ,2 

ekki: veit ekki 415 94,5 99,8 100,0 

Total 416 94,8 100,0  

Missing System 23 5,2   

Total 439 100,0   

 

 
 



 LII

Hversu oft á síðustu 3mánuðum hafa þátttakendur nota ng að þessu skipti meðtöldu 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid aldrei 270 61,5 64,7 64,7 

einu sinni 105 23,9 25,2 89,9 

2svar 29 6,6 7,0 96,9 

3svar 10 2,3 2,4 99,3 

4 sinnum 2 ,5 ,5 99,8 

5 sinnum eða oftar 1 ,2 ,2 100,0 

Total 417 95,0 100,0  

Missing System 22 5,0   

Total 439 100,0   

 
 

Hefur þátttakendum verið neitað um afgreiðslu á ng 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid já 7 1,6 1,8 1,8 

nei 391 89,1 98,2 100,0 

Total 398 90,7 100,0  

Missing System 41 9,3   

Total 439 100,0   
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