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Útdráttur 

Þessi ritgerð fjallar um ófrjósemi kvenna og hvernig það hefur áhrif á líðan í 

parasamböndum. Markmið ritgerðarinnar er að kanna hvort og þá hvernig ófrjósemi 

hefur áhrif á líðan beggja aðila í parasambandinu og vekja þannig athygli á málefninu og  

hvernig hægt sé að  stuðla að betri líðan hjá pörum sem glíma við ófrjósemi. Í ritgerðinni 

er fræðileg umfjöllun hvað varðar ófrjósemi, kenningar, niðurstöður rannsókna, áhrif 

ófrjósemi á  parasambandið og hlutverk félagsráðgjafa. 

Rannsóknarspurningin er hefur ófrjósemi áhrif á líðan fólks í parasamböndum? Ef svo 

er, á hvaða hátt? 

Helstu niðurstöður ritgerðarinnar eru að ófrjósemi hefur mikil áhrif á pör og 

parasambandið og áhrifin eru misjöfn. Ófrjósemi getur valdið kvíða og þunglyndi hjá 

parinu. Áfallakreppan sem parið verður fyrir í kjölfarið á greiningu ófrjósemi er með 

alvarlegri sem par getur orðið fyrir. Það er ljóst að ófrjósemi er mun algengari en almennt 

er haldið og má segja að aukin aðsókn er í tæknifrjóvgunarmeðferð. Sífellt fleiri konur 

þurfa að sækja um að komast í tæknifrjóvgunarmeðferð.  Niðurstöður ritgerðarinnar sýna 

að meðferðir ófrjósemi valda miklu álagi á parið, mikilvægt er að þau sæki um aðstoð hjá 

ráðgjafa. Félagsráðgjafar gegna því mikilvæga hlutverki í þessum málaflokk að veita 

stuðning og aðstoð fyrir parið.  
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Formáli 

Þessi ritgerð er 12 ETCS eininga lokaverkefni til BA- gráðu í félagsráðgjöf við Háskóla 

Íslands. Leiðbeinandi var Valgerður Halldórsdóttir, ég vil þakka henni fyrir góða gagnrýni 

og leiðsögn í gegnum ritgerðina. Einnig vil ég þakka unnusta mínum fyrir að veita mér 

þolinmæði og hvatningu í gegnum námið. Að lokum vil ég þakka foreldrum mínum og 

bróðir mínum fyrir alla hjálpina og þann stuðning  sem ég hef fengið í gegnum allt námið. 

Ég vil einnig þakka samnemendum mínum fyrir ánægjulega samfylgd og stuðning í 

náminu.  
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1.Inngangur  

Ritgerðin fjallar um ófrjósemi kvenna og hvernig hún hefur áhrif á líðan fólks í 

parasamböndum. Ástæðan fyrir vali á viðfangsefni ritgerðarinnar er fyrst og fremst vegna þess 

að það er lítið talað um þetta og þörf er á frekari þekkingu á  þessu efni á Íslandi og einnig 

vegna persónulegrar ástæðu höfundar á efninu. Höfundur gerir sér grein fyrir að bæði konur 

og karlar geta glímt við ófrjósemi  og ófrjósemi sé sameiginlegt vandamál hjá parinu. Höfundur 

ákvað að einblína meira á ófrjósemi kvenna í þessari ritgerð og hvaða áhrif hún hefur á 

parasambandið. Markmið ritgerðarinnar er að kanna hvort og þá hvernig ófrjósemi hefur áhrif 

á líðan í parasambandinu. Leitast verður við að svara rannsóknarspurningunni hvernig 

ófrjósemi hefur áhrif á líðan fólks í parasamböndum?  

Stuðst verður við ritaðar heimildir og fyrirliggjandi rannsóknir á sviðinu. Ritgerðin skiptist 

í fimm meginkafla meðtöldum inngangi, niðurstöðum, umræðu. Fyrsti kaflinn er inngangur 

ritgerðarinnar. Í öðrum kafla er fræðileg umfjöllun um ófrjósemi. Þar verður greint frá 

skilgreiningu á hugtakinu ófrjósemi, ástæðum fyrir ófrjósemi, löggjöf sem tengist ófrjósemi, 

tíðni ófrjósemi, viðhorf til ófrjósemi, kenningum tengdum ófrjósemi, kreppukenningar og 

vistfræðikenning Bronfenbrenner og greint verður frá niðurstöðum rannsókna á ófrjósemi og 

áhrif hennar á líðan kvenna og á parasambandið. Í þriðja kafla ritgerðarinnar er umfjöllun um 

meðferð og ráðgjöf para sem glíma við ófrjósemi.  Í fjórða kafla ritgerðarinnar er fjallað um 

störf og hlutverk félagsráðgjafa í tengslum við ófrjósemi. Í fimmta kafla eru settar fram 

niðurstöður ritgerðarinnar og dregnar ályktanir af þeim. 
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2. Fræðileg umfjöllun  

Í höndum sumra foreldra þá vex allt og dafnar sjálfkrafa hvort sem það eru blóm eða börn. 

Hins vegar þurfa aðrir að læra og leggja meira á sig til þess að rækta sjálfan sig, börnin blómin 

eða hjónabandið (Sigrún Júlíusdóttir, 2001). Fæðing fyrsta barns er einn áhrifamesti 

lífsskeiðaviðburður í parasambandi, en hann er ákveðinn þröskuldur sem reynir á styrk og 

aðlögunarhæfni. Eitthvað sem var áður, æskan og áhyggjuleysi kemur ekki aftur. En um leið 

felur þetta í sér nýja ögrun og möguleika og nýtt upphaf. Af því allt lífið er þrep frá einu stigi til 

annars reynir á parið að fara yfir þröskuldana, en allt minnir þetta á endaleika alls. Þegar barn 

fæðist í heiminn er parið ekki eingöngu elskendur lengur sem eru að horfast í augu heldur eru 

þau með nýtt og ábyrgt hlutverk sem foreldrar og þurfa að beina athyglinni að þriðja aðilanum 

í sambandinu. Parið verður að láta af ýmsu og takast á við ný og óþekkt verkefni sem þau eru  

misjafnlega vel undirbúin fyrir (Sigrún Júlíusdóttir, 2001). Börn geta dregið úr hversdagþreytu 

sem foreldrar upplifa oft með því að veita foreldrum sínum þá tilfinningu  að það sé alltaf 

eitthvað nýtt og spennandi að eiga sér stað á hverjum degi. Margir telja að það að verð foreldri 

hjálpi hjónabandinu að vaxa og dafna og verða hið fullkomna hjónaband (Jisha og Thomas, 

2016).  

Verðandi foreldrar vita aldrei nákvæmlega hvað felur í sér að bæta við litlum einstakling í 

líf sitt. Þau geta gert það misjafnlega vel eftir því hvernig þau eru sjálf undirbúin og tilbúin að 

takast á við foreldrahlutverkið. Pör hafa mótast í sitthvorri fjölskyldunni og þau hafa 

margvíslegar væntingar, venjur og hegðunarmynstur úr sínum fjölskyldum og eru misjafnlega 

vel meðvituð um hollustu sína. Pör þurfa að losa um bindinguna við upprunafjölskyldu sína og 

þurfa þannig að gefa sér tíma til að móta eigin samband og hvað þau vilja taka með sér úr 

upprunafjölskyldunni og hvað  þau vilja að sé öðruvísi í nýju fjölskyldunni. Þetta má kalla 

uppgjör við mömmu og pabba. Þetta er mikilvægt fyrir pör til þess að flytja yfir, umbreyta eða 

virkja hollustubönd við upprunafjölskylduna yfir í hollustu nýmynduðu fjölskyldunnar (Sigrún 

Júlíusdóttir, 2001). Sá tímapunktur ævinnar þegar par fer að huga að barneignum fer parið 

ósjálfrátt að gera sér hugmyndir um hvernig lífið verður þegar þau gerast foreldrar. Vonir og 

væntingar fara af stað í huga parsins um hvernig barnið á eftir að líta út, persónuleiki barnsins 

og foreldrahlutverkið. Þegar parið kemst svo að því að um ófrjósemi sé að ræða þá geta 

tilfinningarnar, vonin og væntingarnar um framtíðina, barneiginir og foreldrahlutverkið valdið 

blendnum tilfinningum hjá parinu (Covington og Burns, 2006).  
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Foreldrahlutverkið er oftast talið vera eitt helsta markmið í lífi einstaklinga. Í nánast 

flestum menningarheimum er oft talið að einstaklingar bregðist við ófrjósemi og barnleysi á 

einhvern hátt því það virðist þeim svo eðlilegt. Á vesturlöndum er litið á barneignir sem 

nauðsyn til þess að vera talin kona og veitir það  konum ákveðna virðingu að vera móðir og 

sinna því mikilvæga hlutverki sem móðurhlutverkið er. Móðurhlutverkið og það að vera kona 

er  er oft sett í samhengi (Lee, 1998; Wirtberg, 1992).  

Pör telja oft barneignir vera eitt af mikilvægu skrefunum í þeirra sambandi og það sé 

eðlilegt að pör í sambandi fari að huga að barneignum. Samfélagslegur þrýstingur hefur oft 

mikil áhrif á pör að eignast börn og hann getur jafnvel verið það mikill að pörin leggja ennþá 

meira á sig til þess að eignast barn með aðstoð tæknifrjóvgunar. Það er oft talið að samfélagið 

segi að konur sem eiga ekki börn virðast óhamingjusamari (Lee, 1998; Wirtberg, 1992). Að 

eignast barn getur breytt lífi fólks til frambúðar, en barn getur oft gengt mikilvægu hlutverki í 

parasambandi. Það má þá segja að mörgum foreldrum finnst það vera lífsfylling að eignast 

barn (Sigrún Júlíusdóttir, 2001).  

Töluverð umræða hefur verið um tæknifrjóvganir á Íslandi undanfarið, sérstaklega í ljósi 

þess hve kostnaðarsöm þjónustan er. Í dag er aðeins ein meðferðarstofa á Íslandi, Livio sem 

sérhæfir sig í tæknifrjóvgun. Í kaflanum hér að neðan verður fjallað um skilgreiningar á 

ófrjósemi, ástæður ófrjósemi og löggjöf er varðar málaflokkinn. 

2.1 Skilgreining á ófrjósemi 

Ófrjósemi (e.infertility) hefur verið skilgreind af Alþjóðaheilbrigðisstofnuninni (WHO) sem 

vanhæfni til barneigna. Ófrjósemi er þegar par hefur stundað óvarið kynlíf samfleytt í meira 

en 12 mánuði án þess að þungun hefur átt sér stað. Ófrjósemi hefur verið skipt í tvö stig, fyrsta 

stigs ófrjósemi (e. Primary infertility) og annars stigs ófrjósemi (e.secondary infertility). Fyrsta 

stigs ófrjósemi er þegar kona getur ekki eignast barn. Hvort sem það á við um það að hún verði 

ekki þunguð eða að hún verði þunguð en eignast ekki lifandi barn eða þegar endurtekin 

fósturlát eiga sér stað. Annars stigs ófrjósemi er þegar par hefur eignast barn eða börn áður 

en nær ekki þungun að nýju (World Health Organization, e.d.-a). Einnig telst það ófrjósemi ef 

kona hefur farið í endurteknar tæknifrjóvganir án þess að getnaður eigi sér stað (American 

Society of Reproductive, 2013). Einnig er til ófrjósemi sem kallast félagsleg ófrjósemi. Þá eru 
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félagslegar aðstæður, svo sem makaleysi eða maki af sama kyni, sem valda því að 

einstaklingurinn þarf á tæknifrjóvgun að halda (Tilvera, e.d.).  

2.2 Ástæður fyrir ófrjósemi  

Ástæða ófrjósemi tengist oftast líffræðilegum þáttum svo sem meðfæddum líffræðilegum 

göllum s.s. vegna litningagalla, lífshátta eins og eiturlyfjanotkunar, reykinga eða vegna  

ofþyngdar sem hafa áhrif á ófrjósemi og því flokkar Alþjóða heilbrigðismálastofnunin ófrjósemi 

sem sjúkdóm (Helga Sól Ólafsdóttir, 2013). Hjá konum getur ástæðan verið litningagalli sem 

heitir Turner heilkenni en þá vantar einn x kynlitning eða hluta af honum sem felur m.a í sér 

að konur fæðast ekki með eggjastokka. Hjá körlum getur ástæðan einnig  verið litningagalli 

sem kallast Klinefelters heilkenni þá er auka X kynlitningur í stað XY litning og þar af leiðandi 

mynda ekki sæðisfrumur. 

Önnur vandamál hjá konum getur  verið hormónatengt eða orsakast af vandamálum í legi, 

eggjaleiðurum, eggjastokkum eða hversu góð gæði eggin sjálf eru (Tilvera, e.d). Ófrjósemi 

getur verið ein af afleiðingum legslímuflakks e. Endometriosis og er góðkynja sjúkdómur sem 

getur haft áhrif á ófrjósemi kvenna (Katz, Lentz, Lobo og Gershenson, 2007).  

Það má greina legslímuflakk með kviðarholsspeglun. Ef að legslímufrumurnar fara að 

setjast á eggjastokkanna myndast blóðfylltar blöðrur (American Society for Reproductive 

Medicine, 2012).  Einkenni legslímuflakk geta verið margvísleg. Konur geta t.d verið 

einkennalausar lengi og oft uppgötvast ekki sjúkdómurinn fyrr en þær fara að leita sér 

aðstoðar vegna ófrjósemi. Einkennin eru óeðlilega miklir tíðarverkir, verkir við samfarir, miklar 

tíðarblæðingar, verkur í mjóbaki, verkir við grindarhol og fyrirferð í grindarholi. Það er misjafnt 

hvernig konur upplifa einkennin, sumar finna fyrir öllum þessum einkennum en aðrar finna 

bara fyrir einstökum einkennum (Jackson og Deanna, 2006). Tíðarverkirnir geta verið 

gríðarlega miklir og leitt til ógleði, uppköst eða niðurgangs (American Society for Reproductive 

Medicine, 2012). Ef að konan er veik í lengri eða skemmri tíma vegna sjúkdómsins getur það 

haft áhrif á hinar ýmsu skuldbindingar sem pörin hafa sett sig í og getur valdið pörunum 

hugarangri.  

2.3 Lög um ófrjósemi  

Tæknifrjóvganir geta vakið upp siðferðislegar spurningar og fengið fólk til að líta á rétt til 

barneigna út frá siðferðislegum sjónarhornum. Vegna þeirra ástæðu er mikilvægt að 
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málaflokkurinn sé bundin við lög. Lög um tæknifrjóvgun tóku gildi hér á Íslandi árið 1996. 

Löggjöf um tæknifrjóvgun hafði þá verið í gildi í Noregi og Svíþjóð í þó nokkur ár, en í Danmörku 

voru lögin sett árið 1997 ári eftir að þau voru sett á Íslandi. Finnland rak lestina með 

lagasetningu um tæknifrjóvgun árið 2007  (Helga Sól Ólafsdóttir, 2006; Helga Sól og Helga 

Gottfreðsdóttir 2012). Samkvæmt 1. gr. laga um tæknifrjóvgun nr. 55/1996 er tæknifrjóvgun 

getnaður sem verður í framhaldi af tæknisæðingu eða glasafrjóvgun.  

Tilgangurinn með lögunum er að hafa stjórn á því hvað skal gera í ferlinu og hver stýrir því. 

Samkvæmt 2. gr. laganna um tæknifrjóvgun og notkun kynfrumna og fósturvísa manna til 

stofnfrumurannsókna nr. 55/1996 er einungis heilbrigðisstofnun sem fengið hefur fengið leyfi 

frá ráðherra og undir eftirliti sérfræðinga í kvensjúkdómum og fæðingarhjálp veitt heimild til 

þessa (Lög um tæknifrjóvgun, nr 55/1996). Samkvæmt lögum um tæknifrjóvgun og notkun 

kynfrumna og fósturvísa manna til stofnfrumurannsókna nr 55/1996 og reglugerð um 

tæknifrjóvgun nr 144/ 2009 þurfa þau pör sem glíma við ófrjósemi og vilja sækja meðferð 

vegna hennar að uppfylla ákveðin skilyrði samkvæmt lögunum.  

Það má aðeins veita inngrip með tæknifrjóvgun ef pörin hafa verið í óvígðri sambúð eða í 

hjónabandi lengur en þrjú ár fyrir aðgerð. Jafnframt þurfa báðir aðilar að veita skriflegt 

samþykki. Ákvarðanir tengdar ófrjósemi geta verið flóknar og margir sem koma að þeim. Í 

fyrsta lagi þá þurfa báðir aðilar að fara í gegnum sjálfstætt ákvörðunarferli sem parið þarf svo 

að komast að samkomulagi um. Í öðru lagi þarf að finna þá möguleika sem standa þeim til 

boða frá samfélaginu og síðast en ekki síst þarf  læknir að samþykkja meðferð. Pörin þurfa að 

vera á barneignaraldri svo tryggja megi að velferð barnsins verði tryggð á uppvaxtarárum þess. 

Einnig þurfa félagslegar aðstæður, líkamleg og andleg heilsa paranna að vera góð (Lög um 

tæknifrjóvgun og notkun kynfrumna og fósturvísa manna til stofnfrumurannsókna nr. 

55/1996, 3. gr.; Reglugerð um tæknifrjóvgun nr. 144/2009, 4. gr.). Félagsráðgjafinn veitir 

pörum faglega ráðgjöf og metur aðstæður paranna (Lög um tæknifrjóvgun og notkun 

kynfrumna og fósturvísa manna til stofnfrumurannsókna nr. 55/1996). 

2.4 Tíðni ófrjósemi  

Ófrjósemi hefur fylgt mannkyninu en samkvæmt rannsóknum er hún vaxandi vandamál á 

vesturlöndum. Telja má að á næstu árum muni eitt af hverjum sex pörum í heiminum glíma 

við vandamál tengd ófrjósemi. Árið 2008 voru 3,3% barna hérlendis getin með aðstoð 

tæknifrjóvgunar (Helga Sól Ólafsdóttir og Helga Gottfreðsdóttir, 2012). Talið er að tíðni 
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ófrjósemi í heiminum í dag sé á bilinu 3-16% og 56% nýta sér tæknifrjóvgun. Hér á landi eru 

rúmlega 3% barna getin með tæknifrjóvgun (Helga Sól Ólafsdóttir, 2013). Rannsóknir benda til 

þess að ófrjósemi sé að aukast. Óvíst er hvort um sé að ræða aukningu vegna betri 

greiningartækni eða hvort aðrir þættir séu að valda þessari aukningu. Skýringin á því er vegna 

framfara sem hafa orðið í læknavísindum.  Tæknibúnaður hefur þróast mikið og þar af leiðandi 

er auðveldara að greina vanda ófrjósemi. En erfitt hefur verið að birta nákvæmar tölur um 

algengi ófrjósemi á heimsvísu vegna mismunandi skilgreininga milli landa og mismunandi 

aðgengi og aðferða á greiningu á ófrjósemi (World Health Organization, e.d -b). Mælingar hafa 

sýnt fram á að 50 til 80 milljónir manna í heiminum eigi í erfiðleikum með barneignir (Amiri, 

Khosravi, Chaman, Sadeghi, Raei, Jahanitiji og Mehrabian, 2016).  

2.5  Viðhorf til ófrjósemi  

Viðhorf til barneigna hafa verið að breytast í hinum vestræna heimi. Sumu fólki eða pörum 

finnst það vera stundum einskonar kvöð að eignast barn og þurfa þannig að öðlast gildi í 

samfélaginu og viðurkenningu frá fjölskyldu sinni. Þegar von er á barni bregðast fjölskyldur oft 

við með tilfinningalegum stuðningi og verklegri aðstoð (Sigrún Júlíusdóttir, 2001). Sú þrá að 

eignast barn er samansett af félagslegum, tilfinningalegum og líkamlegum þáttum (Helga Sól 

Ólafsdóttir og Helga Gottfreðsdóttir, 2012). Það hefur ákveðið menningarlegt og félagslegt 

gildi í flestum menningarheimum að eignast barn (Direkvand-Moghadam, Delpisheh og 

Direkvand- Moghadam, 2014) og talið er að samfélagið hvetji oft til barneigna með því að 

aðstoða nýbakaða foreldra fjárhagslega og veita þeim öruggt umhverfi til að ala upp barn 

(Gold, 2013). Það er litið á barneignir sem eðlilegan hlut í parasambandi og talið er þegar börn 

koma í heiminn að það myndast fjölskylduheild (Helga Sól Ólafsdóttir, 2006).  

Í nútíma samfélagi er fjallað um ytri og innri þætti áhrifa á ákvörðun parsins um að eignast 

barn. Ytri þættirnir eru  félagslegar aðstæður, aldur parsins, félagslegur þrýstingur og hversu 

lengi parið hefur verið í sambandi. Par sem er vel menntað og er komið yfir þrítugsaldurinn 

finnur það  fyrir beinum og óbeinum þrýstingi umhverfisins að núna sé réttur tími til þess að 

hefja barneignir. Félagslegur þrýstingur er þegar  vinir, kunningjar eða vinnufélagar fara að 

hefja barneignir. Í kjölfarið fer félagsskapurinn þeirra sem eiga börn að snúast um börnin og 

samveru með þeim. Innri þættirnir um ákvörðun að hefja barneignir er persónuleikinn, 

sjálfsímynd og félagsleg viðmið. Til þess að geta skilið aðstæður hjá pörum sem glíma við 

ófrjósemi þarf ávallt að hafa þessa  innri og ytri þætti í huga. Tæknifrjóvgunarmeðferð er 
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gríðarlega kostnaðarsöm og oft tekst fyrsta uppsetningin ekki og þá þarf að endurtaka 

aðgerðina aftur og þá er auka kostnaður sem fylgir því (Helga Sól Ólafsdóttir, 2006).  Ef að 

tæknifrjóvgunarmeðferðin skilar ekki árangri eins og til stóð þá verður parið að gera það upp 

við sig og skoða aðra kosti svo sem ættleiðingu eða staðgöngumæðrun.  

2.6  Kenningar  

Í þessum kafla verður fjallað um kenningar sem tengjast ófrjósemi. Þessar kenningar má tengja 

við þau áhrif sem ófrjósemi getur haft á pör. Hugmyndfræði félagsráðgjafa er að nálgast 

ófrjósemi á heildrænan hátt með áherslu á líf- sálfélagslega þætti. Félagsráðgjafar í 

heilbrigðisþjónustu leggja mestu áherslu á samskiptaþáttinn og farvegina inna og milli kerfa 

(Sigrún Júlíusdóttir, 2006). Í ljósi þess verður fjallað um kreppukenninguna og greint frá undir- 

og yfirkreppu, talið er að pör gangi í gegnum slíkar kreppur þegar þau greinast með ófrjósemi 

(Helga Sól, 2006). Einnig verður fjallað um vistfræðikenningu Urie Bronfenbrenner en hún 

gengur út á samspil ólíkra kerfa og áhrif þeirra á einstaklinginn og samfélagið í heild sinni 

(Bronfenbrenner, 1979).  

2.6.1 Kreppukenningar  

Talið er að fólk gangi í gegnum kreppu þegar það verður fyrir ýmsum áföllum eða sorg eins og 

þegar tekist er á við ófrjósemi. Viðbrögð fólks geta verið mjög einstaklingsbundin og því er 

nauðsynlegt að virða það að fólk fer ekki alltaf í gegnum sömu stig sorgarferilsins (Miles M.S, 

2016). 

Kreppukenningar (e. crisis theory) snúast um það hvernig fólk tekst á við áföll eða sorg 

sem það verður fyrir (Denny og Kienhuis, 2011).  Kreppan er ákveðið ferli sem fólk gengur í 

gegnum. Þetta ferli er ákveðið sorgarferli og felur í sér fjögur stig: Lostastig, viðbragðsstig, 

úrvinnslustig og endurskipunarstig.  Stigaskiptingin auðveldar fólki að gera sér grein fyrir hvar 

það er statt í ferlinu og eðlilegt er að fólk fari fram og til baka um stig í miðju ferli (Ell, 1996).  

 Lostastig eru fyrstu viðbrögð einstaklings eftir að áfall á sér stað. Viðbrögðin geta verið 

misjöfn, sumir taka áfallinu með ró, þó að innst inni getur það valdið reiði. Aðrir gráta, stífna 

upp, fá lamandi tilfinningu eða jafnvel öskra. Þetta stig stendur yfirleitt yfir í skamman tíma, 

eða allt frá nokkrum augnablikum yfir í nokkra sólarhringa (Ell, 1996). 

Viðbragðsstig er það stig sem fólk fer í gegnum eftir lostastigið. Þetta stig stendur yfir í allt 

frá nokkrum vikum yfir í nokkra mánuði. Á þessu stigi verður fólk meðvitaðar um áfallið og 
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óreiðan fer minnkandi. Ýmsar tilfinningar geta komuð upp, svo sem reiði, sorg, vonbrigði, 

sektarkennd og gremja. Sú sorg sem fólk upplifir er mikil og er oft nefnd forboðin sorg, þar 

sem að fólk fer að syrgja það sem hefði geta verið. Fólk bregst oft við með varnarháttum, um 

er að ræða ómeðvituð viðbrögð til að hlífa sér við áhrifum þessa tilfinninga sem fólk upplifir 

(Ell, 1996). 

Úrvinnslustig er stigið sem kemur í kjölfar viðbragðsstigs. Fólk getur verið á úrvinnslustigi 

í nokkra mánuði til 2 ár. Á þessu stigi fer fólk að upplifa veruleikann eins og hann birtist. Fólk 

lærir að takast á við nýjar aðstæður með því að tileinka sér nýjar reglur. Fólk getur verið mjög 

viðkvæmt á þessu stigi og það þarf ekki mikið til að það fari aftur til baka í ferlinu.  Á þessu stigi 

er mikil þörf á stuðningi frá fagfólki og öðrum sem hafa upplifað sambærilega reynslu (Ell, 

1996).  

Endurskipunarstig er lokastig ferilsins og á þessu stigi situr fólk eftir með mikla reynslu. 

Fólk hefur tækifæri á því að líta aftur í tímann og upplifa sorgina án þess að gamlar minningar 

veki upp lamandi og yfirþyrmandi tilfinningar. Það lærir af lifa með þessari reynslu og nær því 

jafnvægi  lífinu. Áfallið sem fólk hefur orðið fyrir verður hluti af lífi þeirra (Ell, 1996). 

Kreppur eru tímabundið ástand. Þegar pör glíma við ófrjósemi þá getur kreppan varið í 

mörg ár en kreppan er getur verið mismunandi eftir því á hvaða stað parið er í ferlinu. Þráin 

að eignast barn og lenda svo í því að þurfa aðstoð við að vera þunguð er löng áfallakreppa með 

mörgum litlum áfallakreppum (Helga Sól Ólafsdóttir, 2006). Það er oft talað um yfirkreppu og 

undirkreppu í tengslum við ófrjósemi.  

Yfirkreppa tengist þeirri staðreynd sem par stendur frammi fyrir því að verða aldrei 

foreldrar. Sá ótti tengist fjölmörgum þáttum eins og samfélagslegum, félagslegum, 

líkamlegum, andlegum og lagalegum. Fyrir flest pör eru barneignir einn hluti af lífsferlinu, og 

þegar pör þurfa að fara endurskoða tilgang lífsins án barns er það fyrir marga líf án framtíðar.  

Undirkreppa er í rauninni einkenni yfirkreppunar. Undirkreppan kemur á yfirborðið þegar 

tæknifrjóvgunarmeðferðin ber engan árangur og það kemur neikvætt svar á þungunnar prófið. 

Óttinn kviknar á ný en eina leiðin til þess að draga úr þessum ótta er að reyna aftur og fara í 

aðra meðferð, því að með hverri meðferð fylgir von. Það er yfirleitt misjafnt hvernig pör vinna 

í sjálfum sér út úr kreppu og hver hefur sína eigin leið og bjargir til þess að vinna úr ( Helga Sól 

Ólafsdóttir, 2006). 
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2.6.2 Vistfræðikenning Bronfenbrenner 

Sálfræðingurinn Urie Bronfenbrenner setti fram  vistfræðikenninguna (e. ecological system 

theory). Með kenningunni útskýrir hann hvernig þroskaferli einstaklings er í samanburði við 

umhverfið. Bronfenbrenner taldi að aðrir fræðimenn leggja meiri áherslu á að rannsaka 

einstaklinginn út frá sálfræðilegu sjónarhorni heldur en umhverfinu sjálfu. Hann þróaði  þess 

vegna  eigið líkan út frá vistfræðilegu umhverfi (Beckett og Taylor, 2010). Vistfræðikenningin 

fjallar um einstaklinginn sjálfan, hvernig persónuleiki hans og umhverfið spila saman. Í 

kenningunni koma fram fimm vistfræðileg kerfi sem einstaklingurinn er hluti af. Með 

kenningunni skoðar Bronfenbrenner þátttöku einstaklings innan kerfanna fimm ásamt því að 

skoða samspilið á milli kerfanna ( Bronfenbrenner, 1979; Beckett og Taylor, 2010). Samkvæmt 

Bronfenbrenner skiptast vistfræðikerfin í nærkerfi (e. microstystem), miðkerfi (e. 

mesosystem), stofnanakerfi (exosystem), heildarkerfi (e. macrosystem) og lífkerfi (e. 

chronosystem) (Bronfenbrenner, 1979).  

Samkvæmt vistfræðikenningunni er nærkerfið ( e. microsystem) nánasta umhverfi 

einstaklingsins heimilis hans, skólinn eða vinna. Einstaklingur myndar tengsl við aðra í 

nærkerfinu, en þar er hann í beinum samskiptum við nærumhverfi sitt, þetta á meðal annars 

við um samskipti við maka. Bronfrenbrenner telur nærkerfið hafa meiri áhrif á einstaklinginn 

en önnur kerfi innan kenningarinnar (Bronfenbrenner, 1979; Farley  ofl., 2009; Beckett og 

Taylor 2010). Miðkerfið (e. mesosystem) er tengslanet á milli allra þátta í nærkerfinu sem 

tengjast einstaklingnum (Beckett og Taylor, 2010). Stofnanakerfið (e. exosystem) er kerfið sem 

snertir einstaklinginn með óbeinum hætti. Áhrif stofnanakerfisins á einstaklinginn getur 

orsakast af ákveðinni ákvörðun er tekin (Beckett og Taylor, 2010). Stofnanir í samfélaginu eins 

og félagsþjónustan og fjölmiðlar teljast til stofnanakerfisins (Bronfenbrenner, 1994). 

Heildarkerfið (e. macrosystem) er víðara félagslegt umhverfi einstaklingsins. Innan 

heildarkerfisins er litið á samfélagið í heild sinni en þá er um að ræða ysta kerfi kenningarinnar 

(Bronfenbrenner, 1979; Beckett og Taylor, 2010; Farley ofl., 2009). Lífkerfið (e. chronosystem) 

felur í sér umbreytingar sem verða á þroskaferli einstaklingsins eins og að greinast með 

ófrjósemi (Bronfenbrenner, 1979).  
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2.7 Rannsóknir  

Í þessum kafla  verður fjallað um rannsóknir sem hafa verið gerðar á áhrifum ófrjósemi á pör. 

Kaflanum er skipt í tvo undirkafla, fyrst verður fjallað um áhrif ófrjósemi á konur svo verður 

greint frá rannsóknum á áhrifum ófrjósemi á parasambandið.  

2.7.1 Áhrif ófrjósemi á konur  

Margir líta á ófrjósemi sem mikið feimnismál þá sérstaklega konur, það gerir það að verkum 

að þessi hópur er oft þögull í samfélaginu þrátt fyrir mikla tilfinningastreitu (Domar og Seibel, 

1997). Það þarf enginn að efast um það að þegar pör hafa lagt mikið á sig til þess að verða 

barnshafandi eru vonbrigðin gífurleg þegar það gengur ekki eftir, hvað þá ef um endurteknar 

tilraunir eru að ræða. Oft er talað um að það erfiðasta við ófrjósemi er að konum líður eins og 

þær hafi misst stjórn á eigin lífi. Oft á tíðum er óskin að verða barnshafandi það eina sem kemst 

að og daglegar athafir sitja á hakanum. Markmiðasetning verður erfið þar sem nánast öll orkan 

fer í að reyna sífellt að eignast barn (Gonzalas, 2000). Í rannsókn Veerhaak frá árinu 2007 

kemur sterkt í ljós að þær konur sem farið hafa í gegnum tæknifrjóvgunarmeðferð án árangurs 

upplifa oftar en ekki neikvæðar tilfinningar eftir meðferðina. Þessar tilfinningar koma síðan 

sífellt aftur upp eftir hverja misheppnaða meðferð. Það kemur þó einnig í ljós í rannsókninni 

að flestar þessara kvenna hafa stjórn á þessum tilfinningum þótt svo að ákveðin hópur kvenna 

upplifi tilfinningalega vandamál eftir misheppnaðar meðferðir (Veerhaak, 2007). 

Ófrjósemisvandi getur haft víðtæk áhrif á tilfinningalega líðan hjá konum. Áhyggjur um 

framtíðina, þunglyndi og örvænting ásamt því að finnst þær ekki uppfylla samfélagsleg viðmið. 

Þær upplifa einnig að þeim finnst þær ekki hafa sterka kynímynd (Jones, Jenkinson og 

Kennedy, 2004; Tabong og Adongo, 2013). Rannsóknir hafa leitt í ljós að eitt það erfiðasta sem 

ófrjóar konur þurfa að takast á við er félagslegi þátturinn og hann er ríkur þáttur í lífi flestra 

kvenna. Konum finnst einnig erfitt að heyra fréttir af öðrum óléttum konum og þá upplifa þær 

oft afbrýðisemi og vanlíðan. Þeim getur einnig reynst erfitt að vera innan um nýfædd 

ungabörn. Með ófrjósemi fylgir oft mikil einangrun þá aðallega í samfélögum sem ekki er talið 

ásættanlegt að konur geti ekki eignast barn. Í flestum samfélögum í dag er það talin trygging 

fyrir efri árin að kona eignist barn og það skiptir ekki máli hvort um sé að ræða þróuð samfélög 

eða vanþróuð. Það kemur því ekki á óvart að fólk sem glímir við ófrjósemi upplifir oft 

einmannaleika (Domar og Seibeil, 1997).  
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2.7.2 Áhrif ófrjósemi á parasambandið   

Helga Sól Ólafsdottir, Wikland og Möller framkvæmdu rannsókn árið 2011 þar sem 

ákvarðanataka para um réttan tíma til þess að hefja barneignir var skoðuð. Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýndu fram á  að pör þurfa að upplifa tilfinninguna sjálf til að finnast þau vera 

tilbúin til þess að eignast barn og  sinna foreldrahlutverkinu. Niðurstöður rannsóknarinnar 

sýndu einnig að utanaðkomandi áhrif eins og frá vinum og fjölskyldu tengjast hefur áhrif á 

ákvörðun para um að hefja barneignir. Pör eiga það oft til að flýta ákvörðuninni um að hefja 

barneignir vegna ótta við ófrjósemi. Niðurstöðurnar leiddu í ljós að pörunum fannst 

mikilvægast að búa við félagslegt öryggi, vera í traustu sambandi með maka sínum, vera á 

réttum aldri og síðast en ekki síst að báðum einstaklingum langi í barn á sama tíma. Pörin töldu 

að ef þetta væri allt til staðar þá væru þau móttækilegri fyrir ytri áhrifum eins og ef vinir þeirra 

voru að fara eignast barn og þeirri pressu sem fjölskyldan setur á þau ( Sol Olafsdottir ofl., 

2011).  

Í rannsókn Helgu Sól Ólafsdóttir, Wikland og Möller ( 2012) voru tekin eigindleg viðtöl við 

22 pör. Niðurstöður þessarar rannsóknar leiddu í ljós að ákvarðanataka para sem þurfa leita 

eftir aðstoð við barneignir getur valdið togstreitu. Yfirleitt er það annar aðilinn sem kemur 

með þá hugmynd að leita aðstoðar en hinn aðilinn dregur sig svolítið í hlé og vill heldur draga 

úr þessari hugmynd með að leita sér aðstoðar. Tæknifrjóvgunarferlið krefst stöðugra 

samningsviðræða. Einnig kom fram í þessari rannsókn ef pörin höfðu glímt ítrekað við 

misheppnaðar meðferðir til barneigna þurfa þau að komast að samkomulagi um þrjá þætti. Í 

fyrsta lagi þurfa þau að viðurkenna að þetta sé sameiginlegt vandamál hjá báðum aðilum. Í 

öðru lagi að það sé þörf á frekar þekkingu á málefninu og í þriðja lagi að þau þurfa að sækjast 

eftir aðstoð lækni við að ná fram þungun. 

Í rannsókn Helgu Sól Ólafsdóttir, Wikland og Möller (2013) var ákvörðunarferli para á 

meðan tæknifrjóvgunarmeðferð stóð skoðað. Niðurstöður þessarar rannsóknar sýndu fram á 

að 17 af 22 pörum höfðu tekist að verða foreldrar eftir að þau voru búin að reyna að eignast 

barn að  meðaltali í þrjú ár. Þrjú pör voru ennþá að reyna að eignast barn og tvö pör höfðu 

ekki tekið ákvörðun um framhaldið. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að 

ákvarðanatökuferlið skiptist upp í þrjá flokka. Fyrsti flokkurinn snýst um að  pör verða að vera 

meðvituð um ákvarðanirnar sem þarf að taka og einbeita sér að því að halda sér gangandi. 

Annar flokkurinn snýst um að pör þurfa að vera meðvituð um hverjir möguleikarnir eru, í því 
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felst mikilvægi í að sýna þolinmæði og sækjast eftir stuðningi. Þriðji flokkurinn, snýst um 

mikilvægi þess að pör aðlagi ákvarðanirnar að þeim möguleikum sem standa til boða ásamt 

mikilvægi þess að hafa stjórn á aðstæðum sem valdið geta óvissu (Sol Olafsdottir ofl., 2013). 

Fjölmargar rannsóknir hafa sýnt að ófrjósemi hefur neikvæð áhrif á andlega líðan 

einstaklingsins sem glímir við ófrjósemi sem og á parasambandið. Aukin áhætta er á þunglyndi 

og kvíða. Auk þess mælist lægra sjálfsmat hjá  pörum og minni ánægja með sambandið en hjá 

þeim pörum sem eignast hafa barn (Oddens, Tonkelaar og Nieuwenhuyse, 1999; Ragni ofl., 

2005; Schimdt ofl., 2005; Slade, Emery og Lieberman, 1997).  

Rannsóknir hafa sýnt að konur eru undir meira líkamlegu og andlegu álagi þegar kemur að 

tæknifrjóvgunarmeðferðum heldur en karlar og algengara að konur þjáist af alvarlegu 

þunglyndi og kvíðaröskun þegar par er að gangast undir tæknifrjóvgunarmeðferð (Volgsten 

ofl., 2008). Einnig hefur komið í ljós að kvíði meðal kvenna sem eru í frjósemismeðferð getur 

aukist eftir því sem meðferðirnar verða fleiri (McMahon ofl., 1997).   

Það getur verið mikið feimnismál fyrir pör að þurfa á aðstoð að halda við barneignir. Þeim 

þykir þetta mjög viðkvæmt mál sem getur haft gríðarlega mikil áhrif á parið (Helga Sól 

Ólafsdóttir, 2006). Þetta er ein erfiðasta lífsreynsla sem pör þurfa að ganga í gegnum á ævinni 

og það getur orðið til þess að þau verði skyndilega fyrir áfalli (Jisha og Thomas, 2016; Peterson, 

Gold og Feingold, 2007; Ghafouri, Ghanbari, Fallahzadeh og Shokri, 2016). Áfallakreppan sem 

fólk verður fyrir í kjölfarið af greiningunni á ófrjósemi er talin vera ein sú alvarlegasta 

áfallakreppa  sem fólk verður fyrir (Helga Sól Ólafsdóttir, 2006). Það hefur áhrif á báða aðila í 

parasambandinu þegar erfiðleikar koma upp við að reyna eignast barn (Gold, 2013). Það er 

hætta á að tilfinningarnarnar gagnvart hvor öðru einkennist af vonbrigði, reiði og vonleysi. Oft 

þarf annar aðilinn að ganga í gegnum flókið meðferðarferli sem getur oft á tíðum valdið 

spennu í sambandinu (Peterson, Gold og Feingold, 2007).  

Hver og ein meðferðartilraun til þungunnar getur þar af leiðandi valdið mikilli tilfinninga 

sveiflu hjá pörum (Gold, 2013). Það er mjög algengt hjá pörum sem glíma við ófrjósemi að þau 

séu ekki aðeins að reyna standa undir eigin væntingum heldur standa þau oft undir væntingum 

vina og annarra fjölskyldumeðlima líka. Endalaust dynja spurningar á pörum um hvenær eigi 

að fjölga sér og einnig ástæðuna fyrir því af hverju þau eigi ekki börn eða á ekki að fara koma 

með lítið kríli. Þessar spurningar geta valdið pörum vandkvæðum þar sem getur verið erfitt að 
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útskýra þessar margslungnu ástæður lífsins sem getur verið erfitt að láta standast væntingar 

samfélagsins (Peterson, Gold og Feingold, 2007).  

Ófrjósemi hefur mikil áhrif á pör og geta valdið breytingum í lífi þeirra. Pör upplifa oft 

breytingu í félagslífinu og fjölskyldutengslum, þau geta því upplifað hræðslu um framtíð sína 

saman (Peterson, Newton, Rosen og Skaggs, 2006). Þegar pör hafa ítrekað reynt að ná fram 

þungun þá halda þau enn í vonina um að geta eignast barn. Sú von um að eignast barn getur 

verið gagnkvæm og er jafnvel von stórfjölskyldunnar. Þegar pör finna fyrir því að þau geti ekki 

stofnað fjölskyldu og tekið næsta skref getur það haft alvarleg áhrif á parið. Pör geta fundið 

fyrir yfirþyrmandi tilfinningu þegar þau fá greiningu um ófrjósemi og valdið þeim sektarkennd 

(Gold, 2013).  

Tæknifrjóvgun hefur tilfinningaleg og líkamleg áhrif á líðan para sem eiga við ófrjósemi að 

stríða. Ófrjósemisvandi hjá pörum hefur áhrif á lífsgæði þeirra í parasambandinu, það fylgir 

því oft endurtekinn missir og hefur neikvæð áhrif á sjálfsmynd hjá konunni og einnig 

makanum. Það er gríðarlega einstaklingsbundið hvernig einstaklingar og jafnvel pör höndla 

álagið sem fylgir ófrjósemi. Álagið getur haft áhrif á tilfinningalega líðan hjá konum og álagið 

reynir mikið á líkama konunnar. Eftir langvarandi ófrjósemi getur langþráða þungunin valdið 

miklu tilfinningalegu álagi á parið. Það má gera ráð fyrir að pörin þurfi á áframhaldandi 

stuðningi að halda eftir að þungun hefur átt sér stað (Helga Sól Ólafsdóttir og Helga 

Gottfreðsdóttir, 2012). Pör sem geta ekki eignast barn vegna ófrjósemisvandamála upplifa oft 

eins og þau séu félagslega útskúfuð vegna þess að samfélagið lítur svo á  að allir geti eignast 

börn (Gold, 2013). Það getur haft mjög slæm áhrif á pör þegar þau telja sig vera of vanhæf til 

þess að standast væntingar samfélagsins (Jisha og Thomas, 2016). Par sem þarf aðstoð frá 

fagaðilum við barneignir upplifir það oft sem innrás í einkalíf þeirra ásamt því að það getur 

haft letjandi áhrif á kynlíf þeirra (Valsangkar, Bodhare, Bele og Sal, 2011).  

Þó að margar rannsóknir hafa greint frá neikvæðum áhrifum ófrjósemi þá hafa rannsóknir 

líka sýnt fram á að ófrjósemi getur haft jákvæð áhrif á parasambandið (Kjaer ofl., 2014). Ein 

rannsókn  leiddi í ljós að erfiðleikar vegna ófrjósemi getur aukið samheldni í parasambandi og 

styrkt sambandið, óháð því hver niðurstaða ófrjósemismeðferða sé. Önnur rannsókn sýndi 

sambærilegar niðurstöður (Schmidt, 2006). Rannsókn Galhardo, Cunha og Pinto- Gouveia 

(2011) á ófrjósemismeðferðum hjá pörum og úrtakið samanstóð af 120 ófrjóum pörum sem 

gengust undir ófrjósemismeðferðir og 80 pörum sem hafa ekki átt í erfiðleikum með að eignast 
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börn. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að pör sem glímdu við ófrjósemi sýndu meiri 

nánd en þau pör sem eiga ekki við ófrjósemi að stríða. Áhrif ófrjósemi og meðferðirnar sem 

ófrjó pör þurfa að ganga í gegnum geta aukið samheldni meðal para.  

Rannsóknir hafa leitt í ljós að góð samvinna og samstaða með börnin er mikilvægasta 

vísbendingin um traust og gott parasamband. Hnökralaus og góð samskipti við fjölskyldu sína 

er einnig vísbending um þroskað parasamband. Tengslamyndunin og samskipti foreldra við 

börnin sín eru mjög mikilvæg strax frá upphafi. Ef að parasambandið byggist á traustri 

sjálfsmynd þá verður tilfinningasambandið oft heilbrigðara með þeirri merkingu að parið þoli 

betur ýmiskonar álag og breytingar í lífinu. Einstaklingur sem þekkir og treystir sínum eigin 

tilfinningum á betra með að treysta öðrum, takast á við breytingar og þola vonbrigði. Óvænt 

eða skyndileg áföll verða ekki eins átaka mikil. Vandamál og erfiðleikar verða síður erfið og eru 

verkefni til þess að takast á við og leysa. Pörum finnst ein sú dýrmætasta lífsreynslan að eignast 

barn. Það veitir pörum mikla lífsfyllingu og hamingju að fá ósjálfbjarga manneskju í fangið til 

að vernda, hlúa að, sjá barnið vaxa og dafna og smá saman verða þroskað og sjálfstæður 

einstaklingur sem heldur út í lífið (Sigrún Júlíusdóttir, 2001).  

Íslensk rannsókn á barnafjölskyldum gaf til kynna að barnlaust par lítur ekki á sig sem 

fjölskyldu fyrr en það er komið barn í heiminn. Foreldrum finnst börnin vera límið í hjónabandi  

og börnin séu mikilvæg þegar parið skipuleggur komandi framtíð saman (Sigrún Júlíusdóttir, 

Friðrik H. Jónsson, Nanna K. Sigurðardóttir og Sigurður J. Grétarsson, 1995). Rannsóknir benda 

til þess að tæknifrjóvgunarmeðferðir valda miklu álagi ekki bara á einstaklinginn (Volgsten, 

Skoog, Svanberg, Ekselius, Lundkvist og Sundström Poromaa, 2008) sjálfan heldur einnig á 

parasambandið (Peterson, Pirritano, Block og Schmidt, 2011). Til að takast á við þetta álag sem 

ófrjósemi veldur þarf að hafa markmið til að stefna að og drifkraft (Helga Sól Ólafsdóttir, 2013).  
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3. Meðferðir og ráðgjöf 

Ófrjósemi hefur fylgt mannkyninu um ókomna tíð en nýlega hafa komið úrræði eins og 

tæknifrjóvgun sem veitir þeim einstaklingum sem þrá að eignast barn nýja von. Fólk sem glímir 

við ófrjósemi hvort sem hún er líkamleg eða félagsleg þá leggja einstaklingar mikið á sig 

tilfinningalega, líkamlega og fjárhagslega (Helga Sól Ólafsdóttir, 2013). Ákvörðunarferlið er 

þrískipt, í fyrsta lagi þarf að sætta sig við þarfnast hjálpar, í öðru lagi að leita sér þekkingar og 

í þriðja lagi að geta gripið til aðgerða og leita sér sérfræðiþjónustu (Helga Sól Ólafsdóttir, 

2006). Fyrst eru rannsakaðar ástæður þess að getnaður á sér ekki stað og framkvæmd 

hormónameðferð ef læknar telji það hjálpa til við getnað (Helga Sól Ólafsdóttir og Helga 

Gottfreðsdóttir, 2012). Í hormónameðferð er parinu gefið hormónalyf sem það tekur inn í 

ákveðinn tíma. Með því er verið að örva eggjaststokka konunnar og örva framleiðslu sæðisins 

hjá manninum (Helga Sól Ólafsdóttir, 2006). Ef að getnaður hefur ekki átt sér stað í kjölfar 

hormónameðferðarinnar þá er möguleiki á tæknifrjóvgun (Helga Sól Ólafsdóttir og Helga 

Gottfreðsdóttir, 2012).  

Fyrst og fremst er að taka meðvitaða ákvörðun um að byrja að eignast barn og það krefst 

samkomulags beggja einstaklinga um að nú sé rétti tíminn til að eignast barn (Helga Sól 

Ólafsdóttir, 2006). Fyrsta skrefið í meðferð við ófrjósemi er að rannsaka hvað sé hugsanlega 

að hindra getnað. Hormónameðferð er í mörgum tilvikum næsta skref ef það er talið að hún 

gagni. Ef að hormónameðferð dugar ekki til eru möguleikar á fleiri úrræðum eins og 

tæknisæðingu, en í þeirri meðferð  er konan örvuð með hormónum og sæðið síðan sprautað 

inn við egglos. Annar möguleiki er svo glasafrjóvgun en þá er konan örvuð í þeim tilgangi að 

fleiri eggfrumur þroskist og eggfrumurnar síðan sóttar með eggheimtu og frjóvgaðar með sæði 

mannsins eða smásjárfróvgun en þá eru valdar sæðisfrumur sem síðan er komið fyrir í 

eggfrumu konunnar. Konur sem fara í gegnum tæknifrjóvgunarferli geta upplifað mikið 

andlegt álag eins og kvíða og þunglyndi.  

Konur geta einnig fundið fyrir líkamlegum einkennum meðferðar við ófrjósemi. Í 

tæknifrjóvgunarmeðferð er það helst oförvun á eggjastokkum á meðferðartímabilinu eða við 

upphaf meðgöngu sem getur valdið þessum einkennum og  talið er að um 0,5-5% kvenna finni 

fyrir þeim. Einkennin geta verið væg eins og kviðverkir og ógleði. En alvarlegri einkenni geta 

einnig komið fram er þegar eggjastokkarnir framleiða of mikið af hormónum sem getur leitt til 

vökvasöfnunar í kviðarholi konunnar en slíkt getur verið lífshættulegt. Talið er að langtímaáhrif 
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tæknifrjóvgunarmeðferða auki líkur á leg-,brjósta- og eggjastokkakrabbameini hjá konum. Það 

hefur ekki verið hægt að sýna fram að sú fylgni sé einungis tengd meðferðinni sjálfri en ekki 

ófrjóseminni (Helga Sól og Helga Gottfreðsdóttir, 2012).  

Tæknifrjóvgunarmeðferð eykur líkur á þungun hjá konum. Líkurnar á þungun hjá þeim 

pörum sem fara í tæknifrjóvgun er 15-30 % eftir meðferð. Hins vegar eru líkurnar 20% í 

hverjum tíðahring hjá pörum sem glíma ekki við ófrjósemi (Helga Sól Ólafsdóttir, 2006). Um 

56% para sem glíma við ófrjósemi fara í tæknifrjóvgun til að ná fram þungun. Það er mismikið 

aðgengi að slíkri meðferð milli landa. Á Íslandi er mjög gott aðgengi að tæknifrjóvgun og Ísland 

hefur mælst í fimmta sæti í Evrópu (Helga Sól Ólafsdóttir og Helga Gottfreðsdóttir, 2012).  

Norðurlöndin hafa almennt gott aðgengi að ófrjósemismeðferðum (Olafsdottir, Wikland og 

Möller, 2009). Til eru nokkrar tegundir af tæknifrjóvgun og undir tæknifrjóvgun fellur 

smásjárfrjóvgun (ICSI), glasafrjóvgun (IVF), tæknisæðing (IUI og uppsetning frystra fósturvísa 

(FET) (Landsspítalinn, 2014). 

Glasafrjóvgun (IVF) er tæknifrjóvgunarmeðferð þar sem  eggjastokkar konunnar eru 

örvaðir með þeim tilgangi að fleiri eggfrumur þroskist. Eftir að eggfrumurnar hjá konunni hafa 

þroskast nægilega eru eggfrumurnar sóttar með svokallaðri eggheimtu og eru síðan frjóvgaðar 

með sæði karlsins (Helga Sól Ólafsdóttir, Helga Gottfreðsdóttir, 2012).  

Smásjárfróvgun (ICSI) er meðferð sem er gerð með sambærilegum hætti og glasafrjóvgun. 

Sú meðferð er gerð í þeim tilgangi þegar sæðissýnið inniheldur ekki nægilegt magn af 

sæðisfrumum og hreyfanleikinn er ekki nægilega mikill hjá sæðisfrumunum. Ástæðan fyrir því 

að smásjárfrjóvgun er notuð er þegar glasafrjóvgun tekst ekki (IVF- klínikin Reykjavík, e.d- a).  

Í smásjárfrjóvgun eru  valdar vel frjóvgaðar sæðisfrumur og þeim komið fyrir í eggfrumu 

konunnar (Helga Sól Ólafsdóttir og Helga Gottfreðsdóttir, 2012).  

Tæknisæðing (IUI) er talin vera einfaldasta tæknifrjóvgunin. Meðferðin er aðeins 

framkvæmd þegar eggjaleiðarinn hjá konunni er opinn. Meðferðin fer þannig fram að 

sáðfrumur karlsins eru sprautaðar inn í leg konunnar í gegnum leghálsinn. Tæknisæðing er oft 

gerð áður en flóknari meðferðum er beitt eða í tilfellum þegar pör eiga í erfiðleikum með að 

hafa samfarir. Þessi meðferð hentar einhleypum konum og samkynhneigðum pörum þá er 

notað gjafasæði (IVF klínikin Reykjavík, e.d.- b).  

Uppsetning frystra fósturvísa (FET) er leyfilegt að gera á Íslandi. Það má geyma fósturvísa 

í frysti í allt að fimm ár, þegar sá tími er liðinn eða að fólk hættir í sambandi er fósturvísunum 
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eytt. Í sumum tilfellum þá frjóvgast fleiri egg, þá stendur til boða fyrir fólk að frysta 

fósturvísana og nýta þá seinna. Sú tækni sem er notuð við frystingu fósturvísa  hefur þróast 

mikið og í kjölfar þess hefur notkun á meðferðinni aukist. Með frystingu fósturvísa gefur það 

pörum tækifæri á því að eignast fleiri en eitt barn (Helga Sól Ólafsdóttir, 2006).  
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4. Störf og hlutverk félagsráðgjafa  

Störf og hlutverk félagsráðgjafa eru mjög mikilvæg þegar kemur að pörum sem glíma við 

ófrjósemi. Hlutverk félagsráðgjafa eru þríþætt þegar kemur að tæknifrjóvgunardeildum. Í 

fyrsta lagi er mikilvægt að þeir styðji pörin í gegnum þetta viðkvæma og sára tímabili. Í öðru 

lagi þarf læknir að leita faglegs álits hjá félagsráðgjafa, samkvæmt lögum um tæknifrjóvgun nr 

55/1996 sem skoðar félagslegar aðstæður para ef þess þarf. Í sömu lögum er gert ráð fyrir að 

egggjafi leiti álits hjá félagsráðgjafa þegar egggjafi er að hugsa um að gefa egg. Þetta er 

mikilvægur þáttur í starfi félagsráðgjafa því það er oft erfitt og flókið að ræða svona siðferðilegt 

mál og þá aðallega þegar um egggjöf innan fjölskyldu er að ræða. Í þriðja lagi er hlutverk 

félagsráðgjafa að veita fræðslu og sinna teymisvinnu með öðrum starfsstéttum sem starfa við 

þennan málaflokk. Félagsráðgjafi þarf einnig að vera meðvitaður um þau einkenni sem kreppa 

veldur og hvernig hún getur haft áhrif á parið og meðferðina í heild. Erfiðleikar í 

ákvörðunartöku geta komið fram þegar par fer í tæknifrjóvgunarmeðferð og fylgir því bæði 

andlegt og líkamlegt álag ( Helga Sól Ólafsdóttir, 2006).  

Ákvörðunarferlið byggist á löngun eftir því að eignast barn og þeirri afstöðu sem parið þarf 

að taka. Nauðsynlegt er að félagsráðgjafar hafi sérfræðiþekkingu í hjóna og fjölskyldumeðferð 

þar sem meginhlutverk félagsráðgjafa að veita parinu stuðning og aðstoð á faglegan hátt við 

að fara í gegnum kreppuna sem fylgir því að fara í gegnum tæknifrjóvgunarmeðferð ( Helga 

Sól Ólafsdóttir, 2006). 

Eitt af mikilvægum hlutverkum félagsráðgjafa er að ræða við foreldra barnsins sem getið 

er með gjafaeggi. Nauðsynlegt er að foreldrar fái faglegar leiðbeiningar um hvernig best sé að 

veita barninu upplýsingar um uppruna þess þegar það hefur aldur og þroska til. Það skiptir 

máli að foreldrarnir séu hreinskilnir við barnið varðandi uppruna þess. Fagleg þekking 

félagsráðgjafa á samskiptum innan fjölskyldu er mikilvæg þegar fólk gefur kynfrumur til 

ættingja. Þar skiptir miklu máli að fólk gerir sér grein fyrir hlutverki sínu og þekki sín mörk 

(Helga Sól Ólafsdóttir, 2006).  

Erfiðustu aðstæðurnar sem félagsráðgjafar þurfa að mæta í starfi sínu á 

tæknifrjóvgunardeildinni eru þegar pör eru orðin tilfinningalega gjaldþrota og eina lausnin  

virðist skilnaður. Þetta undirstrikar það hversu mikilvægt starf félagsráðgjafans er við  að styðja 

við parið svo það geti þroskast sem einstaklingar og par í þeirri erfiðu kreppu sem ófrjósemi 

er. Hlutverk félagsráðgjafa er að styðja og aðstoða parið við að vinna sameiginlega úr 
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kreppunni sem það hefur orðið fyrir. Hlutverk félagsráðgjafans kemur sterkt inn í tímabil 

undirkreppu, bæði við að aðstoða parið við að finna sínar innri bjargir og að virða mörkin. 

Helstu ástæðurnar fyrir því að pör leita aðstoðar  félagsráðgjafa er vegna skorts á samskiptum 

og óljósra tjáskipta í sambandi þeirra (Helga Sól Ólafsdóttir, 2006). Félagsráðgjafar í 

heilbrigðisþjónustu vinna með vistfræðilegar nálganir í fyrirrúmi. Í starfi sínu leggja 

félagsráðgjafar á heilbrigðissviði áherslu á samskiptaþáttinn og tengsl innan kerfanna og milli 

þeirra. Félagsráðgjafinn myndar ákveðin tengsl milli skjólstæðingsins, samfélagsins og 

þjónustustofnana út frá vistfræðilegum nálgunum (Sigrún Júlíusdóttir, 2006) 

Það reynist oft erfitt fyrir einstaklinga og pör sem glíma við ófrjósemi að leita sér hjálpar 

með að geta barns vegna þess að það er oft litið á barneignir sem sjálfsagðan hlut. Það er stórt 

skref fyrir pör og einstaklinga að leita sér hjálpar og margar tilfinningar koma fram eins og kvíði 

og eftirvænting.  Þegar pör hafa leitað sér hjálpar vegna ófrjósemi þá er hlutverk 

félagsráðgjafans að styðja pörin og sérstaklega í gegnum erfiða tíma. Mikilvægt að 

félagsráðgjafar hafi góða þekkingu á kreppum og áföllum sem geta komið upp. Að þjást af 

tímabundinni eða langvarandi ófrjósemi fylgir mikið áfall og álagið er gífurlegt. 

Félagsráðgjafinn þarf að geta hjálpað einstaklingnum og parinu að vinna úr þeim tilfinningum 

sem koma upp í ferlinu. Félagsráðgjafinn þarf að þekkja vel hvaða áhrif ófrjósemi getur haft á 

parasamband og einstaklinga og hvaða lausnir standa parinu til boða. Starf félagsráðgjafa er 

mikilvægt með það að markmiði að veita faglega þjónustu sem tekur mið af og hefur hag 

parsins, hugsanlegs barns og samfélagsins að leiðarljósi (Helga Sól Ólafsdóttir, 2006).  

Að hefja barneignir er í flestum tilvikum sameiginleg ákvörðun hjá parinu. Parið hefur tekið 

þá ákvörðun að þau séu tilbúin að sinna ábyrgðafullu foreldrahlutverki. Það vakna oft upp 

ýmsar spurningar hjá  pörum sem eiga í erfiðleikum með að ná fram þungun eða glíma við 

ófrjósemi sem þau vilja leita svara við. Pör velta því oft fyrir sér hvers vegna þau þurfa að ganga 

í gegnum þessa lífsreynslu, hversu mikið þau þrá að eignast barn og hversu mikið fjármagn þau 

þurfa að leggja út til þess að geta eignast barn. Þessar hugleiðingar vekja upp ýmiskonar 

tilfinningar hjá pörunum eins og reiði, sorg eða von um að þetta gangi allt saman. Mikilvægt 

er að fagaðilar mæti einstaklingunum það sem þeir eru staddir hvort sem einstaklingarnir eru 

á góðum eða slæmum stað í lífinu og aðstoði þá við að komast á rétta braut  (Miles M.S, 2016). 

Félagsráðgjafinn getur hjálpað pörum í gegnum þennan erfiða tíma af því að hlutverk hans er 

að mæta tilfinningum þeirra með því að sýna parinu samúð (Helga Sól Ólafsdóttir, 2006). Þess 
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vegna eru félagsráðgjafar mikilvægir í starfi með þeim pörum sem glíma við ófrjósemi þeir 

huga að lagalegu hlutverki í vinnu sinni með ófrjósömum pörum sem þurfa sækja 

ófrjósemismeðferðir.  

Félagsráðgjöf byggist á nokkrum frumskyldum, í fyrsta lagi að allir einstaklingar séu 

mikilvægir enginn er mikilvægari en einhver annar, í öðru lagi að allir einstaklingar geta átt í 

persónulegum erfiðleikum vegna samskiptaörðuleika við annað fólk eða samfélagið, í þriðja 

lagi þarf alltaf að ganga í út frá að það sé hægt gera eitthvað til þess að leysa vandamál og 

auka lífsgæði einstaklinga. Félagsrágjöf leggur mikla áherslu á að fjölskyldan sem stofnun hafi 

áhrif á hegðun og móti einstaklingana sem í fjölskyldunni eru. Félagsráðgjafar gefa ráð eftir að 

hafa skoðað tengsl og hegðunarmynstur fjölskyldumeðlima þannig að auka megi hæfni þeirra 

í samskiptum. Félagsleg vandamál innan fjölskyldu eru oftast uppruninn í 

samskiptaörðuleikum, þess vegna leggur félagsráðgjöf áherslu á fjölskylduna þegar leysa þarf 

þannig mál (Farley, Smith og Boyle, 2006). 
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5. Niðurstöður og umræða  

Í þessari ritgerð er fjallað um ófrjósemi kvenna og hvernig ófrjósemi hefur áhrif á líðan í 

parasamböndum. Markmið ritgerðarinnar var að komast að þeim áhrifum sem ófrjósemi 

kvenna hefur á parasambandið. Leitast var við að svara rannsóknarspurningunni: Hvernig 

hefur ófrjósemi kvenna áhrif á líðan fólks í parasambandi? Niðurstöður ritgerðarinnar leiddu í 

ljós að ófrjósemi hefur gríðarleg áhrif á pör og líðan þeirra í parasambandi og eru áhrifin 

misjöfn. Ófrjósemi hefur áhrif á báða aðila í parasambandinu samanber kvíði, streita og 

vonleysi. Vistfræðikenning Bronfenbrenner getur skýrt þau áhrif sem ófrjósemi veldur vegna 

þess að hann leggur áherslu á  hvernig einstaklingurinn og umhverfið hefur áhrif á hvort annað.  

Þegar einstaklingar og pör greinast með ófrjósemi veldur það alvarlegu áfalli eða 

áfallakreppu. Þegar pör hafa í langan tíma verið að huga að barneignum og komast að því að 

þau þurfa að leita sér aðstoðar við að eignast barn er löng áfallakreppa fram undan fyrir parið. 

Ófrjósemi er talin vera sú alvarlegasta kreppa sem einstaklingur getur orðið fyrir (Helga Sól 

Ólafsdóttir, 2006). Pör geta unnið úr kreppunni með misjöfnum hætti og getur það valdið því 

að misskilningur og árekstrar verði innan sambandsins (Gold, 2013; Peterson, Gold og 

Feingold, 2007). Það má segja að áfallakreppur séu í samræmi við kreppukenninguna undir þá 

kenningu fellur fólk sem upplifir kreppu og fer í gegnum ákveðið ferli og dvelur mislengi á 

hverju stigi fyrir sig (Ell, 1996).  

Ófrjósemi er ein af þeim erfiðustu lífsreynslum sem einstaklingar og pör þurfa að ganga í 

gegnum á ævinni (Jisha og Thomas, 2016; Peterson, Gold og Feingold, 2007; Ghafouri, 

Ghanbari, Fallahzadeh og Shokri, 2016). Talið er að rúmlega helmingur para sem eru að glíma 

við ófrjósemi fara í tæknifrjóvgun til þess að þungun eigi sér stað (Helga Sól Ólafsdóttir og 

Helga Gottfreðsdóttir, 2012). Rannsóknir hafa líka sýnt fram á að ófrjósemismeðferðir og 

ófrjósemisvandamál valdi miklu álagi á pör og parasambandið sjálft (Peterson, Gold og 

Feingold, 2007; Jannesari, 2015). Slíkar meðferðir geta umturnað lífi hjá pörum og getur einnig 

valdið miklum breytingum á lifnaðarháttum bæði með líkamlegu og andlegu álagi (Peterson, 

Gold og Feingold, 2007).  Með þessum niðurstöðum má ganga út frá að upplifun para getur 

verið mismunandi og ófrjósemi birtist með ólíkum hætti á pör. Niðurstöður ritgerðarinnar 

benda einnig á að viðhorf samfélagsins til barneigna er jákvæð og að samfélagið hvetji til 

barneigna (Gold, 2013). Samfélagið hefur áhrif á pör sem glíma við ófrjósemi samkvæmt 

vistfræðikenningu Bronfenbrenner. Heildarkerfið (e. macrosystem) er talið vera eina kerfið 
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sem einstaklingurinn er hluti af í samræmi við vistfræðikenningu Bronfenbrenner og litið er á 

samfélagið í heild sinni (Bronfenbrenner, 1979). Vegna breyttra aðstæðna í hinum vestræna 

heimi síðustu áratugi hafa viðhorf almennings til barneigna breyst og fólk er orðið meðvitaðra 

um það að sumir eiga ekki möguleika á því að eignast barn sökum ófrjósemi (Gold, 2013). Pör 

þurfa að svara ótal spurningum um af hverju þau hefji ekki barneignir og ástæðuna fyrir því af 

hverju þau eigi ekki börn sem getur haft mikil áhrif á þau. Pör fara að skilja ástæðuna fyrir því 

að raunveruleikinn standi ekki undir væntingum samfélagsins þegar kemur að ófrjósemi 

(Peterson , Gold og Feingold, 2007). Með því má segja að væntingar samfélagsins hafi mikil 

áhrif á pör. Rannsóknir sýna að pör finna fyrir miklum þrýstingi að eignast börn og að 

utanaðkomandi áhrif þess hafi áhrif á ákvörðun þeirra að hefja barneignir (Olafsdottir, Wikland 

og Möller, 2011). Störf félagsráðgjafa koma því sterk inn í vinnu með pörum sem glíma við 

ófrjósemi og er það í samræmi við kreppukenninguna en þar er fjallað um þörf fyrir stuðningi 

á krepputímum með stuðningi fagfólks (Ell, 1996). Niðurstöður hafa sýnt fram á að mikilvægt 

sé að pör sem glími við ófrjósemi sæki um aðstoð hjá ráðgjafa (Van den Broeck, Emery, 

Wischman og Thorn, 2010).  

Það er mikið feimnismál fyrir pör að þurfa að leita sér aðstoðar við barneignir og þykir 

pörum ófrjósemi vera viðkvæmt málefni (Helga Sól Ólafsdóttir, 2006). Pör finna oft fyrir 

vanhæfni þegar þau þurfa að uppfylla væntingar samfélagsins til barneigna og getur það haft 

í för með sér slæm áhrif á pör (Jish og Thomas, 2016). Pörin fara þá jafnvel að upplifa að þau 

séu félagslega útskúfuð (Gold, 2013). Þess vegna er svo mikilvægt að það sé aukin fræðsla til 

almennings um stöðu para sem glíma við ófrjósemi og auka þannig skilning og draga úr 

þrýstingi sem pör verða fyrir þegar þau eru að huga að barneignum.  

Félagsráðgjafinn þarf að mæta þörfum og tilfinningum para með samúð (Helga Sól 

Ólafsdóttir, 2006). Félagsráðgjafinn vinnur samkvæmt siðareglum félagsráðgjafa (Embætti 

landlæknis, e.d) og þarf að vinna að lagalegu hlutverki í vinnu sinni með ófrjósömu pari sem 

sækir ófrjósemismeðferð. Megin hlutverk félagsráðgjafa sem vinna með pörum sem glíma við 

ófrjósemi er að veita parinu stuðning og aðstoð til þess að geta unnið sameiginlega úr 

kreppunni sem ófrjósemin veldur. Félagsráðgjafinn styður og hjálpar pörum að nýta sínar eigin 

bjargir til þess að þau geti leyst úr kreppunni (Helga Sól Ólafsdóttir, 2006). Vistfræðikenning 

Bronfenbrenner nýtist vel í starfi félagsráðgjafa þegar þeir eru að vinna með pör sem eiga við 

ófrjósemisvandamál að stríða ásamt því að kenningin bendir á mikilvægi kerfanna í kringum 
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einstaklinginn og pör séu að vinna saman (Bronfenbrenner, 1979). Það er ljóst að ófrjósemi er 

mun algengari en maður gerir sér grein fyrir og er víðtækur vandi og sífellt fleiri konur þurfa 

að sækja um að komast í tæknifrjóvgunarmeðferð.  

Til þess að félagsráðgjafar og aðrir fagaðilar geti betrumbætt og þróað úrræði fyrir pör 

sem glíma við ófrjósemi er mikil þörf að skoða betur upplifun og líðan þeirra kvenna sem eru í 

miðju tæknifrjóvgunarferli og hafa upplifað meðferð sem uppfyllti ekki væntingar. Höfundi 

þykir mikilvægt að geta greint frá áhrifum sem pör geta orðið fyrir í kjölfar þess að annar 

aðilinn greinist með ófrjósemi.  Lítið er um íslenskar rannsóknir á því hvernig pör takast á við 

ófrjósemi og því er mikilvægt að vekja máls á þessu málefni og stuðla að frekari rannsóknum 

á þessu sviði til þess að auka þekkingu.  
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