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Útdráttur 

Meginviðfangsefni þessar skrifa er þungunarrof og félagsráðgjöf. Í upphafi ritgerðar 

er farið yfir skilgreiningu þungunarrofs, óörugg þungunarrof og þau meðferðarúrræði 

sem standa konum til boða til að binda enda á þungun. Næst verður fjallað um núgildandi 

hér á landi sem taka til þungunarrofa auk nýju sjórnarfrumvarpi um þungunarrof. Að því 

loknu verður farið yfir samskonar lög norðurlandanna, nánar tiltekið dönsk, sænsk og 

norsk lög. Í framhaldi er svo fjallað um tíðni þungunarrofs hér á landi og á heimsvísu. Farið 

verður svo yfir nokkrar íslenskar og erlendar rannsóknir, sem fjalla um mögulegar 

ákvörðunarástæður og áhrifa sem þungunarrof getur haft á konur. Í framhaldi verður 

farið yfir nokkrar kenningar og hvernig þær gætu nýst félagsráðgjöfum í starfi með konum 

sem hafa óskað eftir þungunarrofi. Meginmarkmið ritgerðarinnar er að auka þekkingu á 

málefninu þungunarrof og mögulegrar aðkomu félagsráðgjafar að því ferli. Því verður  

leitast við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum: Hvert er umfang þungunarrofa? 

Hver er ástæða þungunarrofa? Hver er líðan kvenna eftir þungunarrof? Hver er aðkoma 

félagsráðgjafa í ferlinu? 

Niðurstöður ritgerðarinnar gefa til kynna að margar ástæður geta legið á bakvið þá 

ákvörðun að rjúfa þungun. Þrátt fyrir að líðan kvenna sé vissulega einstaklingsbundin þá 

getur ákvörðun um þungunarrof reynst konum erfið þá hvort tveggja í upphafi sem og 

eftir þungunarrof. Í ljósi þess hversu djúpstæð áhrif á ákvörðun um þungunarrof getur 

haft, verður að telja mikilvægt að konur njóti ríkrar aðstoðar og stuðnings. Helstu hlutverk 

félagsráðgjafans innan kvennasviðis er meðal annars að veita konum stuðning og ráðgjöf 

í ákvörðunarferlinu ásamt því að aðstoða konur um ákvörðunartöku.  
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Formáli  

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

Háskóla Íslands. Leiðbeinandi þessarar ritgerðar var Valgerður Halldórsdóttir og vil 

ég þakka henni fyrir uppbyggilega gagnrýni og góða leiðsögn. Að auki vil ég þakka 

Heiðu Rúnardóttur og Súsönnu Reinholdt Sæbergsdóttur kærlega fyrir yfirlestur. Þá 

vil ég þakka fjölskyldu minni minni fyrir þá þolinmæði sem þau hafa sýnt mér við 

gerð þessarar ritgerðar auk þann stuðnings og hvatningar sem hún veitti mér í 

gegnum allt námið. Án ykkar hefði þessi ritgerð ekki orðið að veruleika. 
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1 Inngangur 

Það að eiga von á barni getur verið mikið fagnaðarefni en oft á tíðum getur þungun 

kallað fram blendnar tilfinningar og þá sérstaklega þegar um er að ræða ótímabæra 

þungun er að ræða. Margar ástæður geta legið þar að baki því að kona ákveði að 

rjúfa þungun en þar á meðal má nefna, heilsubrest, fjárhagslegt bolmagn eða 

einfaldlega það að konan telji sig ekki tilbúna í foreldrahlutverkið.  

Konur geta upplifað miklar sálarkvalir, álag og streitu þegar um ótímabæra 

þungun er að ræða og er því mikilvægt að konur eigi kost á því velja hvað henti best 

fyrir þær. Þungunarrof er úrræði sem einungis er hægt að framkvæma á fyrrihluta 

meðgöngu og er skilgreint sem neyðarúrræði. Þetta er úrræði sem konur hafa í 

gegnum aldirnar gripið til þegar þær sjá enga aðra færa leið. Konan er sú eina sem 

getur metið sína framtíðarmöguleika og ófædda barnsins og því er mikilvægt að 

ákvörðunin sé eingöngu val konunnar (Guðbjörg Edda Hermannsdóttir og Svava 

Stefánsdóttir, 2006). 

 Það að eiga kost á öruggu þungunarrofi getur dregið úr kvíða og vanlíðan. Á Íslandi 

hafa konur laganlegan rétt og möguleika á tvenns konar aðferðum til að binda enga 

á þungun, það er með lyfjameðferð eða aðgerð (Landspítalinn, e.d.). Þrátt fyrir að 

margar þjóðir bjóði upp á samskonar rétt og öryggi fyrir konur þá eru margar konur 

sem hafa hvort lagalegan rétt né valkost og þurfa því að leitast eftir öðrum leiðum 

til að binda enda á þungun. ekki þennan valkost og leita eftir öðrum leiðum til að 

binda enda á þungunina. Þegar konur standa frammi fyrir slíkum ákvörðunum þá 

fellur það undir óöruggt þungunarrof en slíkar aðferðir geta haft skaðleg áhrif á 

konur og jafnvel leitt til dauða þeirra. (WHO, 2012).  

Áhugi minn fyrir viðfangsefni ritgerðarinnar vaknaði þegar ég sat áfangann 

Félagsráðgjöf á heilbrigðissviði við Háskóla Íslands. Ég kynnti mér lögin og í ljósi 

sjálfsákvörðunarrétt konunnar langaði mér málefnið enn betur. Ég hef oft leitt 

hugann að því hvað konur ganga í gegnum, þá sérstaklega andlega, þegar þær taka 

ákvörðun um að fara í þungunarrof og jafnvel þegar ótímabær þungun uppgötvast. 

Þetta vakti upp mikla forvitni hjá mér og langaði mig að skoða hvaða úrræði væru í 

boði fyrir þessar konur og hvaða hlutverki félagsráðgjafar gegna í þessu ferli.  

 Markmiðið með þessum skrifum er að auka þekkingu á málefninu, varpa ljósi 

á umfang þungunarrofa sem og hlutverk félagsráðgjafa í slíkum aðstæðum. Einnig 



7 

verður varpað ljósi á líðan kvenna sem fara í þungunarrof. Rannsóknarspurningar 

sem leitast er við að svara eru eftirfarandi: Hvert er umfang þungunarrofa? Hver er 

ástæða þungunarrofa? Hver er líðan kvenna eftir þungunarrof? Hver er aðkoma 

félagsráðgjafa í ferlinu? 

Við vinnslu ritgerðarinnar var notast við fræðilegar heimildir og rannsóknir 

um málefnið, bæði íslenskar og erlendar. Við heimildaöflun voru notaðir hinir 

ýmsu  gagnagrunnar á netinu sem og bækur fengnar að láni á bókasafni.  

Ritgerðin skiptist upp í átta kafla að meðtöldum inngangi og lokaorðum. Í 

inngangi er viðfangsefni ritgerðarinnar kynnt, markmið og þær 

rannsóknarspurningar sem leitast er eftir að svara. Í öðrum kafla er farið yfir 

skilgreiningar hugtaksins þungunarrof, óörugg þungunarrof og þær aðferðir sem 

notaðar eru hér á landi. Í þriðja kafla er farið yfir núgildandi íslensk lög hvað 

þungunarrof varðar og nýtt stjórnarfrumvarp um málaflokkinn. Einnig er farið 

lauslega yfir lög nágrannalanda okkar til að fá samanburð. Fjórði kafli inniheldur 

upplýsingar um tíðni þungunarrofa á Íslandi og á heimsvísu. Í fimmta kafla er farið 

yfir íslenskar og erlendar rannsóknir ásamt því að fjalla um líðan kvenna fyrir og eftir 

þungunarrof. Í sjötta kafla verður farið yfir þann kenningarlega bakgrunn sem 

félagsráðgjafar notast við í starfi sínu. Í sjöunda kafla er gerð grein fyrir mögulegri 

aðkomu félagsráðgjafans þegar konur taka þá ákvörðun um að fara í þungunarrof. 

Að lokum verða niðurstöður kaflanna dregnir saman og reynt að svara þeim 

rannsóknarspurningum sem lagt var upp með. 
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2 Þungunarrof 

Í þessum kafla verður farið yfir skilgreiningar á þungunarrofi og óöruggu 

þungunarrofi. Einnig verður fjallað um þau úrræði sem konur á Íslandi hafa ef þær 

ákveða að binda enda á þungun. Samkvæmt íslenskum lögum eru það einungis 

læknar sem mega framkvæma þungunarrof og þarf slík aðgerð að vera framkvæmd 

á sjúkrahúsum þar sem sérfræðingur á sviði kvenlækninga eða í almennum 

skurðlækningum starfar (Lög um ráðgjöf og fræðslu varðandi kynlíf og barneignir og 

um fóstureyðingar og ófrjósemisaðgerðir nr. 25/1975). Notast er við tvenns konar 

aðferðir til að framkalla þungunarrof hér á landi, annars vegar lyfjameðferð og hins 

vegar aðgerð og fer það eftir lengd meðgöngu hvor aðferðin er valin. Konur sem hafa 

gengið með fóstur í allt að níu vikur eiga möguleika á að fara í lyfjameðferð, en eftir 

níundu meðgönguviku og fram að tólftu viku þurfa þær að gangast undir aðgerð.  

2.1 Hvað er þungunarrof? 

Þegar rof er gert á þungun kvenna, að þeirra ósk, annað hvort með læknisaðgerð 

eða lyfjagjöf hefur verið notast við hugtakið fóstureyðing. Nú hefur aftur á móti verið 

lagt til að þeirri orðnotkun verði hætt og notast verði við hugtakið þungunarrof. 

Hugtakið fóstureyðing er talið vera gildishlaðið, þá er átt við að það sé ekki hlutlægt, 

heldur litað af orðinu sjálfu og hefur sterka tilfinningalega hleðslu sem hefur áhrif á 

fólk gefur merkingu hugtaksins ranga mynd (Þingskjal 521, 2018-2019).  Samkvæmt 

íslensku alfræðiorðabókinni er þungunarrof skilgreint sem læknisaðgerð sem konur 

gangast undir með það í huga að binda endi á þungun áður en fóstur hefur náð 

lífvænum þroska (Dóra Hafsteinsdóttir og Sigríður Harðardóttir, 1990). Þungunarrof 

er heimil samkvæmt lögum í nánast öllum löndum í því skyni að bjarga lífi konunnar 

en samt sem áður eru lönd sem banna þungunarrof alfarið án nokkurra 

undantekninga. Flest lönd heimila einnig þungunarrof ef áframhaldandi meðganga 

eða fæðing muni ógna heilsu konunnar, líkamlega og/eða andlega (WHO, 2012). 

            Hér áður fyrr var mikið um óörugg þungunarrof sem hafði mikil áhrif á líf og 

heilsu kvenna. Samkvæmt Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni (WHO) er óörugg 

þungunarrof skilgreind sem sú aðferð sem notuð er til að binda enda á ótímabæra 

þungun, sem er annaðhvort framkvæmd af einstaklingum sem skortir nauðsynlega 

þekkingu á þessu sviði eða í aðstæðum sem samræmist ekki læknisfræðilegum 
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stöðlum, eða bæði. Framfarir í læknisfræði og tilkoma öruggrar og árangursríkrar 

tækni og færni til að framkvæma þungunarrof ætti að geta útrýmt óöruggum 

þungunarrofum að öllu leyti. Samt sem áður er áætlað að 22 milljónir þungunarrofa 

séu óörugg ár hvert (WHO, 2012). 

2.2 Óörugg þungunarrof 

Í löndum þar sem þungunarrof er bannað samkvæmt lögum eða einungis leyft ef lífi 

móður er stefnt í hættu með áframhaldandi meðgöngu búa 40% kvenna á 

frjósemisaldri, 15 til 44 ára. Vegna lagalegra takmarkana ásamt öðrum hindrunum 

neyðast konur til að fara í óöruggt þungunarrof til að enda ótímabærar þunganir 

(Rasch, Sørensen, Wang, Tibazarwa og Jäger, 2014). Lagaleg staða þungunarrofa 

hefur engin áhrif á þörf konunnar á slíkri þjónustu heldur hefur það áhrif á aðgengi 

hennar að öruggu þungunarrofi (WHO, 2012). Árlega eru 19-20 milljónir óöruggra 

þungunarrofa framkvæmd af einstaklingum sem skortir læknisfræðilega þekkingu 

og við aðstæður sem uppfylla ekki læknisfræðileg viðmið eins og áður hefur komið 

fram (Grimes o.fl., 2006). Um 47 þúsund konur deyja árlega og milljónir enda á 

spítala eftir óörugg þungunarrof.  Í 98% tilvika eru aðgerðirnar framkvæmdar í 

þróunarlöndunum þar sem aðgangur að getnaðarvörnum er takmarkaður (Lohr, 

Fjersted, DeSilva og Lyus, 2014; Sedgh o.fl., 2012). Dauðsföll vegna óöruggra 

þungunarrofa má oft rekja til fátæktar og skorts á réttindum kvenna (Shaw, 2010). 

Helmingur dauðsfalla sem má rekja til óöruggra þungunarrofa voru framkvæmdar í 

Afríku og um þriðjungur í Asíu (Singh, 2010). Talið er að 220.000 börn missi móður 

sína árlega vegna óöruggra þungunarrofa (Shaw, 2010). 

Það getur reynst lífshættulegt fyrir konur að fara í óöruggt þungunarrof. 

Konur geta fundið fyrir kvillum eftir aðgerðina, svo sem blæðingum, sýkingum og 

meiðslum bæði á kynfærum og líffærum (WHO, 2018). Konur geta upplifað 

alvarlegar langvarandi afleiðingar í kjölfar óöruggra þungunarrofa sem geta bæði 

skert og ógnað heilsu, svo sem bólgur í æxlunarfærum eða ófrjósemi. Áætlað er að 

um 1,7 milljónir kvenna kljást við ófrjósemi og þrjár milljónir þjáist af sýkingum í 

æxlunarfærum í kjölfar óöruggra þungunarrofa (Singh, 2010). Árið 2005 var talið að 

um fimm milljónir kvenna hefðu leitað aðstoðar á sjúkrahús eftir þungunarrof í 

þróunarlöndum eða sjö af hverjum 1000 konum á barneignaraldri, 15-44 ára. Áætlað 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=S%C3%B8rensen%20PH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25524498
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=J%C3%A4ger%20AK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25524498
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var að 2,3 milljónir kvenna hefðu fengið læknisaðstoð í Asíu, 1,7 milljón í Afríku og 

ein milljón í Suður-Ameríku og Karíbahafinu (Singh, 2010). 

Þegar öryggi þungunarrofa er skoðað er ástandið best í Evrópu þar sem 91% 

þungunarrofa eru framkvæmd við öruggar aðstæður. Það er ástandið í Austur-

Evrópu sem dregur töluna niður.  Nánast öll óörugg þungunarrof Evrópu eru 

framkvæmd í austur hluta hennar þar sem 13% þungunarrofa í Austur-Evrópu eru 

óörugg (Sedgh o.fl., 2012).  

2.3 Þungunarrof með lyfjameðferð 

Hér áður fyrr voru notaðar plöntur til að stjórna frjósemi kvenna. Vísindamenn 

fundu út að sumar kryddjurtir eða plöntutegundir geta valdið samdráttum í legi og 

gætu framkallað þungunarrof en ekki er vitað hvernig jurtirnar voru notaðar. Árið 

2006, í norðvestanverðri Tansaníu, var gerð rannsókn á því hvort að plöntur gætu 

framkallað samdrætti í legi. Í ljós kom að 16 plöntur af þeim 21 sem voru 

rannsakaðar geta framkallað samdrætti í legi en ekki er vitað um aukaverkanir þeirra 

(Rasch, Sørensen, Wang, Tibazarwa og Jäger, 2014).  

     Á Íslandi var konum fyrst boðið að enda þungun með lyfjameðferð undir eftirliti 

læknis árið 2006 (Hildur Björk Sigbjörnsdóttir, 2018). Konur sem hafa hug á því að 

fara í þungunarrof byrja á því að fara í læknisskoðun þar sem þær fara í viðtal hjá 

lækni, hjúkrunarfræðingi og félagsráðgjafa og fá ítarlega fræðslu um lyfjameðferðina 

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

Tímaramminn fyrir þessa meðferð er skammur þar sem aðeins er hægt að beita 

lyfjameðferð við þungunarrof fyrir níundu viku meðgöngu (Hildur Björk 

Sigbjörnsdóttir, 2018). Hægt er að byrja lyfjameðferð þegar þungun hefur verið 

staðfest sem yfirleitt er gert á um sjöttu viku meðgöngu með sónarskoðun. 

Lyfjameðferðin stendur yfir í þrjá daga og er gerð undir eftirliti hjúkrunarfræðings. 

Á fyrsta degi er konunni gefin lyf til að stöðva þungunina og fær hún að fara heim í 

kjölfarið. Á öðrum degi ætti hún að finna fyrir tíðaverkjum og hugsanlega gæti byrjað 

að blæða. Á þriðja degi kemur konan aftur á spítalann snemma morguns. Settar eru 

fjórar töflur í leggöng konunnar og þarf hún að liggja útaf í um tvær klukkustundir á 

meðan lyfið er að leysast upp. Lyfið er fljótt að virka og veldur meðal annars 

samdrætti í leginu, blæðingu og verkjum. Að meðferð lokinni fær konan að fara 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=S%C3%B8rensen%20PH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25524498
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=J%C3%A4ger%20AK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25524498
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heim. Eftirfylgni meðferðarinnar er í höndum hjúkrunarfræðings á 

kvenlækningadeildinni og þarf konan að hringja í hana um sex klukkustundum eftir 

meðferðina eða fyrr ef þess er þörf og tilkynna um líðan, blæðingar og verki. 

Hjúkrunarfræðingur mun meta aðstæður og kalla hana inn ef ástæða þykir. Fimm 

vikum eftir lyfjameðferðina er mikilvægt að konur kanni hvort meðferðin hafi virkað 

með því að taka þungunarpróf og tilkynna niðurstöður (Landspítalinn, e.d.).  

Lyfin sem notuð eru við þungunarrof eru hormón sem kallast Mífepristón og 

Mísóprostól. Mífepristón hefur það hlutverk að stöðva virkni prógesterón sem er 

meðgönguhormón. Prógesterón hefur það hlutverk að legslíman þykknar og 

þroskast eftir egglos svo þungun gæti átt sér stað, Mífepristón stöðvar þannig 

þungunina. Mísóprostól er hins vegar notað til að mýkja leghálsinn og mynda 

samdrætti í leginu til að innihald legsins tæmist og framkalla blæðingu (Ágúst Ingi 

Ágústsson, Jens A. Guðmundsson og Kristín Jónsdóttir, 2010;  Þuríður 

Þorbjarnardóttir, 2006).  

2.4 Þungunarrof með aðgerð 

Þegar kona er gengin níu til tólf vikur hefur hún aðeins möguleika á að binda endi á 

þungun sína með skurðaðgerð, sem nefnist útskröpun. Gerðar eru undantekningar 

á þessum reglum ef upp koma aðstæður sem gætu stefnt heilsu eða lífi móður í 

hættu, að fóstur sé í hættu eða vansköpun á sér stað. Þessar undantekningar skulu 

eigi að síður vera framkvæmdar fyrir 16. viku meðgöngu (Landspítalinn, e.d.; Lög um 

ráðgjöf og fræðslu varðandi kynlíf og barneignir og um fóstureyðingar og 

ófrjósemisaðgerðir nr. 25/1975). Áður en aðgerðin er framkvæmd þarf konan að 

mæta í læknisskoðun. Þar er staðfest hversu langt hún er gengin með fóstur. 

Nokkrum dögum eftir læknisskoðun fær konan bókaðan tíma í aðgerð ef hún 

uppfyllir skilyrði  (Landspítalinn, e.d.). 

Þungunarrofsaðgerðir eru yfirleitt framkvæmdar snemma að morgni. Konan 

byrjar á að taka inn töflu til að undirbúa og mýkja leghálsinn fyrir aðgerðina. 

Aðgerðin sjálf tekur ekki langan tíma, um það bil fimm til tíu mínútur og er hún gerð 

með stuttri svæfingu. Við útskröpun er slímhimna legsins skafin út með sogröri 

þannig að allt innihald legsins tæmist. Eftir að aðgerð er lokið fær konan að fara heim 
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og ekki er þörf á frekari eftirliti. Ekki er óalgengt að kona verði vör við smá blæðingar 

eftir útskröpunina (Lohr, Fjerstad, DeSilva og Lyus, 2014; Landspítalinn, e.d.) 

3 Lög um þungunarrof 

Lög um þungunarrof eru ólík meðal þjóða, bæði hvað varðar lengd meðgöngu og 

önnur skilyrði sem eru sett fram. Í þessum kafla verður farið yfir núgildandi lög um 

þungunarrof á Íslandi og nýja frumvarpið sem lagt var fyrir Alþingi á löggjafarþingi 

2018 – 2019, þar sem skoðað verður athugasemdir frá Kvennréttindafélagi Íslands, 

Embætti landlæknis og Landspítalans. Einnig verður fjallað um dönsk, sænsk og 

norsk lög. 

3.1 Lög um þungunarrof á Íslandi 

Fyrstu lögin um þungunarrof á Íslandi tóku gildi árið 1935 en áður en þau lög voru 

sett giltu ákvæði hegningarlaga frá árinu 1869 þar sem þungunarrof var bannað. Á 

þeim tíma var ekki heimilt að framkvæma þungunarrof þrátt fyrir að líf móður væri 

stefnt í hættu með áframhaldandi meðgöngu eða fæðingu. Þessi lög voru oftar en 

ekki brotin og eftir miklar umræður árið 1930 voru samþykkt lög nr. 38/1935 um 

leiðbeiningar fyrir konur um varnir til að koma í veg fyrir þungun og um þungunarrof. 

Þá var læknum gefin heimild til að framkvæma þungunarrof ef þörf væri á að bjarga 

lífi móður (Þingskjal 521, 2018-2019).   

Núgildandi lög eru frá 11. júní árið 1975, lög nr. 25/1975 með síðari 

breytingum gefa konum ekki aðeins heimild til að binda endi á þungun vegna 

læknisfræðilegra aðstæðna heldur voru þau líklegu fyrstu lög í heiminum sem gáfu 

heimild til að framkvæma þungunarrof í tengslum við félagslegar aðstæður. Þá 

kváðu lögin einnig til um að tekið skyldi tillit til þess ef konan hafði fætt mörg börn 

með stuttu millibili eða hvernig heimilisaðstæður hennar voru, sbr. 9. gr. laganna 

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

ófrjósemisaðgerðir nr. 25/1975). 

 Þungunarrof er samkvæmt lögum um ráðgjöf og fræðslu varðandi kynlíf og 

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

er framkvæmd áður en fóstur hefur náð lífvænlegum þroska eða fyrir tólftu viku 
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meðgöngu, sbr. 8. gr. laganna. Undantekningar eru gerðar fram að sextándu viku ef 

um læknisfræðilegar ástæður er að ræða, ef kona er í hættu og heilsu hennar eða 

lífi er ógnað með áframhaldandi meðgöngu. Einnig ef fóstur er í hættu eða vegna 

vansköpunar, sbr. a og b. I. 2. tl. 1. mgr. 9. gr. laganna (Lög um ráðgjöf og fræðslu 

varðandi kynlíf og barneignir og um fóstureyðingar og ófrjósemisaðgerðir nr. 

25/1975).              

Til að þungunarrof sé löglegt hafa verið settar fram þrjár ástæður sem hver 

um sig gefur heimild til að framkvæma aðgerðina.  Í 9.gr. II. kafla laganna eru þessar 

ástæður taldar upp. Þungunarrof er í fyrsta lagi heimilt ef um er að ræða 

læknisfræðilegar ástæður, í öðru lagi vegna félagslegra ástæðna og í þriðja lagi ef 

kona hefur orðið þunguð við nauðgun eða á annan refsiverðan hátt (Lög um ráðgjöf 

og fræðslu varðandi kynlíf og barneignir og um fóstureyðingar og ófrjósemisaðgerðir 

nr. 25/1975). 

Í læknisfræðilegum ástæðum þungunarrofs eru þrjú atriði metin. Kannað er 

hvort líkamlegri eða andlegri heilsu konu sé stefnt í hættu með áframhaldandi 

meðgöngu. Skoðað er hvort barn sem kona gengur með sé í hættu að fæðast með 

alvarlegan sjúkdóm eða í hættu vegna vansköpunar. Að lokum er metið út frá 

læknisfræðilegum ástæðum hvort annað foreldrið hafi sjúkdóm, hvort sem hann er 

líkamlegur eða geðrænn, hvort hann dragi úr getu þeirra til að ala upp barn (Lög um 

ráðgjöf og fræðslu varðandi kynlíf og barneignir og um fóstureyðingar og 

ófrjósemisaðgerðir nr. 25/1975). Félagslegar ástæður eru metnar í fjórum atriðum. 

Metið er hvort þungun og tilkoma barns verði óviðráðanleg fyrir konu eða fjölskyldu 

sökum bágrar félagslegrar stöðu. Tekið er tillit til þess hvort konan hafi fætt mörg 

börn með skömmu millibili og hvort stutt sé frá síðustu fæðingu. Að auki er skoðað 

hvort kona geti alið upp barn vegna heilsuleysis eða bágrar heimilisaðstæðna. Einnig 

er lagt mat á aldur og þroska og þungunarrof heimilað vegna æsku eða þroskaleysis 

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

ófrjósemisaðgerðir nr. 25/1975). Þungunarrof er einnig framkvæmt vegna 

refsiverðra atvika. Þá er tekið tillit til þess ef kona verður þunguð vegna nauðgunar 

eða á annars konar refsiverðan hátt (Lög um ráðgjöf og fræðslu varðandi kynlíf og 

barneignir og um fóstureyðingar og ófrjósemisaðgerðir nr. 25/1975). 
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            Áður en þungunarrof á sér stað þarf að liggja fyrir rökstudd greinagerð frá 

tveimur læknum. Ef um félagslegar ástæður er að ræða þá liggur greinagerðin hjá 

lækni og félagsráðgjafa. Mikilvægt er að konan hafi fyllt út umsóknarblað um 

þungunarrof frá landlækni og skrifað undir greinagerðina áður en aðgerð á sér stað. 

Samkvæmt 12. og 16. gr. II. kafla laganna er veitt ráðgjöf um áhættu vegna samfara 

og um getnaðarvarnir, ef kona er gift eða í sambúð skal maki einnig fá ráðgjöf 

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

um fóstureyðingar og ófrjósemisaðgerðir nr. 25/1975). 

3.2 Nýtt frumvarp um þungunarrof á Íslandi 

Í nýju stjórnarfrumvarpi um þungunarrof, eru ný heildarlög og hefur þungunarrof 

verið skilgreint sem aðgerð sem bindur enda á líf í móðurkviði (Þingskjal 521, 2018-

2019). Út frá gildandi lögum hefur verið sett fram nýtt frumvarp til laga um 

þungunarrof sem er samið af velferðarráðuneytinu þar sem rúmlega 43 ár eru síðan 

að lög um ráðgjöf og fræðslu varðandi kynlíf og barneignir og um fóstureyðingar og 

ófrjósemisaðgerðir nr. 25/1975 voru samþykkt á Alþingi. Með þessu frumvarpi er 

verið að tryggja að konur fái rétt til sjálfsforræðis yfir líkama sínum og ákvörðun um 

barneignir. Frumvarpið hefur það markmið að tryggja að konur fái öruggan aðgang 

að heilbrigðisþjónustu ef þær hafa óskað eftir þungunarrofi, sbr. 1. mrg. 1. gr. 

laganna. Samkvæmt frumvarpinu er konum veitt heimild til að binda endi á 

meðgöngu sína fram að lokum 22. viku óháð því hvaða aðstæður liggja á bakvið 

ákvörðunina. Þó er undirstrikað mikilvægi þess að framkvæma þungunarrof eins 

fljótt og auðið er eða helst fyrir 12. viku. Eftir 22. viku er einungis veitt heimild til að 

framkvæma þungunarrof ef um sérstakar ástæður er að ræða. Þá er tekið tillit til 

þess ef áframhaldandi meðganga leggur líf móður í hættu eða ef talið er að fóstur 

sé ekki lífvænlegt. Ef fóstur er ekki talið vera lífvænlegt þarf staðfestingu frá tveimur 

læknum að liggja fyrir svo hægt sé að framkvæma þungunarrof ef kona óskar eftir 

því (Þingskjal 521, 2018-2019).   

Kvenréttindafélag Íslands leggur áherslu á að það sé löngu tímabært að 

endurskoða núgildandi löggjöf. Að það sé nauðsynlegt að tryggja að konur geti óskað 

eftir þungunarrofi, að kynfrelsi þeirra sé viðurkennt og réttur þeirra yfir eigin líkama. 

Kvenréttindafélagið vill að Ísland hafi sænsku löggjöfina til fyrirmyndar þar sem 
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áhersla er lögð á sjálfsákvörðunarrétt kvenna yfir eigin líkama og rétt til 

þungunarrofs óháð aðstæðum (Þingskjal 521, 2018-2019).   

Embætti landlæknis heldur því fram að með nýja frumvarpinu sé tekið skref 

í rétta átt. Ákvörðunarréttur kvenna um barneignir er mikilvægur til að tryggja öryggi 

þeirra og frelsi. Embættið vildi vekja athygli á því að með nýja frumvarpinu í Svíþjóð 

þar sem rýmri réttur gildir hafi þungunarrof sem framkvæmd hafa verið innan níu 

vikna verið fleiri en á hinum Norðurlöndunum. Þungunarrof hafa í auknum mæli 

verið framkvæmd fyrir lok 12. viku á Norðurlöndunum eða um 90% (Þingskjal 521, 

2018-2019).   

Landspítalinn telur að með því að heimila einungis þungunarrof til 18. viku 

væri verið að útiloka þann möguleika að konur geti ekki endað þungun ef fóstur er 

ekki talið vera lífvænlegt eftir fæðingu vegna klofins hryggs, vatnshöfuðs, 

litningafrávika eða hjartagalla svo fátt eitt sé nefnt. Sum frávik er erfitt að greina fyrr 

en eftir 18. viku en alltaf sé lögð áherslu á að greina frávikin fyrir 22. viku meðgöngu. 

Landspítalinn vill að mörkin verði sett við lok 22. viku og lagði sérstaka áherslu á að 

engin kona taki ákvörðun um að enda 18 til 22 vikna meðgöngu án þess að hafa 

íhugað allar aðstæður vel. Konur ættu að hafa sjálfsákvörðunarrétt og er þeim best 

treystandi til að geta tekið ákvarðanir fyrir sitt líf, líkama og framtíð (Þingskjal 521, 

2018-2019).   

3.3 Lög um þungunarrof á Norðurlöndum 

Löggjöf um þungunarrof í Danmörku tók gildi árið 1973. Allar konur, búsettar í 

Danmörku, eiga rétt á þungunarrofi ef hægt er að framkvæma aðgerðina fyrir tólftu 

viku meðgöngu. Ekki er krafist nánari skýringa til að þungunarrofið geti átt sér stað. 

Eftir lok tólftu viku er ekki gefin heimild til að framkvæma þungunarrof nema konan 

uppfyllir að minnsta kosti eitt af þeim sex skilyrðum sem talin eru upp í lögunum. 

Um er að ræða félagslegar og læknisfræðilegar ástæður eða ef kona hefur orðið 

þunguð við refsiverða háttsemi. Útskurðarnefnd segir svo til um hvort að skilyrðin 

séu uppfyllt eða ekki (Law on the interruption of pregnancy nr. 350/1973; Þingskjal 

521, 2018-2019). Ef læknir framkvæmir þungunarrof án þess að skilyrðin hafa verið 

uppfyllt getur hann átt yfir höfði sér refsingu með allt að tveggja ára fangelsun. Sá 

sem framkvæmir óöruggt eða tekur þátt í óöruggum þungungarrofum getur átt yfir 
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höfði sér fangelsisvist í allt að fjögur ár (Law on the interruption of pregnancy nr. 

350/1973). 

     Núgildandi lög í Noregi um þungunarrof voru sett árið 1975. Í lögunum kemur 

fram að ef þungun veldur konu erfiðleikum á hún rétt á aðstoð ásamt því að henni 

sé boðin fræðsla og ráðgjöf til að geta tekið ákvörðun um meðgöngu eða 

þungunarrof. Kona hefur rétt til að óska eftir þungunarrofi fram að lokum tólftu viku 

óháð læknisfræðilegum ástæðum. Eftir tólftu viku er gefin heimild til að framkvæma 

þungunarrof ef um félagslegar og læknisfræðilegar ástæður sé að ræða eða um 

refsiverða háttsemi, og sér útskurðarnefnd um það hvort að skilyrðin séu uppfyllt. 

Ef um veigamiklar ástæður er að ræða þá er gefin heimild til að framkvæma 

þungunarrof eftir lok 18. viku en annars er hún að öllu óheimil ef fóstur er talið vera 

lífvænlegt (Þingskjal 521, 2018-2019).   

Núgildandi lög um þungunarrof í Svíþjóð tóku gildi árið 1974 en 1995 var 

lögunum breytt. Í lögunum er gefin heimild að framkvæma þungunarrof allt að 

lokum 18. viku meðgöngu. Heilbrigðis- og félagsmálastofnun gefur heimild til að 

framkvæma þungunarrof eftir 18. viku ef um er að ræða ríkar ástæður, en ef fóstur 

er talið vera lífvænlegt er óheimilt að framkvæma þungunarrof. Ef áframhaldandi 

meðganga leggur líf og heilsu móður í hættu er leyfilegt að framkvæma þungunarrof 

hvenær sem er á meðgöngunni. Ef um alvarlegt tilfelli er ræða má framkvæma 

aðgerð án samþykkis heilbrigðis- og félagsmálastofnunar. Í lögunum er lögð áhersla 

á að konur fái bæði stuðning fyrir og eftir aðgerð (Þingskjal 521, 2018-2019).   

 

4 Tíðni þungunarrofa 

Ár hvert óska milljónir kvenna eftir að binda endi á meðgöngu sínu og vegna 

aukningu mannkynsins í heiminum hefur tíðni þungunarrofa farið hækkandi með 

hverju ári sem líður. Ekki eru öll þungunarrof gerð með löglegum hætti og sum lönd 

bjóða ekki upp á slíka þjónustu.  

Í þessum kafla verður farið yfir tíðni þungunarrofa á Íslandi og farið yfir tíðni 

þungunarrofa á heimsvísu.  
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4.1 Tíðni þungunarrofa á Íslandi 

Embætti landlæknis heldur skrá yfir árlega tíðni þungunarrofa. Á Íslandi, árið 2017, 

voru framkvæmd 1044 þungunarrof á konum á frjósemisaldri, 15 til 49 ára. Það var 

annað árið sem þungunarrof fóru yfir 1000. Árið 2016 var 1000 marka múrinn fyrst 

rofinn en þá var framkvæmt 1021 þungunarrof. Tíðnin hefur verið svipuð síðustu 

áratugi en upplýsingar frá embætti landlæknis sýna tíðnina frá 1996 til 2017. Þetta 

tímabil er 176 aðgerða munur á milli hæsta og lægsta gildis þungunarrofa. Tíðnin var 

hæst árið 2017 en lægst árið 2005 þegar 868 þungunarrof voru framkvæmd (Hildur 

Björk Sigbjörnsdóttir, 2017).   

Af þeim 1.044 þungunarrofum sem framkvæmd voru á Íslandi 2017 var 

meðaltal  þungunarrofa 13,1 á hverjar 1000 konur. Örlítil fjölgun hefur verið á 

þungunarrofum frá aldarmótum. Á árunum 1996 til 2000 voru framkvæmd að 

meðaltali 12,5 þungunarrof á hverjar 1000 konur (Hildur Björk Sigbjörnsdóttir, 

2018). 

    Frjósemisaldur kvenna er frá 15 til 49 ára. Ef tíðni þungunarrofa með tilliti til aldurs 

er skoðuð nánar má sjá að árið 2015 voru flest þungunarrof gerð á konum frá 25 til 

29 ára. Þar á eftir komu konur á aldursbilinu 20 til 24 ára (Hildur Björk 

Sigbjörnsdóttir, 2017). Á tveimur árum, 2016 til 2017, voru flest þungunarrof einnig 

gerð á konum á aldrinum 20 til 29 ára eða um 53% (Hildur Björk Sigbjörnsdóttir, 

2018). Ef horft er til áranna 1996 til 2000 var tíðni þungunarrofa kvenna undir 20 ára 

aldri hærri á Íslandi en á hinum Norðurlöndunum, en munurinn hefur minnkað með 

árunum. Frá aldarmótum hefur tíðni þungunarrofa lækkað úr 21,2 niður í 

12,4  þungunarrof árið 2017 á hverjar 1000 konur (Hildur Björk Sigbjörnsdóttir, 

2018.; Sóley S. Bender, 2000). 

4.2 Tíðni þungunarrofa á heimsvísu 

Á hverju ári óska milljónir kvenna út um allan heim eftir að gangast undir 

þungunarrof. Á árunum 2010 til 2014 var áætlað að um 35 þungunarrof væru 

framkvæmd hjá hverjum 1000 konum á aldursbilinu 15 til 44 ára út um allan heim. 

Vegna fjölgunar mannkyns hefur árleg tíðni þungunarrofa aukist um 5,9 milljónir frá 

1990 til ársins 2014. Áætlað var að um 50,4 milljón þungunarrof hafi verið 

framkvæmd árlega á árunum 1990 til 1994, en 56,3 milljón árlega frá  2010 til 2014. 
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Um það bil 25% af öllum meðgöngum á heimsvísu hafi endað með þungunarrofi á 

árunum 2010 til 2014 (Sedgh, Bearak, Singh, Bankole og Popinchalk, 2016). 

Á árunum 2010 til 2014 var stærsti hluti þungunarrofa eða 49,3 milljón 

framkvæmd í þróunarlöndum sem er ríflega 88% þungunarrofa á heimsvísu. Árleg 

tíðni þungunarrofa í þróunarlöndum taldist þá vera 36 á hverjar 1000 konur á 

barneignaaldri, 15 til 44 ára. Hæðst var tíðnin í Suður-Ameríku og Karabískahafinu 

þar sem 44 þungunarrof voru framkvæmd miðað við hverjar 1000 konur (Singh, 

Remez, Sedgh, Lorraine og Onda, 2018). Ástandið var verra í Austur-Evrópu nokkru 

fyrr því árlegar tölur frá 1990 til 1994 töldu 88 þungunarrof á hverjar 1000 konur á 

barneignaaldri. Tíðni þungunarrofa í Austur- Evrópu hefur síðan dregist hratt saman 

og árin 2010 til 2014 voru framin ríflega helmingi færri þungunarrof eða 42 miðað 

við hverjar 1000 konur. Vestur-Evrópa státar af lægstu tíðni þungunarrofa eða 12 á 

hverjar 1000 konur á barneignaaldri. Á síðustu áratugum hefur þróunin verið sú að 

dregið hefur úr þungunarrofum í iðnríkjum en á sama tíma hefur þungunarrofum 

fjölgað í þróunarlöndum (Sedgh o.fl., 2012; Lohr, Fjersted, DeSilvia og Lyus, 2014; 

Sedgh o.fl., 2016).  

Þegar nærsamfélag okkar, Norðurlöndin eru skoðuð nánar var algengast að 

konur á aldrinum 20-24 ára óskuðu eftir þungunarrofi árið 2015, en næst flestar á 

aldursbilinu 25-29 ára.  Árið 2015 var meðaltal  þungunarrofa 11,2 á hverjar 1000 

konur á aldrinum 15-19 ára, en þau voru fleiri eða 18,8 á hverjar 1000 konur áratugi 

fyrr (Hildur Björk Sigbjörnsdóttir, 2017).  Síðasta áratuginn hefur þungunarrofum hjá 

konum undir tvítugu einnig fækkað töluvert. Fæst þungunarrof voru framkvæmd hjá 

konum undir tvítugu í Noregi og Finnlandi en flest í Svíþjóð. Ef tíðni þungunarrofanna 

er skoðuð nánar kemur sérstaða Svía skýrar í ljós. Í Svíþjóð voru þungunarrofin 14,4 

en 8,4 í Finnland og lítið færri í Noregi eða 8,3 miðað við hverjar 1000 konur undir 

tvítugu (Hildur Björk Sigbjörnsdóttir, 2017). Þegar tíðni þungunarrofa kvenna á 

barneignaaldri, 15-49 ára á Norðurlöndunum var skoðuð árið 2017 hafði Svíþjóð 

einnig hæstu tíðnina með 17,6 þungunarrof á hverjar 1000 konur en Finnland sat á 

botninum með 8,2 þungunarrof á hverjar 1000 konur (Hildur Björk Sigbjörnsdóttir, 

2018). 
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5 Rannsóknir 

Í þessum kafla verður farið yfir íslenskar og erlendar rannsóknir um þungunarrof. 

Einnig verður skoðað líðan kvenna fyrir og eftir þungunarrof.  

5.1 Íslenskar rannsóknir 

Í rannsókn frá árinu 2017 kom í ljós að um 64% kvenna sem gekkst undir þungunarrof 

hafði ekki farið í það áður. Um 23% kvennanna áttu eitt þungunarrof að baki en 13% 

áttu tvö eða fleiri. Sama ár voru 3,5% af öllum þungunarrofum á Íslandi gerð eftir 13 

til 16 vikna meðgöngu, en 1% eftir 16 vikur (Hildur Björk Sigbjörnsdóttir, 

2018).  Niðurstöður íslenskrar rannsóknar á notkun getnaðarvarna ungra stúlkna 

sem gengu undir þungunarrof árið 2000 sýndi að 54% þeirra notuðu engar 

getnaðarvarnir. Að auki þekkti 46% stúlknanna ekki neyðargetnaðarvörn. Af 

niðurstöðunum má draga þá ályktun að mikið þekkingarleysi væri á notkun 

getnaðarvarna meðal yngri aldurshópa (Sóley S. Bender, 2000). Með bættri 

kynfræðslu og betra aðgengi að getnaðarvörnum hefur tíðni þungunarrofa frá 

aldarmótum til 2017 farið lækkandi hjá stúlkum á aldrinum 15 til 19 ára (Hildur Björk 

Sigbjörnsdóttir, 2017; Landlæknisembættið, 2005). 

Konur á Íslandi hafa í auknum mæli kosið að fara í lyfjameðferð í stað 

skurðaðgerðar til að enda meðgöngu. Niðurstöður íslenskrar rannsóknar sem var 

framkvæmd 2006 til 2007 á konum á aldrinum 16-45 ára, leiddi í ljós að í 91% tilvika 

tókst lyfjameðferðin. Meðferðin var framkvæmd á mismunandi tímum 

meðgöngunnar. Hjá konum sem fóru fyrir sjöundu viku í lyfjameðferðina tókst hún í 

92,3% tilvika en 88,5% eftir sjöundu viku og fram að níundu viku. Konurnar sem tóku 

þátt í rannsókninni voru almennt ánægðar með lyfjameðferðina. Þær vildu frekar 

velja lyfjameðferð en önnur úrræði við þungunarrof (Ágúst Ingi Ágústsson, Kristín 

Jónsdóttir og Jens A. Guðmundsson, 2010). Árið 2017 var gerð rannsókn á Íslandi 

þar sem hlutfall þungunarrofa með lyfjameðferð var kannað. Frá árinu 2012 hefur 

aukist að konur velji lyfjameðferð við þungunarrof. Hlutfall þungunarrofs með 

lyfjameðferð var um 57% árið 2012 en var komið upp í 75% árið 2017 (Hildur Björk 

Sigbjörnsdóttir, 2018). 

Lítið hefur verið rannsakað um ákvörðunartöku og líðan kvenna eftir 

þungunarrof á Íslandi en árið 2013 var líðan 34 kvenna, á aldrinum 18-44 ára, sem 
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farið höfðu í þungunarrof könnuð. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að konunum 

virtist  almennt líða vel að lokinni meðferð eða í 87,1% tilvika. Einnig var spurt um 

líkamlega heilsu eftir þungunarrof, 90,3% kvennanna leið vel en 3,2% illa. Upplifun 

á þjónustu kvennadeildar Landspítalans var einnig könnuð. 78,6% kvennanna sem 

hittu félagsráðgjafa sögðust hafa fengið mjög góðar upplýsingar og fræðslu um 

ferlið. Flestar voru ánægðar með viðmót félagsráðgjafans eða 85,7%. Þeim fannst 

félagsráðgjafinn hafa veitt þeim stuðning og skilning í gegnum ferlið sem sýnir að 

viðmót fagaðila og hlutleysi skiptir miklu máli (Erna Harðardóttir, 2013). 

5.2 Erlendar rannsóknir 

Fjölbreyttar ástæður geta legið á bak við ákvörðun um þungunarrof. Félagslegar 

aðstæður vega þungt. Þetta eru áhyggjur af fjármálum, ótti við lífsstílsbreytingar, 

slæm tímasetning, áhyggjur af sambandi við maka og það að verða einstætt og/eða 

ungt foreldri ásamt því að eiga of mörg börn (Broen, Moum, Bödtker og Ekeberg, 

2005; Biggs, Gould og Foser, 2013). Bandarísk rannsókn sem kannaði ástæður 

kvenna fyrir þungunarrofi sýndi að 40% hefði tekið ákvörðun um þungunarrof vegna 

fjármála. Um 20% vildu meina að barneignir myndu breyta framtíðarplönum og 

markmiðum þeirra. Konur vildu einbeita sér að því að klára skóla og skapa sér 

starfsframa áður en börn kæmu til sögunnar. Slæm tímasetning þungunar og að þær 

væru ekki tilbúnar að sinna móðurhlutverkinu var talin ástæða 36% tilvika. Einnig 

sagðist 19% kvennanna ekki vera tilfinningalega tilbúnar til að annast barn. 

Rannsóknin leiddi einnig í ljós að um 29% kvennanna sagði ástæðu fyrir þungunarrofi 

vera vegna annarra barna á heimilinu (Biggs, Gould og Foster, 2013).   

Í sænskri rannsókn frá árinu 2004 kemur meðal annars fram að helmingur 

kvenna sagði ákvörðun sína um þungunarrof vera vegna sambands við maka. Þær 

greindu frá því að þær vildu ekki verða einstæðar mæður. Ef samband við barnsföður 

var óljóst hafði það áhrif á ákvörðunina, sambandið væri ekki gott, þær vildu giftast 

áður, makinn vildi ekki eignast börn eða þær voru hræddar um að makinn væri ekki 

réttur í hlutverkið (Aléx og Hammarström, 2004; Biggs, Gould og Foster, 2013). 

Þegar ástæður fyrir því að þær ákváðu að ganga í gegnum þungunarrof voru 

kannaðar frekar kom í ljós að margar konur hugsuðu til baka til þeirra eigin æsku. 

12% vildu veita barninu betri framtíð. Sumar höfðu reynslu af því að búa á brotnu 
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heimili eða á heimili þar sem fíkniefna var neytt og áttu neikvæða upplifun af eigin 

æsku. Þeim langaði að gefa barni hamingjusamt líf og betri æsku en þær hefðu sjálfar 

upplifað. Ákvörðun um þungunarrof var einnig tengt heilsu en 12% kvennanna töldu 

að heilsa þeirra leyfði ekki barneignir (Biggs, Gould og Foster, 2013; Bradshaw og 

Slade, 2003). 

Rannsókn frá árinu 2004 unnin út frá feminísku sjónarhorni sýndi að konur 

sem óskuðu eftir þungunarrofi höfðu rætt það við sína nánustu. Þær mátu áhrif 

barneigna á fjárhagstöðu, tengsl við maka og framtíðarplön áður en ákvörðun var 

tekin. Konurnar lögðu áherslu á að endanleg ákvörðun hefði verið þeirra. Við að taka 

sjálfstæða ákvörðun um meðgöngu eða þungunarrof fannst konunum þær taka 

ábyrgð á eigin lífi. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að heilbrigðisstarfsfólk þyrfti 

að vera meðvitaðri um upplifun og áhrif sem konur finna fyrir í ákvörðunarferlinu, 

sérstaklega vegna tengsla við maka (Bradshaw og Slade, 2003; Aléx og 

Hammarström, 2004). Konur sem hafa orðið fyrir líkamlegu, andlegu eða 

kynferðisofbeldi í æsku eða eru í slæmu sambandi á fullorðinsárum eru líklegri til að 

verða óvænt þungaðar. Þær hafa yfirleitt lítið sjálfsálit og upplifa þunglyndi eða 

máttleysi vegna ofbeldisins. Þær byrja snemma að stunda kynlíf eða misnota 

fíkniefni og því líklegri til að fara í þungunarrof (Robin og Russo, 2004). 

Rannsóknir staðfesta að konur eru almennt hlynntar lyfjameðferð við 

þungunarrof og telja hana örugga. Kostir meðferðarinnar eru helst þeir að konur 

þurfa ekki að leggjast inn á spítala og geta verið heima hjá sér á meðan meðferðinni 

stendur og geta sinnt daglegum störfum. Lyfjameðferðin er ekki eins stórt inngrip í 

líkama þeirra eins og skurðaðgerð og henni fylgir meira öryggi. Niðurstöður 

rannsókna hafa með afgerandi hætti sýnt að 84% kvenna vilja frekar fara í 

lyfjameðferð heldur en skurðaðgerð við þungunarrof. Alþjóðlegar rannsóknir hafa 

leitt í ljós að 80% kvenna sem nýttu sér lyfjameðferð voru almennt ánægðar með 

meðferðina og myndu kjósa að gangast aftur undir hana ef þær þyrftu að binda enda 

á aðra þungun. Um 10% kvenna voru hinsvegar neikvæðar gagnvart 

lyfjameðferðinni og sögðu að hún væri tímafrek, henni fylgdu aukaverkanir og miklar 

blæðingar (Ho, 2006). Konur sem bundu endi á þungun með skurðaðgerð sögðu að 

hún væri streituvaldandi og þær finndu fyrir líkamlegum erfiðleikum eftir aðgerðina. 

Konur sem sáu fóstrið eftir aðgerð sögðu að þær fengju martraðir og óæskilegar 
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hugsanir eftir þá reynslu. Konur sem völdu skurðaðgerð framyfir lyfjameðferð segja 

aðgerðina ekki eins tímafreka og henni fylgi færri læknisheimsóknir. Þær yrðu lítið 

meðvitaðar um þungunarrofið sjálft vegna svæfingar og óttuðust aukaverkanir sem 

kynnu að fylgja lyfjameðferð. Rannsóknir hafa sýnt að konur upplifa ekki meiri 

geðrænan vanda í annarri meðferðinni frekar en hinni (Ho, 2006). 

5.3 Líðan kvenna  

Margskonar tilfinningar koma upp á yfirborðið þegar konur gera upp við sig hvort 

þær eigi að gangast undir þungunarrof. Þær kljást við reiði, sektarkennd og jafnvel 

ótta þar sem ákvörðunin hefur áhrif á líf þeirra til frambúðar (Guðbjörg Ebba 

Hermannsdóttir og Svava Stefánsdóttir, 2006). Hópur fólks sem er á móti 

þungunarrofum hefur í hótunum við konurnar og lækna sem framkvæma 

aðgerðirnar, það eykur á streituviðbrögðin. Þessir hópar ala á sektarkennd og 

skömm. Konurnar eru uppnefndar. Þeim er sagt að þungunarrof valdi ófrjósemi og 

krabbameini. Einnig að fóstrið finni fyrir sársauka og sé meinaður aðgangur að 

himnaríki svo fá dæmi séu tekin (Rubin og Russo, 2004). Algengt er að konur finni 

fyrir blendnum tilfinningum vegna ákvörðunar sinnar. Ef þungunin var óvelkomin 

eru fleiri neikvæðar tilfinningar í spilinu (Bradshaw og Slade, 2003). Um 57% kvenna 

og 56% karla eru áhyggjufull vegna afleiðinga þungunarrofsins. Algengt er að konur 

upplifi allan tilfinningaskalann í ákvörðunarferlinu svo sem streitu, kvíða, þunglyndi 

og létti (Bradshaw og Slade, 2003; Guðbjörg Edda Hermannsdóttir og Svava 

Stefánsdóttir, 2006). Konur sem upplifðu þunglyndi sögðust oft ekki hafa fengið 

stuðning frá fjölskyldum og vinum vegna ákvörðunar sinnar. 20% kvenna upplifði 

mikið þunglyndi í ákvörðunarferlinu og 40-45% fundu fyrir kvíða, streitu eða 

vanlíðan þegar þær tóku ákvörðun um að binda endi á þungun eða halda áfram 

meðgöngunni (Bradshaw og Slade, 2003). 

 Konur upplifa einnig margskonar tilfinningar eftir þungunarrof svo sem reiði, 

sektarkennd, skömm, eftirsjá og sorg.  Árið 2008 sýndi rannsókn að 41% kvenna fann 

fyrir einhverri sektarkennd og sorg á meðan 11% upplifðu mikla sektarkennd og sorg 

eftir þungunarrof (Foster, Gould og Kimport, 2012; Lohr, Fjersted, DeSilva og Lyus, 

2014). Algengasta líðanin eftir þungunarrof er léttir. Út frá niðurstöðum rannsókna 

fundu 63% kvenna fyrir létti eftir að meðferðinni lauk. Ákvörðunarferlið er 
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kvíðavaldandi en kvíðinn minnkar hratt að lokinni meðferð. Langtímarannsóknir 

telja að heilsuhraustar konur finni almennt ekki fyrir vanlíðan eða kvíða eftir 

þungunarrof. Konur sem hafa undirliggjandi sjúkdóma, þunglyndi eða kvíðaröskun, 

er hættari til að fá alvarlegri einkenni þunglyndis. Um 64% kvenna fundu fyrir engu 

eða lágmarks þunglyndi á móti 4% kvenna sem fundu fyrir alvarlegu þunglyndi 

(Landspítalinn, e.d.; Lohr, Bradshaw og Slade, 2003; Fjersted, DeSilva og Lyus, 2014). 

Í nýlegri rannsókn kom fram að 26,8% kvenna fundu fyrir einkennum þunglyndis 

strax eftir þungunarrof. Eftir því sem tíminn leið minnkuðu einkennin. Þremur 

mánuðum eftir þungunarrof fann 18,4% kvenna enn fyrir þunglyndi og var talan 

komin niður í 9,3% eftir ár (Khodakarami, Mafakheri, Shobeiri, Soltanian og 

Mohagheghi, 2017). Þungunarrof virðist hafa lítil sem engin áhrif á sjálfsálit kvenna. 

Um 52% upplifði sjálfstraust en 3% áttu erfitt eftir þungunarrofið (Bradshaw og 

Slade, 2003; Lohr, Fjersted, DeSilva og Lyus, 2014). 

 

6 Kenningar 

Í næstu undirköflum verður fjallað um þrjár kenningalegar nálganir sem 

félagsráðgjafar nota í starfi sínu með konum sem hafa óskað eftir þungunarrofi. Þær 

eru feminískar kenningar, valdefling og kreppukenning. 

6.1 Feminískar kenningar 

Feminískar kenningar skoða misrétti milli kynslóða ásamt samskiptum kynjanna. Í 

byrjun var feminísk kenning tilraun til að útskýra kúgun kvenna í heiminum og hafa 

fræðimenn kannað hvernig jafnrétti kynja er háttað á vinnustöðum, efnahagslega 

og heima fyrir (Carlson og Ray, 2011). Fræðilega séð hafa feminískar rannsóknir verið 

byggðar á samstarfi við kvennahreyfingar. Í flestum löndum heimsins geta konur 

óskað eftir þungunarrofi þökk sé kvennahreyfingum og pólitískum umræðum. Í dag 

hafa konur meira kynferðilegt frelsi en áður, sérstaklega í vestrænum ríkjum. Konur 

hafa aðgang að getnaðarvörnum, menntun og eru á atvinnumarkaði. Staða kvenna 

nú til dags er samt sem áður oft skilgreind þannig að kona beri alla ábyrgð á börnum 

sínum og heimili (Aléx og Hammarström, 2004). 
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Feminískar kenningar halda því fram að konur hafi val.  Að þær hafi fullan 

rétt til að ráða yfir öllum þáttum lífsins sem skipta máli. Samkvæmt kenningum 

feminískra rannsókna er mikilvægt að gæta þess að hver kona hefur rétt til að ráða 

yfir eigin líkama. Að konur hafi frelsi til að taka ákvarðanir um það hvort, hvenær, 

hvernig og með hverjum þær eignast börn. Það er í hennar valdi að vera þunguð eða 

ekki. Það er mikilvægt að bera virðingu fyrir rétti og ákvörðun kvenna. Það þarf að 

virða það frelsi að konur geti sjálfviljugar tekið ábyrgð á sínu lífi, tekið sjálfstæðar 

ákvarðanir, skipulagt líf sitt og átt möguleika á að fara í þungunarrof (Aléx og 

Hammarström, 2004; Bradshaw og Slade, 2003). Með því að nota reynslu og 

þekkingu kvenna sem aflað hefur verið í rannsóknum er hægt að auka skilning á 

reynsluheimi þeirra og lífskreppum sem þær þurfa að ganga í gegnum ásamt því að 

skoða þungunarrof út frá þeirra sjónarhorni. Innan feminískra kenninga er mikilvægt 

að aðstoða konur til að auka sjálfstraust, bjartsýni og hafa stjórn á aðstæðum sínum 

(Aléx og Hammerström, 2004). 

Feminískar kenningar innan félagsráðgjafarinnar urðu til vegna aðgerða 

feminískra kvenna þar sem markmið þeirra var að bæta velferð kvenna í 

samfélaginu. Feminískar kenningar vilja koma í veg fyrir ójöfnuð á milli kynja. Með 

feminískum kenningum er verið að meta hvar helsti styrkur kvenna sé að finna, að 

láta rödd þeirra heyrast og leggja áherslu á að konur hafa líka þarfir (Dominelli, 

2002). 

6.2 Valdefling 

Valdefling varð til í jafnréttisbaráttunni á sjöunda áratugnum og hafa margar útgáfur 

að skilgreiningum á kenningunni verið gefnar út. Það fer eftir því í hvaða samhengi 

og innan hvaða fræðisviðs kenningin er notuð, hvernig skilgreiningin er nákvæmlega 

sett fram. Valdefling er mikið notuð í starfi tengt kvennafræðum og hefur verið 

notuð innan félagsráðgjafar. Meðal annars styðja ljósmæður við valdeflingu í sínu 

starfi þar sem hún er notuð í meðferðarsamskiptum við skjólstæðinga (Ásrún Ösp 

Jónsdóttir og Steinunn H. Blöndal, 2015). 

Útskýringin á valdeflingu tengist hugtakinu vald þar sem einstaklingur hefur 

ákveðin völd yfir öðrum og fer það eftir því hvernig sá einstaklingur beitir því 

valdi.  Valdefling flokkast undir þann sem gefur vald með eflandi samskiptum þannig 
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að sá sem upplifir geti fundið fyrir styrk í gegnum samskipti við aðra. Með valdeflingu 

öðlast einstaklingur styrk í gegnum félagsleg samskipti, að viðkomandi fái rödd og 

öðlist betri lífsgæði. Valdefling felur í sér að einstaklingur geti haft betur stjórn á 

sjálfum sér, aðstæðum sínum og eyði tilfinningum á borð við varnarleysi, hjálpleysi 

eða kúgun. Einnig ef einstakling finnst hann vera utangátta eða háður öðrum. 

Valdefling felst einnig í því að einstaklingur geti notað styrkleika sína til að taka meiri 

ábyrgð á lífi sínu (Ásrún Ösp Jónsdóttir og Steinunn H. Blöndal, 2015). 

            Valdefling er lykilhugtak í félagsráðgjöf og með valdeflingu er rödd þeirra sem 

minnst heyrast í samfélaginu gerð áberandi á sama tíma og einstaklingar öðlist völd 

yfir sínu lífi og fundið leiðir til að tilheyra samfélaginu. Með valdeflingu er ekki 

einungis verið að valdefla einstaklinga heldur er valdefling tækifæri til að stuðla að 

bættu jafnrétti og meiri samstöðu í samfélaginu. Þegar unnið er með valdeflingu er 

unnið að sjálfstjórn einstaklingsins þar sem hugtakið er tengt hugmyndum um 

sjálfshjálp, sjálfsbreytingum og sjálfsákvörðun. Með sjálfsákvörðun geta 

einstaklingar haft meira frelsi til að taka ákvarðanir. Áður en unnið er með 

skjólstæðingum er mikilvægt að félagsráðgjafi að geta unnið sjálfstætt og notað 

valdeflingu í sínu eigin lífi (Törrönen, Borodkina, Samoylova og Heino, 2013). 

Markmið með valdeflingu í félagsráðgjöf er að styrkja völd skjólstæðinga þannig að 

hann öðlist styrkleika til að breyta aðstæðum sínum þar sem hann þekkir sínar 

aðstæður best. Með valdeflingu geta einstaklingur fundist hann vera valdameiri en 

áður og þannig notað styrleika sinn til að ná markmiðum sínum (Greene, Lee og 

Hoffpauir, 2005). 

    Hlutverk valdeflingar innan kvennasviðs væri að valdefla konur í að finna styrkleika 

sína og vera eigin málsvarar. Að konu finnist hún hafa stjórn á aðstæðum sínum 

ásamt því að finna fyrir jákvæðum breytingum á lífi sínu. Að hún geti tekið ákvarðanir 

sjálf sem tengjast henni og þannig bera meiri ábyrgð á lífi sínu. Slæm upplifun á 

fæðingu getur reynst konum erfið og þar af leiðandi aukið kvíða hjá þeim. Með 

valdeflingu gæti kona tekst á við þessar erfiðu og kvíðvænlegu aðstæður sem hún 

stendur frammi fyrir í ákvörðunarferlinu eða við fæðingu. Með aðstoð, aukinni 

vitneskju, upplýsingagjöf og styrk í gegnum fagfólk getur kona haft betri stjórn á 

aðstæðum sínum (Ásrún Ösp Jónsdóttir og Steinunn H. Blöndal, 2015). 
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6.3 Kreppukenning 

Hugtakið kreppa er skilgreint sem viðbrögð einstaklings við streituvaldandi 

aðstæðum þar sem einstaklingur upplifir tímabundnar tilfinningar gagnvart 

aðstæðunum. Að aðstæðurnar séu yfirþyrmandi eða hann sé ófær á að takast á við 

þær leiðir sem draga úr óþægindum eða hættulegum aðstæðum (Ell, 1996). Kreppa 

getur einnig gerst innan fjölskyldu þar sem ástand veldur því að ekki er séð fram á 

að geta leyst aðstæðurnar með fyrri reynslu eða persónulegum eiginleikum (Andrés 

Ragnarsson, 1997). 

            Á lífsleiðinni munum við öll verða fyrir einhvers konar erfiðleikum og geta þeir 

haft sinn toll á andlegu heilsu okkar. Andlegt heilbrigði felst ekki í því hvernig við 

komumst framhjá kreppum, heldur felst það í því hvernig við vinnum úr þeim. 

Hvernig við getum notað fyrri reynslu til að vinna úr öllum kreppum lífsleiðarinnar. 

Við þurfum öll að takast á við kreppur sem er mikilvægur og eðlilegur hlutur af 

lífshlaupinu. Ef við tökumst ekki við þær kreppur sem verða fyrir okkur á lífsleiðinni 

er hætta á því að stöðnun verði á þroskabrautinni. Kreppur er eðlilegur þáttur í 

þroskaferlinu sjálfu þar sem kreppa getur aukið þroska og sjálfsþekkingu 

einstaklingsins. Ef einstaklingur hefur þurft að takast á við erfiðleika og komist í 

gegnum kreppu er hann líklegur til að geta notið eigin reynslu til að komast í gegnum 

aðrar kreppur sem upp koma á lífsleiðinni. Að fyrri reynsla einstaklingsins getur gert 

honum kleift að takast á við erfiða atburði eða áföll lífsins seinna meir og er það í 

raun sjálfsblekking að reyna að komast í gegnum lífið án þess að þurfa að takast á 

við kreppur. Það mætti segja að kreppa sé hluti af hringrás lífsins. Aftur á móti getur 

kreppa farið úrskeiðis með þeim afleiðingum að fólk festist á ákveðnum stigum 

kreppunnar og situr uppi með langvarandi erfiðleika (Andrés Ragnarsson, 1997). Að 

aðstæðurnar hafa valdið miklu áfalli fyrir einstaklinginn þannig að hann upplifir bæði 

félagslegra og/eða tilfinningalega vandamála sem seinna meir gætu leitt til einhvers 

konar langvarandi geðröskun (Andrés Ragnarsson, 1997; Ell, 1996). 

Hugtakið kreppuíhlutun (e. crisis intervention) innan kreppukenninga er 

aðferð sem er notuð til að aðstoða einstaklinga sem upplifa atburði í lífi sínu sem 

valda tilfinningalegum eða líkamlegum vandamálum. Kreppuíhlutun leggur áherslu 

á að viðbrögðin sé ekki sjúkdómur heldur eðlileg viðbrögð mannsins vegna óvæntra 

eða yfirþyrmandi atburði. Félagsráðgjafar hafa í auknum mæli notað kreppuíhlutun 
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í sinni vinnu. Með kreppuíhlutun er markmiðið að styðja einstakling til að takast á 

við raunveruleikann í staðinn fyrir að vera í afneitun. Mikilvægt er að 

einstaklingurinn fái að vinna úr sorginni eða þeim tilfinningum sem hann upplifir 

vegna atburðsins. Á meðan einstaklingur upplifir kreppu í lífi sínu er mikilvægt að sá 

sem aðstoðar hann veiti honum stuðning og sýnir honum að það sé von eftir kreppu 

(Ell, 1996; Hutchinson og Oltedal, 2003; Ngozichukwu, e.d.). Eftir meðferðina á 

einstaklingur að geta notað eigin bjargráð til að komast í gegnum erfiðar lífsreynslur 

í framtíðinni og næstu kreppur sem verða fyrir vegi hans (Ngozichukwu, e.d.). 

 

7 Félagsráðgjöf 

Félagsráðgjöf er lögverndað starfsheiti. Eftir að hafa lokið námi í félagsráðgjöf við 

Háskóla Íslands þarf að sækja um leyfi hjá landlækni til að starfa sem slíkur í íslensku 

samfélagi (Lög um félagsráðgjöf nr. 95/1990). Félagsráðgjöfum ber skylda til að 

fylgja siðareglum (Embætti landlæknis, e.d.). Siðareglur eru óskráð siðferðisviðmið 

með áherslu á hreinskilni, skuldbindingu og virðingu án fordóma. Siðareglur gefa til 

kynna þær skyldur og ábyrgð sem hver starfsstétt vinnur að í sameiningu til að 

tryggja sem besta þjónustu til skjólstæðinga (Samband íslenskra sveitarfélaga, 

2015). Markmið félagsráðgjafa samkvæmt siðareglum er að sporna við félagslegu 

ranglæti (Embætti landlæknis, e.d.). 

Starf félagsráðgjafans felst í að upplýsa skjólstæðinga um réttindi og úrræði 

sem eru í boði. Félagsráðgjafar aðstoða og styðja skjólstæðinga og aðstandendur við 

að finna leiðir að lausn vandamála í samvinnu við aðrar félags- og 

heilbrigðisstofnanir og hvernig hægt sé að notfæra sér þá þjónustu sem samfélag 

viðkomandi býður upp á (Guðbjörg Edda Hermannsdóttir og Svava Stefánsdóttir, 

2006). Mikilvægt er að félagsráðgjafar noti heildarsýn og virðir sjálfsákvörðunarrétt 

hvers og eins, gæti trúnaðarskyldu, útskýri markmið og afleiðingar (Embætti 

landlæknis, e.d.). Félagsráðgjafar þurfa að hafa góða heildarsýn yfir aðstæður 

skjólstæðinga. Samstarf við aðrar heilbrigðisstéttir eru mikilvægar til að 

skjólstæðingar og aðstandendur þeirra fái sem besta þjónustu. Læknisfræðilegar og 
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félagslegar aðgerðir þurfa að haldast í hendur.  Félagslegar og tilfinningalegar 

aðstæður skjólstæðinga geti valdið veikindum og tafið bata. Mikilvægt er fyrir 

félagsráðgjafa að fá skjólstæðinga til að tjá skoðanir sínar með virkri hlustun og sýna 

þeim gagnkvæman skilning, traust og trúnað. Gott viðmót getur dregið úr 

langvarandi tilfinningalegum áföllum og flýtt bataferli (Guðbjörg Edda 

Hermannsdóttir og Svava Stefánsdóttir, 2006). 

7.1 Félagsráðgjöf á kvennasviði 

Margar konur sem eru í ákvörðunarferlinu eða hafa óskað eftir þungunarrofi fara í 

viðtöl hjá félagsráðgjafa á kvennasviði Landspítalans þar sem um 80% allra 

þungunarrofa eru framkvæmd (Guðbjörg Ebba Hermannsdóttir og Svava 

Stefánsdóttir, 2006). Árið 1973 hóf fyrsti félagsráðgjafinn störf við fæðingardeild 

Landspítalans. Í fyrstu fólst starfið í almennri félagsráðgjöf en eftir mikla eftirspurn 

skjólstæðinga og aðstandenda þeirra hefur félagsráðgjöfin farið ört vaxandi og orðið 

sérhæfðari (Guðbjörg Edda Hermannsdóttir og Svava Stefánsdóttir, 2006). Um 

helmingur einstaklinga sem mæta til félagsráðgjafa á kvennasviði koma af eigin 

frumkvæði. Það leita einnig margir eftir ráðgjöf með tilvísun frá öðrum 

heilbrigðisstéttum. Stærsti hluti þeirra eru konur sem óska eftir þungunarrofi, á eftir 

koma pör og aðstandendur þeirra. Árlega leita um 1200 til 1300 einstaklingar til 

félagsráðgjafa en samtals eru tekin um 1900 viðtöl og er aldur skjólstæðinga á bilinu 

13 til 90 ára. Meirihluti viðmælenda eru konur en karlar sem óska eftir viðtali eru 

yfirleitt í hópi aðstandenda  (Guðbjörg Edda Hermannsdóttir og Svava Stefánsdóttir, 

2006).  

Konur sem leita eftir aðstoð hjá félagsráðgjafa á kvennasviði koma úr 

mismunandi aðstæðum og getur reynst áfall fyrir sumar konur að uppgötva óvænta 

þungun. Þær þurfa á skömmum tíma að taka ákvörðun um það hvort binda eigi endi 

á þungunina eða halda henni áfram. Þegar von er á barni geta sprottið fram alls 

konar tilfinningar hjá verðandi foreldrum. Sumir finna fyrir tilhlökkun og gleði á 

meðan aðrir finna fyrir kvíða. Það þarf að meta núverandi aðstæður og skoða 

framtíðarplön. Að taka endanlega ákvörðun um þungun er erfitt og getur skapað 

togstreitu á milli tilfinninga og skynsemi (Guðbjörg Edda Hermannsdóttir og Svava 

Stefánsdóttir, 2006).  



29 

Félagsráðgjafar á kvennasviði vinna í samvinnu við félags- og 

heilbrigðisþjónustu og veita öllum deildum kvennasviðs þjónustu.  Deildirnar 

skiptast í fósturgreiningardeild, kvenlækningadeild, fæðingarvakt, meðgöngu- og 

sængurlegudeild og mæðravernd (Guðbjörg Edda Hermannsdóttir og Svava 

Stefánsdóttir, 2006; Landspítalinn, e.d.). Félagsráðgjafar á kvennasviði starfa eftir 

núgildandi lögum um þungunarrof sem tóku gildi árið 1975 (Landspítalinn, 

e.d.).  Helsta hlutverk félagsráðgjafa á kvennasviði er að veita skjólstæðingum og 

aðstandendum sálfélagslegan stuðning eða aðstoð vegna félagslegra og 

tilfinningalegra erfiðleika eða áfalla á meðgöngu, við barnsburð eða í veikindum. Þeir 

hafa umsjón með móttöku kvenna sem óska eftir þungunarrofi og veita ráðgjöf 

varðandi þungunarrof, ófrjósemisaðgerðir, getnaðarvarnir og félagslega aðstoð sjá 

um frágang umsókna og rita greinagerðir  (Guðbjörg Edda Hermannsdóttir og Svava 

Stefánsdóttir, 2006). 

7.2 Hlutverk félagsráðgjafans í ákvörðunarferlinu 

Aðkoma félagsráðgjafa samkvæmt núverandi lögum er einungis ef um félagslegar 

ástæður er að ræða (Lög um ráðgjöf og fræðslu varðandi kynlíf og barneignir og um 

fóstureyðingar og ófrjósemisaðgerðir nr. 25/1977). Mikilvægt er fyrir 

félagsráðgjafann að hafa heildarmynd af aðstæðum skjólstæðingsins því tengsl 

viðkomandi við aðstandendur getur skipt máli, einnig aldur, starf, búseta eða hvort 

að viðkomandi hafi orðið fyrir áfalli. Það getur verið áfall fyrir konu ef um óvænta 

þungun er að ræða og getur verið erfitt að taka ákvörðun um hvort eigi að halda 

meðgöngu áfram eða fara í þungunarrof þar sem kona þarf að taka ákvörðun innan 

ákveðins tímaramma (Guðbjörg Edda Hermannsdóttir og Svava Stefánsdóttir, 2006). 

Það getur reynst vel að fá aðstoð frá utanaðkomandi aðila til að skilja betur 

aðstæðurnar og á sama tíma veitt stuðning í gegnum ákvörðunarferlið. 

Félagsráðgjafinn tekur ekki ákvörðun fyrir skjólstæðinga ef par er ósammála um 

hvort það eigi að enda þungun eða ekki (Guðbjörg Edda Hermannsdóttir og Svava 

Stefánsdóttir, 2006). 

Ef ákvörðunin felur í sér að enda þungun þá fara þau í læknisskoðun og viðtal 

hjá félagsráðgjafa en það getur verið misjafnt hversu mörg viðtöl skjólstæðingarnir 

þurfa bæði fyrir og eftir þungunarrof (Landspítalinn, e.d.). Í sumum tilfellum kemur 
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það fyrir að konur finna fyrir miklum þrýstingi frá maka, vinum eða frá 

fjölskyldumeðlimum og því þarf félagsráðgjafi  að ræða slíkt mál vandlega við 

konuna ásamt því að undirstrika fyrir henni að ákvörðun hennar er undir henni 

komið. Makar eru hvattir til að virða ákvörðun konunnar ásamt því að veita henni 

stuðning í gegnum ferlið þar sem ábyrgðin er ekki einungis hjá konunni sjálfri heldur 

hjá báðum aðilum (Guðbjörg Edda Hermannsdóttir og Svava Stefánsdóttir, 2006). 

Konur sem óska eftir þungunarrofi leita fyrst og fremst eftir stuðningi og 

samúð frá félagsráðgjafa. Aðstæður kvennanna eru misjafnar og það getur reynst 

erfitt fyrir konur að leggja líf sitt á borðið og ákveða hvort þær vilji ganga í gegnum 

meðgöngu eða fara í þungunarrof. Í ákvörðunarferlinu fer félagsráðgjafinn yfir stöðu 

kvenna og athugar hvaða úrræði og félagsleg aðstoð er í boði. Einnig er farið yfir 

kosti og galla meðgöngu og/eða þungunarrofs. Í viðtalinu skoðar félagsráðgjafinn 

þætti sem gætu haft áhrif á val kvennanna. Konur leitast við að fá faglega aðstoð og 

stuðning því er nauðsynlegt fyrir félagsráðgjafann beiti virkri hlustun ásamt því að 

spyrja markvissa spurninga. Félagsráðgjöfum ber að veita hlutlausa ráðgjöf varðandi 

þungunarrof þrátt fyrir erfiðar tilfinningar gagnvart siðferðislegu réttmæti til 

þungunarrofa. Í ákvörðunarferli er mikilvægt að félagsráðgjafinn þekki takmörk sín 

og fordóma og vísi málinu áfram ef þess þarf. Ef félagsráðgjafi sýnir fordóma í garð 

kvenna í ákvörðunarferlinu gæti ákvörðunartakan reynst erfiðari, ýtt undir vanlíðan 

og tilfinningalegu uppnámi og því nauðsynlegt að vísa málinu áfram til annarra 

fagaðila. Félagsráðgjafi veitir upplýsingar og leiðbeiningar um aðgerð ef kona óskar 

eftir þungunarrof og ræðir um ótímabærar þunganir ásamt því að aðstoða hana við 

að útvega getnaðarvarnir. Félagsráðgjafi veitir stuðning ef konu líður illa eftir aðgerð 

eða er á báðum áttum um ákvörðun sína (Guðbjörg Edda Hermannsdóttir og Svava 

Stefánsdóttir, 2006). 
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8 Niðurstöður og umræða 

Markmið þessarar ritgerðarinnar var að varpa á ljósi á umfang þungunarrofa, hverjar 

væri ástæður þungunarrofa, hver líðan kvenna væri fyrir og eftir þungunarrof og 

hver aðkoma félagsráðgjafans væri í ferlinu. Þær rannsóknarspurningar sem leitast 

var við að svara eru: Hvert er umfang þungunarrofa? Hver er ástæða þungunarrofa? 

Hver er líðan kvenna eftir þungunarrof? Hver er aðkoma félagsráðgjafa í ferlinu? 

Til að svara þessum rannsóknarspurningum var skoðað skilgreiningu á 

hugtakinu þungunarrof, óöruggra þungunarrofa og hvaða meðferðarúrræði standi 

konum til boða. Skoðað voru núgildandi lög um þungunarrof á Íslandi og nýtt 

frumvarp um breytingar á lögum ásamt því að rýna léttilega yfir dönsk, sænsk og 

norsk lög. Einnig voru skoðaðar bæði íslenskar og erlendar rannsóknir um 

þungunarrof og líðan kvenna. Farið var yfir hvaða kenningar gæti nýst í starfi með 

konum og hvert hlutverk félagsráðgjafans væri.  

Ljóst er að milljónir kvenna óska eftir þungunarrofi út um allan heim og 

næstum helmingur kvenna búa við aðstæður þar sem þungunarrof er bannað 

samkvæmt lögum eða einungis leyfðar ef ef heilsa móður er í hættu. Þær konur 

neyðast til að enda meðgöngu sína með óöruggum hætti. Eins og áður hefur komið 

fram eru þessar aðgerðir framkvæmdar í þróunarlöndunum. Ár hvert eru 

framkvæmdar tugi milljónir þungunarrof af einstaklingum sem skortir allan 

læknisfræðilega hæfileika til að framkvæma slíkar aðgerðir. Vegna þessara 

takmarkana eru því miður mörg dauðsföll ár hvert. Tíðni þungunarrofa á heimsvísu 

hefur farið hækkandi með árunum vegna fjölgun mannkynsins. Þegar horft var til 

áranna 1990 til 2014 hafði árleg tíðni þungunarofa aukist um 5,9 milljónir. Frá 

árunum 2010 til 2014 var áætlað að 56,3 milljónir þungunarrofa voru framkvæmd 

árlega (Sedgh, Bearak, Singh, Bankole og Popinchalk, 2016). Þróunarlöndin situr á 

toppnum þar sem rúmlega 88% allra þungunarrofa voru framkvæmd þar. Ef skoðað 

er tíðni þungunarrofa á hverjar 1000 konur mátti sjá að á meðaltali voru framkvæmd 

35 þungunarrof á hverjar 1000 konur á barneignaraldri. Ef skoðuð er tíðni 

þungunarrofs á heimsvísu má sjá að flest öll framkvæmd þungunarrof eru gerðar í 

þróunarlöndunum eða í 88% tilvika (Sedgh, Bearak, Singh, Bankole og Popinchalk, 

2016; Singh, Remez, Sedgh, Lorraine og Onda, 2018). Frá árunum 1990 til 1994 átti 

Austur-Evrópa hæstu tíðnina á framkvæmdum þungunarrofum þar sem meðaltalið 
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var 88 þungunarrof á hverjar 1000 konur en hafði dregist um helming þegar tölur 

voru skoðaðar árið 2014. Frá árunum 2010 til 2014 átti Suður-Ameríka og 

Karabískahafið hæstu tíðnina þar sem meðaltalið var 44 þungunarrof á hverjar 1000 

konur. Vestur-Evrópa hefur lægstu tíðnina á heimsvísu þar sem meðaltalið var 12 

þungunarrof á hverjar 1.000 konur á árunum 2010 til 2014 (Sedgh o.fl., 2012; Lohr, 

Fjersted, DeSilvia og Lyus, 2014; Sedgh o.fl., 2016).  

Ef horft er til Íslands hefur tíðni þungunarrofa aukist síðan frá aldarmótum 

til ársins 2017 eða úr 12,5 þungunarrof í 13,1 þungunarrof á hverjar 1000 konur. Ef 

tekið er tillit til aldurs þá voru flest þungunarrof framkvæmd á konum á aldrinum 25 

til 29 ára á Íslandi. Ef skoðað eru tölur frá Norðurlöndunum mátti sjá að algengasti 

hópurinn til að fara í þungunarrof var á aldursbilinu 20-24 og á eftir því 25-29. Flest 

þungunarrof eru framkvæmd í Svíþjóð af Norðurlöndunum sem gæti stafað af þeirra 

núgildandi lögum. Lög um þungunarrof í Svíþjóð gefur heimild til að enda meðgöngu 

við lok 18. viku. Að sama skapi veitir löggjöfin heimild til að framkvæma þungunarrof 

hvenær sem er á meðgöngunni ef upp koma aðstæður sem gætu stefnt lífi eða heilsu 

móður í hættu. Frá 1996 til aldarmóta var tíðni þungunarrofa á konum undir tvítugu 

hærra en á Norðurlöndunum. Tíðnin hefur farið minnkandi með árunum eða úr 21,1 

framkvæmd þungunarrof á hverjar 1000 konur niður í 12,4 þungunarrof. Í 

samanburði við Norðurlöndin hafa þungunarrof hjá konum yngri en tvítugt farið 

einnig minnkandi frá síðasta áratug eða úr 18,8 þungunarrof í 11,2 þungunarrof á 

hverjar 1000 konur (Hildur Björk Sigbjörnsdóttir, 2017; Hildur Björk Sigbjörnsdóttir, 

2018; Sóley S. Bender, 2000). 

Ljóst er að margar ástæður geta myndað ákvörðun kvenna. Frá rannsóknum 

má geta að helstu ástæður kvenna sem höfðu óskað eftir þungunarrofi voru 

félagslegar. Þeir þættir sem höfðu mest áhrif á ákvörðun kvenna voru ótti við 

lífstílsbreytingar, tímasetning, fjármál, samband við maka, að vera einstætt foreldri 

eða að eiga mörg börn fyrir (Broen, Moum, Bödtker og Ekeberg, 2005; Biggs, Gould 

og Foser, 2013). Um helmingur kvenna vildu meina að ákvörðun þeirra orsakaðist af 

samband hennar við maka. Margar konur vissu hvernig væri að koma af brotnu 

heimili og óttuðust þær við að verða einstæðar mæður ef samband við maka 

reyndist ekki vera öruggt. Einnig spilaði fjármál inn í ástæður fyrir þungunarrofs og 

vildu 40% kvenna meina að fjármálastaða þeirra gæti ekki boðið upp á barn. Eins 
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vildu 20% kvenna meina að barn væri ekki inn í framtíðarplani þeirra. Þær konur 

voru að leitast eftir að ná ákveðnum markmiðum og búa til starfsframa áður en börn 

kæmu til sögunnar. Um 29% kvenna vildu meina að þær ættu of mörg börn og gætu 

því ekki sinnt fleirum. Sumar konur höfðu upplifað erfiðar fæðingar eða þegar fyrri 

meðganga gekk illa. Konur geta fundið fyrir einkennum áfallastreitu þar sem fyrri 

reynsla af fæðingu eða meðgöngu gekk illa og gæti leitt til óöryggis við að ganga með 

barn, fæðingu eða umönnun barns (Biggs, Gould og Foster, 2013; Bradshaw og 

Slade, 2003). 

Að verða foreldri getur reynst mörgum erfitt og geta ýmsar tilfinningar 

sprottið af foreldrarhlutverkinu. Margir upplifa tilhlökkun og gleði af 

foreldrahlutverkinu á meðan aðrir geta fundið fyrir kvíðaeinkennum. Eins og áður 

hefur komið fram er að aðstæður kvenna er mismunandi og er ein helsta orsök af 

hverju konur óska eftir þungunarrofi. Að fara í þungunarrof hefur misjöfn áhrif á 

líðan kvenna og er það einstaklingsbundið. Meðal þeirra algengustu tilfinningum 

sem konur finna fyrir í ákvörðunarferlinu samkvæmt rannsóknum er streita, kvíði og 

þunglyndi.  

Rannsóknir vildu meina að 40-45% kvenna upplifa einhverskonar 

streituviðbrögð í ferlinu. Konur upplifa almennt kvíða rétt áður en meðferð hefst en 

fór svo minnkandi þegar leið að lokum meðferðarinnar. Eðlilegt er að konur upplifi 

reiði og sekt á meðan meðferð stendur yfir, einnig kom í ljós að konur geta fundið 

fyrir eftirsjá um ákvörðun sína. Samkvæmt rannsóknum eiga konur almennt ekki 

erfitt eftir meðferð en mikilvægt er að veita konum stuðning í gegnum ferlið þar sem 

um 3% kvenna eiga mjög erfitt eftir þungunarrof. Algengasta tilfinningin sem konur 

upplifa eftir þungunarrof var léttir eða um 63% (Bradshaw og Slade, 2003; Lohr, 

Fjersted, DeSilva og Lyus, 2014). Einnig er eðlilegt að konur upplifi neikvæðar 

tilfinningar eftir þungunarrof á borð við kvíða og vanlíðan. Langtímarannsóknir vilja 

meina að konur sem hafa undirliggjandi sjúkdóm eru líklegri til að finna fyrir 

einkennum þunglyndis eða kvíðaraskanna (Landspítalinn, e.d.).  

Ljóst er að stærsti hluti skjólstæðinga félagsráðgjafa á kvennasviði eru konur 

sem hafa óskað eftir þungunarrofi og aðstandendur hennar. Félagsráðgjafar gegna 

mikilvægu starfi á kvennasviði og þá sérstaklega í ákvörðunarferlinu sjálfu. Hlutverk 

félagsráðgjafans er að veita hlutlausri ráðgjöf til að draga úr streitu og vanlíðan 
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kvenna þar sem konur upplifa mismunandi tilfinningar í sínu ákvörðunarferli. 

Félagsráðgjafar leitast við að styðja konur og sýna samúð í gegnum ferlið þar sem 

ákvörðunin getur verið kvíðvænleg og reynst mörgum konum erfið. Félagsráðgjafi 

hefur þann hæfileika til að finna bestu úrræðin og þá félagslega aðstoð sem 

samfélagið hefur upp á að bjóða. Í meðferðarviðtalinu er leitast við að skoða 

heildarmynd af aðstæðum kvenna ásamt því að skoða þá þætti sem hafa áhrif á 

konu. Skoðað af hverju kona vill enda meðgöngu sína ásamt því að aðstoða hana við 

að komast að niðurstöðu. Ljóst er að mikilvægt sé að upplýsa konur í viðtalinu að 

ákvörðunin eigi alltaf að vera á hennar forsendum. Í vinnu á kvennasviði er ljóst af 

mikilvægt sé að hvetja maka til að veita fullan stuðning í gegnum ferlið, frá upphafi 

til enda. Starf félagsráðgjafa á kvennasviði felst ekki eingögnu í því að veita 

viðeigandi stuðning heldur einnig að veita ráðgjöf varðandi ófrjósemisaðgerðir og 

getnaðarvarnir. Félagsráðgjafar nota mismunandi vinnuaðferðir í vinnu sinni og geta 

feminískar, valdeflings og kreppukenningar verið hluti af starfi þeirra á kvennasviði. 

Þessar kenningar eiga það sameiginlegt, að leitast við að efla sjálfsákvörðunarrétt 

kvenna til að taka ákvarðanir sem tengjast lífi sínu og breytt aðstæðum (Guðbjörg 

Edda Hermannsdóttir og Svava Stefánsdóttir, 2006). 

 Með því að nota feminískar kenningar í starfi félagsráðgjafa er áherslan lögð 

á konuna, það er að hún hafi rödd. Þannig að hún hafi fullan rétt til að taka 

ákvarðanir sem tengjast hennar lífi, að hún hafi fullt vald til að ákveða með hverjum 

hún eignast barn og hvort hún vilji yfirhöfuð eignast barn. Með valdeflingu myndi 

félagsráðgjafi aðstoða konuna við að finna styrkleika sína og hvernig hún gæti nýtt 

þá til að ná markmiðum sínum, og framkallað jákvæðar breytingar í lífi sitt. Með 

styrkleikann að vopni ætti konan auðveldara með að taka fulla ábyrgð á lífi sínu 

ásamt því hvernig best væri að takast á við kvíðvænlegar aðstæður. 

Kreppukenningin gæti átt vel við störf félagsráðgjafa á kvennasviði þar sem það 

getur reynst konum áfall að þurfa að taka ákvörðun um áframhaldandi meðgöngu 

eða rof á þungun. Það að þurfa  að taka svo mikilvæga ákvörðun getur reynst konum 

yfirþyrmandi og framkallað mikla streitu. Með aðstoð frá félagsráðgjafa væri hægt 

að aðstoða konuna til að taka upplýsta ákvörðun um hvað henti henni best og veita 

henni viðeigandi stuðning í gegnum ferlið.  
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