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Útdráttur  

 

Bakgrunnur: Getnaðarvarnaráðgjöf verður í auknum mæli í höndum hjúkrunarfræðinga og ljósmæðra 

hér á landi eftir nýlega lagabreytingu sem heimilar þeim að ávísa hormónagetnaðarvörnum. Með 

breyttu aðgengi ungra einstaklinga að kynheilbrigðisþjónustu er gríðarlega mikilvægt að ráðgjafa-

þjónustan takist á við þær hindranir og hugsanlega áhættuþætti sem til staðar eru hjá þessum 

mikilvæga hóp.   

Tilgangur og markmið: Tilgangur þessarar fræðilegu samantektar er að skoða rannsóknir sem meta 

árangur ráðgjafar um getnaðarvarnir fyrir ungar konur til að finna hvernig best hefur reynst að haga 

getnaðarvarnaráðgjöf. Markmið hennar er að bera saman þær íhlutanir sem gerðar voru og skoða 

sameiginlegar og frábrugðnar niðurstöður.  

Aðferð: Fræðileg samantekt var gerð með leit í gagnagrunni PubMed þar sem ákveðin leitarskilyrði 

voru sett. Leitað var eftir rannsóknum um ráðgjöf um getnaðarvarnir sem voru birtar eftir 2010, 

beindust að konum undir 25 ára aldri og voru á ensku.  

Niðurstöður: Niðurstöður byggjast á 10 rannsóknum. Ráðgjöfin sem veitt var reyndist ekki 

sambærileg. Grunnupplýsingar sem skjólstæðingar fengu um getnaðarvarnir voru áþekkar milli 

rannsókna. Rannsóknirnar sýndu ekki á afgerandi hátt hvaða tegund ráðgjafar gefur marktækar 

niðurstöður á notkun getnaðarvarna. Sjö rannsóknir sýndu fram á jákvæðar niðurstöður, þ.e. að aukin 

notkun var á getnaðarvörnum eftir ráðgjöfina. Fram komu jákvæðar niðurstöður þegar skjólstæðingum 

var boðið að hefja strax notkun getnaðarvarnar og þegar getnaðarvörn var ókeypis. 

Umræður: Rannsóknirnar leggja mat á afmarkaða þætti ráðgjafar og geta því ekki gefið mynd af 

heildstæðu ráðgjafarferli. Þær veita því ekki upplýsingar um hvers konar ráðgjöf er árangursríkust.  

Skoða þarf slíkt nánar út frá skjólstæðingsmiðaðri nálgun, meðferðarsambandi og hvernig er staðið er 

að ákvarðanatöku.  

 

Lykilorð: Getnaðarvarnir, ungar konur, ráðgjöf, fræðsla, meðferðarsamband.  
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Abstract 

Background: Contraceptive counselling will increasingly be in the hands of nurses and midwives in 

Iceland, following a recent legislative amendment that allows them to prescribe hormonal 

contraceptives. With changed access for young people to sexual- and reproductive health services, it 

is of great importance that the counselling service will focus on the barriers and risk factors that are 

unique to this important group.  

Purpose and aim: The purpose of this literature review is to explore the studies that focus on the 

effectiveness of contraceptive counselling among young women to find out how best to deliver such 

services. The aim is to compare the interventions and examine similar and different results.  

Method: A literature review was carried out by searching the PubMed database based on certain 

selection criteria. Studies about contraceptive counselling conducted after the year 2010, focused on 

women who were 25 or younger and, published in English were accepted.  

Results: The results are based on 10 studies. The counselling provided was not comparable between 

studies. The studies showed that the information provided about contraceptives was similar. No 

conclusive evidence was provided about what type of counselling gives significant results regarding 

use of contraceptives. Seven studies showed significant positive results, where the contraceptive 

uptake was increased after the counselling. Positive results were demonstrated in relation to offering 

the client to start the contraceptive method immediately and by removing the cost of contraceptives.  

Discussion: These studies evaluate certain parts of the counselling but do not provide a holistic view 

of the counselling process. Therefore, they do not give information about the most effective type of 

counselling. This needs to be studied further by examining the client focused care, the interpersonal 

relationship and how the decision-making takes place.  

 

Keywords: Contraceptives, young women, counselling, information, interpersonal relationship. 
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Þakkir 

Við þökkum sérstaklega foreldrum okkar fyrir að skjóta yfir okkur skjólshúsi við lærdóminn, aðstoðina 

og fyrir að faðma úr okkur bugun. Stephan þökkum við fyrir þolinmæði fyrir okkar einstöku vinuáttu. 

Hvor annarri þökkum við fyrir yndislegan vinskap, samstarf, ótakmarkaða þolinmæði, skilning og 

stuðning í gegnum allt námið og lífið sjálft. Aðalsteini þökkum við fyrir að lesa yfir ritgerðina. Einnig 

viljum við þakka yfirmönnum okkar og samstarfsfólki fyrir skilning og aðstoð í gegnum námið. Í lokin 

þökkum við Dr. Sóleyju S. Bender leiðbeinanda okkar, við hjúkrunarfræðideild Háskóla Íslands.  
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1 Inngangur  

Í heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun kemur fram að fyrir 2030 eigi að tryggja 

rétt allra til kynheilbrigðisþjónustu (Sameinuðu þjóðirnar, 2018). Rétturinn til bestu mögulegu 

heilbrigðisþjónustu, menntunar, upplýsinga og að vera ekki mismunað, er einnig staðfestur í alþjóð-

legum mannréttindasáttmála. Það er því skylda að uppfylla þennan rétt í allri kynheilbrigðisþjónustu 

(Holt, Dehlendorf og Langer, 2017). Samkvæmt íslenskum lögum um ráðgjöf og fræðslu varðandi 

kynlíf og barneignir (nr. 25/1975) skulu einstaklingar hafa kost á ráðgjöf og fræðslu varðandi notkun 

getnaðarvarna ásamt aðgangi að þeim. Helsta forsenda getnaðarvarnaráðgjafar er að koma í veg fyrir 

óráðgerða þungun og styðja við rétt einstaklinga til að stjórna eigin frjósemi. Til þess að tilætluðum 

árangri sé náð skipta aðgengi og gæði ráðgjafarinnar miklu máli en m.a. hefur verið sýnt fram á að 

skipulögð ráðgjöf (e. structured counselling) hefur marktæk áhrif á afstöðu og kunnáttu gagnvart 

getnaðarvörnum og er notkun þeirra hærri hjá þeim sem hafa fengið þannig ráðgjöf (Nobili, Piergrossi, 

Brusati og Moja, 2007).  

Í leiðbeiningum Alþjóðaheilbrigðistofnunarinnar er lögð áhersla á að ungar stúlkur hafi val um allar 

tegundir getnaðarvarna, þ.e. að aldur sé ekki frábending varðandi notkun þeirra (World Health 

Organization, 2016). Ungir einstaklingar eru líklegri til að nota ekki getnaðarvarnir og tíðni óráðgerðra 

þungana er hærri hjá þeim, því er sérstaklega mikilvægt að þessi hópur hafi greiðan aðgang að ráðgjöf 

um getnaðarvarnir, til þess að fækka óráðgerðum þungunum (Kiesler og Auerbach, 2006; Speidel, 

Harper og Shields, 2008). Opin umræða um kynferðismál, stefna stjórnvalda um gott aðgengi að 

getnaðarvörnum og skipulögð fræðsla og ráðgjöf, almennt og í skólum, hafa beina jákvæða tengingu 

við fækkun á óráðgerðum þungunum á Norðurlöndunum (Hognert o.fl., 2018, Jones o.fl., 1985). 

Mikilvægt er að ráðgjöfin sé byggð á gagnreyndri þekkingu til þess að sem mestur árangur náist. 

Áhersla er lögð á óskir og þarfir skjólstæðingsins og honum leiðbeint við val á aðferð sem hentar 

honum, en mikið er lagt upp úr sjálfstæðri ákvörðunartöku með það að markmiði að einstaklingurinn 

hafi sjálfur stjórn á eigin frjósemi (Sóley S. Bender, 2019). Einstaklingsmiðuð nálgun er sérstaklega 

mikilvæg í getnaðarvarnaráðgjöf vegna þess hversu persónulegt val hvers einstaklings um fjölskyldu-

áætlun og notkun getnaðarvarna er. Erlendis hafa rannsóknir sýnt fram á ákveðna óánægju með þá 

getnaðarvarnaráðgjöf sem veitt hefur verið. Skjólstæðingum fannst ráðgjöfin vera gefin í tímaþröng, 

erfiðlega gekk að fá túlk á því tungumáli sem skjólstæðingurinn talaði, of litlar upplýsingar voru gefnar 

um aukaverkanir og þeim spurningum sem konurnar höfðu var ekki svarað (Becker o.fl., 2009; Becker, 

Koenig, Kim, Cardona og Sonenstein, 2007; Dehlendorf, Levy, Kelley, Grumbach og Steinauer, 2013). 

Það undirstrikar mikilvægi þess að skilja þarfir skjólstæðingsins og miða ráðgjöf að hverjum 

einstaklingi til þess að yfirstíga þær hindranir sem kunna að vera til staðar.  

Tilgangur þessarar fræðilegu samantektar er að skoða rannsóknir sem meta árangur ráðgjafar 

um getnaðarvarnir fyrir ungar konur til að finna hvernig best hefur reynst að haga getnaðarvarna-

ráðgjöf. Markmið hennar er að bera saman þær íhlutanir sem gerðar voru og skoða sameiginlegar og 

frábrugðnar niðurstöður. 
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1.1 Mikilvægi fyrir hjúkrun 

Hjúkrunarfræðingar búa yfir mikilli klínískri þekkingu, þeir eru með einstakt framlag til heilbrigðismála, 

eru mikilvægir talsmenn um heilsu kvenna og þeir eru í ákjósanlegri stöðu til að fylgja skjólstæðingum 

sínum eftir, allt frá unglingsaldri og fram á efri ár (Campbell, 2004; Moos, 2003). Innan heilbrigðis-

þjónustunnar eru það gjarnan hjúkrunarfræðingar sem eiga í mestum samskiptum við unga 

einstaklinga og konur á barneignaraldri. Aukið aðgengi að hjúkrunarþjónustu gerir hjúkrunarfræðingum 

kleift að veita yfirgripsmikla kynheilbrigðisþjónustu og eru til dæmis skólahjúkrunarfræðingar í einstakri 

stöðu til þess að veita aðgengilega kynheilbrigðisráðgjöf fyrir unglinga sem er án kostnaðar (Mason-

Jones o.fl., 2012; Miles, Penny, Power og Mercey, 2003). Starf hjúkrunarfræðinga byggir á samvinnu, 

fræðslu og forvörnum sem eykur ánægju skjólstæðinga og bætir meðferðarheldni (Campbell, 2004; 

Miles o.fl., 2003). 

Á Íslandi hafa hjúkrunarfræðingar og ljósmæður sinnt kynheilsu kvenna í fjölmörg ár en nú 

verður getnaðarvarnaráðgjöf í auknum mæli í höndum hjúkrunarfræðinga og ljósmæðra. Árið 2018 

samþykkti Alþingi breytingar á frumvarpi til lyfjalaga sem heimilar ljósmæðrum og hjúkrunarfræðingum 

með sérnám að ávísa hormónagetnaðarvörnum (nr. 153/2018). Með því frumvarpi færðist Ísland nær 

nágrönnum sínum í Svíþjóð, Bretlandi og Hollandi, ásamt fleiri löndum, en þar geta ljósmæður sem 

sinna kynheilsu kvenna skrifað út lyfseðil fyrir getnaðarvörnum (Ljósmæðrafélag Íslands, 2018; Sóley 

S. Bender, 2009).  

1.2 Skilgreiningar 

Getnaðarvarnaráðgjöf (e. contraceptive counselling) 

Ýmsar skilgreiningar á ráðgjöf um getnaðarvarnir hafa verið settar fram, einkum af rannsakendum. 

Aðeins ein þeirra var sett fram af alþjóðasamtökum en þar er getnaðarvarnaráðgjöf skilgreind sem 

tvíhliða samskipti þar sem ráðgjafi gefur einstaklingsmiðaðar, nákvæmar upplýsingar til einstaklinga og 

para, hvetur til spurninga um fjölskylduáætlun og aðstoðar einstaklinga við að greina kynheilbrigðis-

þarfir sínar. Markmið ráðgjafar er að styðja við skjólstæðinga og pör, leiðrétta misskilning, hjálpa þeim 

að yfirstíga ótta og að taka upplýsta ákvörðun um getnaðarvörn. Ráðgjafinn stendur vörð um að 

skjólstæðingar hans hafi val um viðeigandi getnaðarvörn og viti hvernig skuli nota hana (UNFPA, 

UNICEF og WHO, 2017, bls. 27).  

Önnur skilgreining, sett fram af Potter og Santelli (2015, bls. 737) er eftirfarandi: Getnaðar-

varnaráðgjöf er virkt ráðgefandi samtal milli heilbriðisstarfsmanns og skjólstæðings, með áherslu á 

þarfir og óskir einstaklingsins. Ráðgjöfin felur í sér að skjólstæðingi eru kynntar þær getnaðarvarnir 

sem standa honum til boða, kosti hverrar aðferðar, gallar hennar og aukaverkanir ásamt. 

 

Fjölskylduáætlun (e. family planning) 

Fjölskylduáætlun er vinnuaðferð þar sem ráðgjafi aðstoðar einstakling eða pör við að ná ákveðnum 

markmiðum; koma í veg fyrir óvelkomna barneign; auðvelda velkomna barneign; hafa stjórn á bili milli 

barneigna; hafa stjórn á barneign miðað við aldur foreldra; og ákvarða fjölda barna. Sú þjónusta sem 

gerir þetta kleift felur í sér fræðslu og ráðgjöf um fjölskylduáætlun; aðgengi að getnaðarvörnum; 

meðferð við ófrjósemi; fræðslu um kynlíf og foreldrahlutverkið. Einnig er um að ræða aðra tengdla 
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þjónustu eins og erfða- og hjónabandsráðgjöf, skimun fyrir krabbameini og ættleiðingu. (Haddad, 

Lewin og Vienonen, 1984) 

 

Óráðgerð þungun (e. unplanned pregnancy)  

Óráðgerð þungun verður þegar einstaklingur, sem ekki hefur ráðgert barneignir á þeim tímapunkti eða 

yfir höfuð, verður þungaður, hvort heldur sem getnaðarvörn var notuð eða ekki (Abma, Chandra, 

Mosher, Perterson og Piccinino, 1997; Henshaw; 1998). Í skýrslu Sjúkdómavarnastofnunnar 

Bandaríkjana, CDC (e. Center for Disease Control and Prevention) frá 2012 er óráðgerðum þungunum 

skipt í þrjá undirflokka (Mosher, Jones og Abma, 2012):  

1. Í meðal lagi ótímabær (e. moderately mistimed); þegar þungun á sér stað minna en 

tveimur árum áður en þungun var fyrirhuguð.  

2. Stórlega ótímabær (e. seriously mistimed); þegar þungun verður tveimur árum eða meira 

áður en þungun var fyrirhuguð.  

3. Óvelkomin (e. unwanted); þegar móðirin hafði ekki ráðgerð barneignir eða hafði ekki 

hugsað sér að eignast annað barn.   

Í þessari ritgerð verður ekki gerður greinamunur á ótímabærri (e. mistimed) eða óvelkominni (e. 

unwanted) þungun og þess í stað hugtakið „óráðgerð“ notuð yfir bæði. Mikilvægt er að nefna að 

óráðgerð þungun getur orðið velkomin. 

 

Þegar getnaðarvarnir bregðast (e. contraceptive failure)  

Þegar getnaðarvörn virkar ekki sem skyldi er það annars vegar vegna þess að getnaðarvörnin er 

notuð nákvæmlega eftir leiðbeiningum og hins vegar þegar röng eða stopul notkun verður til þess að 

vörnin virkar ekki eins og hún ætti að gera (Trussell, 2009). 

 

Upplýst ákvörðunartaka (e. informed decision-making) 

Upplýst ákvörðun er valfrjáls og byggir á því að skjólstæðingurinn hafi allar tiltækar upplýsingar sem 

skipta máli til þess að hægt sé að komast að niðurstöðu. Til þess að skjólstæðingur geti tekið upplýsta 

ákvörðun um fjölskylduáætlun og val á getnaðarvörn þarf að gera honum grein fyrir öllum tiltækum 

aðferðum ásamt kostum og ókostum hverrar aðferðar (Bekker o.fl., 1999). 

 

Meðferðarheldni getnaðarvarna (e. contraceptive compliance) 

Meðferðarheldni getnaðarvarna er skilgreind sem notkun samkvæmt fyrirmælum læknis eða 

heilbrigðisstarfsmanns (Bitzer, 2009). 

 

Meðferðarsamband (e. interpersonal relations) 

Lýsir tengingu og samstarfi meðferðaraðila við skjólstæðing á grundvelli þess síðarnefnda, þar sem 

þeir vinna saman að ákveðnum markmiðum (Bordin, 1979). Meðferðarsambandið er undir sterkum 

áhrifum af markmiðum sambandsins, hugmyndafræði þess og stjórnunarstíl ráðgjafans ásamt fleiri 

þáttum (Bruce, 1990). 
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Sjúklingamiðuð þjónusta (e. patient-centered care) 

Heildræn nálgun sem felur í sér þá hugmyndafræði að sníða þurfi þjónustu að einstaklingnum sem 

sækir hana, frekar en að fagfólkinu sem veitir hana og að þar eigi að forgangsraða þörfum og óskum 

skjólstæðingsins varðandi getnaðarvarnir (Dehlendorf, Fox, Sobel og Borrero, 2016). Tilgangur 

þjónustunnar er að mæta öllum þörfum skjólstæðingsins, líkamlegum og sálfélagslegum, á valdeflandi 

hátt þar sem gildi hans og skoðanir eru virtar og virðing borin fyrir getu hans til að taka ákvarðanir 

(Morgan og Yoder, 2012).  
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2 Fræðileg samantekt 

2.1 Getnaðarvarnaráðgjöf á Íslandi 

Visst aðgengi er til staðar í íslensku samfélagi að kynheilbrigðisþjónustu en hluti af henni er  

getnaðarvarnaþjónusta. Frá árinu 1997 hefur á kvennadeild Landspítalans verið starfrækt sérstök 

móttaka sem veitir ráðgjöf um getnaðarvarnir og eru árlegar komur að meðaltali 186, flestar frá konum 

á aldrinum 15-24 ára (Sóley S. Bender, 2019). Hefur sú móttaka einkum miðast við unglingsstúlkur, 

ungar konur og konur eftir þungunarrof. Rétt fyrir aldarmótin 2000 var opnuð unglingamóttaka á 

Akureyri og á nokkrum stöðum á höfuðborgarsvæðinu (Sóley S. Bender, 2009). Enn eru starfræktar 

unglingamóttökur á Heilbrigðisstofnun Norðurlands (HSN, e.d.) og Heilbrigðisstofnun Suðurlands 

(HSU, e.d.) en hinum hefur verið lokað og geta unglingar leitað á heilsugæslustöðvar. Þó ber að nefna 

að báðar móttökurnar hafa mjög takmarkaðan opnunartíma en það hefur áhrif á aðgengi unglinga að 

þjónustunni sem þar er veitt. Þegar unglingamóttökum er lokað er ekki tekið mið af þörfum ungs fólks  

(Sóley S. Bender, 2009). Landskönnun frá 1996 sýndi að 43,2% unglinga fannst kynheilbrigðis-

þjónusta á Íslandi ekki nógu góð á meðan 25,4% fannst hún í lagi. Einungis 3% unglinga töldu 

þjónustuna vera góða. 64% unglinga vildu breyta þjónustutíma heilsugæslunnar (Bender, 1999).  

2.1.1 VELJA líkanið 

Á Íslandi er á móttöku kvennadeildar stuðst við VELJA ráðgjafalíkan sem byggir á rétti einstaklings til 

að taka upplýsta ákvörðun um val og notkun á getnaðarvörn (Sóley S. Bender, 2019). VELJA er byggt 

á fyrri ráðgjafalíkönum, hugmyndafræðilegri þróun á sviði kynheilbrigðis og klínískri reynslu höfundar 

en því er ætlað að nýtast við ráðgjöf á sviði getnaðarvarna, bæði til yngri og eldri kvenna og para. 

Líkanið leggur áherslu á mikilvægi sjálfstæðrar og upplýstrar ákvörðunartöku. Grunneiningar líkansins 

eru þrjár; ráðgjafaferlið, hugmyndafræði ráðgjafar og áhrifaþættir. Skiptist ferlið í fimm liði sem setja 

saman heiti líkansins. V fyrir velkominn, E fyrir einstaklingsbundna upplýsingasöfnun, L fyrir leit að 

góðri getnaðarvörn, J fyrir jákvæða afstöðu til einnar getnaðarvarnar og A fyrir að annast notkunina 

sjálfstætt. Lögð er áhersla á að taka vel á móti einstaklingnum sem kemur í ráðgjöf, veita upplýsingar, 

til dæmis um kynheilbrigði, og skoða viðhorf og þekkingu til þess að geta einstaklingsmiðað ráðgjöfina 

og fræðsluna. Ráðgjafinn leggur megin áherslu á að konan finni að hún hafi frjálst val, ef ekki eru til 

staðar frábendingar, og allir mögulegir áhrifaþættir eru skoðaðir. Þegar konan hefur fengið upplýsingar 

getur hún tekið ákvörðun varðandi val sem hún þarf að vera sátt við. Þegar ákvörðunin hefur verið 

tekin þarf að gefa henni frekari upplýsingar um notkun getnaðarvarnarnnar og kanna hvort að konan 

viti hvernig nota eigi hana á markvissan hátt (Sóley S. Bender, 2012). 

2.2 Sérstaða ungra kvenna 

2.2.1 Tíðni óráðgerðra þungana 

Hættan á óráðgerðri þungun er ákveðin af þremur aðal þáttum; hlutfall einstaklinga sem stunda kynlíf, 

hlutfall þeirra sem nota getnaðarvörn og verkun getnaðarvarnarinnar (Hognert o.fl., 2018). Alþjóðlega 

eru óráðgerðar þunganir taldar vera um 40% allra þungana (Sedgh, Sing og Hussain, 2014). Í 

Bandaríkjunum er þetta hlutfall aðeins hærra, eða um 45% og eru þar konur undir 25 ára aldri í 
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meirihlutahópi ásamt jaðarhópum, og konum frá tekjuminni svæðum (Finer og Zolna, 2016). 

Algengustu ástæður óráðgerðra þungana eru að getnaðarvarnir eru ekki notaðar (52%) eða að þær 

eru ekki notaðar rétt (43%). Einungis 5% óráðgerðra þungana má rekja til þess að getnaðarvarnir 

bregðist (Frost, Darroch og Remez, 2008). Samkvæmt norrænni samanburðarrannsókn á 13-19 ára 

unglingsstúlkum frá árunum 2008 til 2015, lækkuðu bæði fæðingar- og tíðni þungunarrofs á 

Norðurlöndunum ásamt því að notkun langtímagetnaðarvarna, eins og hormónasprautunnar og 

stafsins, jókst meðal 18-19 ára (Hognert o.fl., 2018). Tíðni þungunarrofs á Íslandi hefur breyst töluvert 

frá 1999, en fyrir þann tíma var mikil aukning á fjölda kvenna sem fór í þungunarrof milli ára, eða um 

133%, og nærri önnur hver þungun unglings-stúlkna endaði með fæðingu (Bender, Geirsson og 

Kosunen, 2003). Eftir það fór þó tíðni þungunarrofs lækkandi meðal íslenskra unglingsstúlkna og var 

12,6 af hverjum 1000 stúlkum árið 2017 miðað við 20,4 af 1000 árið 1997. Mögulega má skýra þá 

lækkun út frá aukinni ráðgjöf, forvörnum, kynfræðslu í skólum og aðgengi að neyðarpillunni frá árinu 

2000 (NIHW, 2019; Sóley S. Bender, 2019).  

Til þess að koma í veg fyrir óráðgerðar þunganir hjá unglingsstúlkum þarf að nálgast efnið á 

fjölbreyttan hátt, meðal annars með því að auka kynheilbrigðisfræðslu, bæta gæði getnaðarvarna-

ráðgjafar og aðgengi að getnaðarvörnum (Jaccard og Levitz, 2013). 

2.2.2 Afleiðingar óráðgerðra þungana 

Óráðgerðar þunganir unglingsstúlkna hafa gríðarleg efnahags- og félagsleg áhrif, bæði á 

einstaklinginn sjálfan og samfélagið í heild (Bridgeland, Dilulio og Morison, 2006; Paranjothy, 

Broughton, Adappa og Fone, 2009). Ungar konur sem verða þungaðar eru líklegri til að hætta í skóla, 

vera atvinnulausar og hafa lægri laun en jafnaldrar þeirra sem luku skólagöngu. Í bandarískri rannsókn 

kom fram að 26% einstaklinga sem hættu í skóla sögðu það hafa verið vegna þess að þeir eignuðust 

barn og 1/3 ungra kvenna sagðist ekki hafa lokið skóla vegna þungunar eða barneigna (Bridgeland 

o.fl., 2006). Ýmsar rannsóknir styðja neikvæða heilsufarslega útkomu nýbura og móður í kjölfar 

óráðgerðrar þungunar. Til dæmis sýndi rannsókn frá 2007 á 21.920 börnum tengingu á milli hærri 

dánartíðni nýbura og ungbarna meðal mæðra sem vildu ekki eignast barn (Chalasani, Casterline og 

Koenig, 2007). Önnur rannsókn frá 2006 sem náði til yfir 41.000 kvenna sýndi að konur sem eignuðust 

börn í kjölfar óráðgerðrar þungunar voru síður líklegar til að gefa börnum sínum brjóst lengur en 12 

mánuði (Hromi-Fiedler og Pérez-Escamilla, 2006). Í rannsókn frá Indónesíu kom fram að óvelkomin 

börn höfðu hærri tíðni veikinda og fengu sjaldnar læknisaðstoð (Jensen og Ahiburg, 2002). Nokkrar 

rannsóknir sýna litla en marktæka tengingu óráðgerðrar þungunar við lága fæðingaþyngd og 

fyrirburafæðingar (Gipson, Koenig og Hindin, 2008; Hall, Benton, Copas og Stephenson, 2017; Shah 

o.fl., 2011). Hins vegar sýndi veigamikil rannsókn frá 2007 engin tengsl milli ógleði, sýkinga, 

fyrirburafæðinga, aukinna blæðinga, sykursýki og/eða háþrýstings við óráðgerða þungun (Mohllajee, 

Curtis, Morrow og Marchbanks, 2007). Nefna verður að óráðgerð þungun er tengd minni notkun á 

heilbrigðisþjónustu fyrir og eftir fæðingu auk meiri áhættuhegðunar og getur það einnig aukið hættu á 

neikvæðri heilsufarslegri útkomu (Lindberg, Maddow-Zimet, Kost og Lincoln, 2015; Marston og 

Cleland, 2003; Mohllaje o.fl., 2007). 
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2.2.3 Hindranir 

Sérstaklega þarf að takast á við þær hindranir sem eru sérstæðar fyrir unga einstaklinga, svo sem 

trúnaður, friðhelgi einkalífsins, vangaveltur um kvensjúkdómaskoðun og áhyggjur af kostnaði 

þjónustunnar og getnaðarvarnarinnar (Raidoo og Kaneshiro, 2017). Ekki er víst að ungir einstaklingar 

viti af þjónustunni og opnunartími eða staðsetning getur reynst hindrun (DiCenso o.fl., 2001; Donelly, 

2000; Stone og Ingham, 2003; Wilson og Williams, 2008). Unglingum finnst mikilvægt að geta sótt 

þjónustuna án þess að tekið sé eftir því (DiCenso o.fl., 2001; Ingram og Salmon, 2010; Lindberg, 

Lewis-Spruill og Crownover, 2006). Ungum einstaklingum getur liðið eins og þeir eigi ekki heima í 

umhverfinu og að þeir verði dæmdir fyrir það eitt að vera staddir þar eða þeir hafa áhyggjur af því að 

einhver heyri samtal þeirra við ritara eða heilbirgðisstarfsmann (Donelly, 2000; Lindberg o.fl., 2006). 

Þetta á sérstaklega við í litlum samfélögum þar sem ungir einstaklingar eru hræddir við að orðspor 

þeirra eyðileggist ef til þeirra sést (DiCenso o.fl., 2001; Garside o.fl., 2002). Ótti, feimni og óþægindi 

eru helstu orsakavaldar þess að ungar konur nýta ekki eða fresta því að nýta þjónustuna (Lindberg 

o.fl., 2006; Stone og Ingham, 2003; Wilson og Williams, 2008). Því miður lýsa margir ungir ein-

staklingar ráðgjöfum sem voru fordómafullir og ókurteisir, hlustuðu ekki á þá eða töluðu niður til þeirra 

(Donelly, 2000; Garside, Ayres, Owen, Pearson og Roizen, 2002; Lindberg o.fl, 2006). Kanadísk 

rannsókn frá 2001 sýndi að 37% ungra karla og 56% ungra kvenna fannst óþægilegt eða 

vandræðalegt að ræða við heilbrigðisstarfsmann um kynheilbrigði. Í sömu rannsókn kom fram að 41% 

ungra kvenna og 21% ungra karla upplifðu virðingaleysi frá starfsmanni vegna þess að þau höfðu 

byrjað að stunda kynlíf (Langille, Murphy, Hughes og Rigby, 2001).  

Kostnaður getur verið stór hindrun í vali á getnaðarvörn og þá sérstaklega hjá þeim ungu 

einstaklingum sem eiga erfitt með að leggja út stærri upphæð í einu fyrir langtíma getnaðarvörn, frekar 

en smærri og dreifðar upphæðir fyrir t.d. pillunni eða smokkum. Árið 2001 var lögð fram tillaga til 

þingsályktunar um tilraunaverkefni í samstarfi við heilbrigðisráðherra og landlækni um að hafa 

getnaðarvarnir ókeypis eða ódýrar fyrir 15-20 ára einstaklinga. Sú umræða hefur komið upp nokkrum 

sinnum síðan en ekki hefur orðið af því (Tillaga til þingsályktunar, 2001). Rannsóknir hafa einnig sýnt 

að ef getnaðarvarnir eru gerðar fríar þá velja ungar stúlkur frekar öruggari langtímagetnaðarvörn fram 

yfir skammtímagetnaðarvarnir og gefur það vísbendingar um mikilvægi þess að halda kostnaði í 

lágmarki (Becker, 2018; Mestad o.fl., 2011; Secura, Allsworth, Madden, Mullersman og Peipert, 2010; 

Winner, Peipert og Zhao, 2012; Wu, Moniz og Ursu, 2018).  

2.2.4 Hvað finnst ungum konum mikilvægt? 

Unglingum finnst almennt mikilvægt að þjónustan sé gjaldfrjáls, að þar ríki trúnaður og að ekki þurfi að 

fara langt til að sækja viðeigandi þjónustu. Þá finnst þeim mikilvægt að ráðgjafi hlusti, sýni skilning og 

að starfsfólk sé vingjarnlegt, hafi nægan tíma og að möguleiki sé á að taka vin með sér (Bender, 1999; 

Bender og Fulbright, 2013). Meðal yngri einstaklinga er trúnaðurinn mikilvægasti eiginleiki kynheil-

brigðisþjónustu (Bender og Fulbright, 2013; Charlisle, Shickle, Cork og McDonagh, 2006; DiCenso 

o.fl., 2001; Garside o.fl., 2002; Ingram og Salmon, 2010; Kennedy og MacPhee, 2006; Lindberg o.fl, 

2006; Thomas, Murrey og Rogstad, 2006). Oft er áherslan á trúnað sérstaklega gagnvart foreldrum 

skjólstæðinganna, þeir hafa áhyggjur af því að foreldrar séu látnir vita eða að þeir komist að því að 
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einstaklingurinn hafi nýtt þjónustuna (Charlisle o.fl., 2006; Garside o.fl., 2002; Ingram og Salmon, 

2010; Langille o.fl., 2001; Kennedy og MacPhee, 2006; Reddy, Fleming og Swain, 2002). Við það er 

áhætta að skjólstæðingurinn sæki ekki lengur þjónustuna og jafnvel hætti að nota getnaðarvörnina 

(Reddy o.fl., 2002).  

2.3 Getnaðarvarnaráðgjöf 

Hugmyndafræðilegt líkan um gæði fjölskylduáætlunarþjónustu (e. family planning service) gerir skil á 

milli þess að veita upplýsingar og á því meðferðarsambandi (e. interpersonal relations) sem myndast 

þegar unnið er að sameiginlegu markmiði á forsendum skjólstæðingsins (Bruce, 1990). Hugmynda-

fræðin er byggð á grunni gagnkvæmra samskipta þar sem upplýsingar eru veittar og skjólstæðingi 

gefið tækifæri til þess að spyrja spurninga (Weisman, Maccannon, Henderson, Shortridge og Orso, 

2002). Í stað þess að fræða skjólstæðinginn eingöngu, á ráðgjöf að mæta einstaklingnum á jafningja-

grundvelli, fræða um þá valkosti sem standa til boða, aðstoða hann við að velja á milli og styðja hann í 

notkun þeirrar getnaðarvarnar sem valin er (Sóley S. Bender, 2009; Sóley S. Bender, 2019). Í 

getnaðarvarnaráðgjöf hefur tegund ráðgjafar áhrif á val á getnaðarvörn og hvernig hún er framkvæmd 

hefur bein áhrif á notkun getnaðarvarna og ánægju með valda getnaðarvörn, þar sem samskipti hafa 

áhrif á ánægju skjólstæðings og meðferðarheldni (Dehlendorf o.fl., 2016; Doyle, Lennox og Bell, 2013; 

Rosenberg, Waugh og Burnhill, 1998).  

Með skjólstæðingsmiðaðri þjónustu (e. patient-centered care) er virðing borin fyrir og mið tekið 

af óskum, þörfum og gildum hvers einstaklings. Hér eru samskiptin lykilatriði, þau gera skjól-

stæðingnum kleift að tjá þarfir sínar og óskir og tryggja um leið viðeigandi fræðslu og ráðgjöf 

(Dehlendorf o.fl., 2016). Annars vegar er hægt að tala um neytendaráðgjöf (e. consumerist 

counselling) og hins vegar leiðbeinandi ráðgjöf (e. directive counselling). Í neytendaráðgjöf er fræðslan 

framkvæmd á grunni hlutleysis og ráðgjafinn tekur ekki þátt í vali á getnaðarvörn. Einungis eru veittar 

upplýsingar um þær getnaðarvarnir sem skjólstæðingurinn spyr um og báðir aðilar leggja áherslu á 

sjálfstæði skjólstæðingsins. Ókostirnir eru að ráðgjafinn aðstoðar ekki skjólstæðinginn við að skilja 

hvernig óskir hans tengjast eiginleikum hverrar getnaðarvarnar og hann sérsníðir ekki upplýsingarnar 

að þörfum skjólstæðingsins. Þá tekst honum ekki að tryggja að skjólstæðingurinn hafi nægilegar 

upplýsingar (Callegari, Aiken, Dehlendorf, Cason og Borrero, 2017; Dehlendorf, Krajewski og Borrero, 

2014; Politi o.fl., 2016). Með leiðbeinandi ráðgjöf eru upplýsingar veittar og ráðgjöfin sjálf sniðin að því 

að styðja við val á ákveðinni getnaðarvörn, en þessi tegund ráðgjafar á sér rætur í hugmyndum 

heilbrigðisþjónustunnar um hvað er skjólstæðingnum fyrir bestu eða fyrirfram ákveðnum hugmyndum 

um hvað honum er mikilvægt. Með því að sameina þessar tvær aðferðir má veita ráðgjöf sem styður 

við ákvarðanatöku (e. decision-support counselling) en hún er meira viðeigandi þegar kemur að 

ákvörðunum sem snúa að eigin skoðunum og vali skjólstæðingsins. Þar getur ráðgjafinn tekið val 

skjólstæðingsins til greina en aðstoðað hann við að íhuga hvað skipti máli við val á getnaðarvörn 

(Dehlendorf, Grumbach, Schmittdie og Steinauer, 2017; Donelly, Foster og Thompson, 2014; Rivlin og 

Isley, 2018).  

Konur kunna að meta nánd og samfellu milli þjónustustiga. Mikilvægt er að heilsa hlýlega, 

byrja á léttum umræðum og spyrja opinna spurninga (Dehlendorf o.fl., 2013). Þá er ekki hægt að nefna 
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ráðgjöfina sjálfa nema nefna mikilvægi þess að ráðgjafar séu meðvitaðir um eigin hlutdrægni. Allir 

einstaklingar hafa eigin gildi og skoðanir og er sérstaklega mikilvægt að sú ómeðvitaða eða meðvitaða 

hlutdrægni smiti ekki inn í ráðgjöfina og hafi áhrif á ánægju eða val skjólstæðingsins. Nokkrar 

rannsóknir hafa sýnt fram á að hörundsdekkri konur séu líklegri til að fá ráðgjöf um að takmarka 

barneignir, þær finna fyrir þrýstingi að nota getnaðarvörn eða finna fyrir kynþáttatengdri mismunun 

(Becker og Tsui, 2008; Thorburn og Bogart, 2005). Ráðgjafar þurfa að vera sérstaklega meðvitaðir um 

sögulegt- og félagslegt samhengi, vera vakandi fyrir mismunun í ráðgjöf og mikilvægt er að tryggja að 

ráðgjafinn gefi einstaklingsmiðaða ráðgjöf, óháð kynþætti og tungumáli (Dehlendorf, Rodriguez, Lecy, 

Borrero og Steinauer, 2010). 

2.3.1 Fræðsla um getnaðarvarnir 

Gæða getnaðarvarnaráðgjöf á að stuðla að meðferðarheldni með því að veita ítarlega fræðslu og 

stuðla að rétti skjólstæðingsins til að taka sjálfstæða ákvörðun. Mikilvægt er að gera ekki ráð fyrir því 

að einstaklingurinn viti hvað honum stendur til boða (Dehlendorf o.fl., 2013; Dehlendorf o.fl., 2016). 

Hægt er að fá fram óskir skjólstæðings um getnaðarvarnar með því að spyrja um vilja varðandi verkun, 

aukaverkanir, notkunartíðni og notkunarleið. Ræða þarf árangur og verkun hverrar aðferðar fyrir sig 

þar sem rangar upplýsingar eða misskilningur um skilvirkni aðferða eru algengar (Craig, Dehlendorf, 

Borrero, Harper og Rocca, 2014). Aukaverkanir sem hafa áhrif á blæðingar eru mikilvægar hjá flestum 

konum og því má leggja sérstaka áherslu á þær, en einnig nefna hugsanlega jákvæðar hliðarverkanir, 

t.d. minnkun á unglingabólum (Dehlendorf o.fl., 2013). Sérstaklega má nefna að fræðsla sem veitt er 

um aukaverkanir skilar sér í aukinni ánægju og minnkar líkur á því að skjólstæðingurinn hætti notkun 

getnaðarvarnarinnar (Dehlendorf o.fl., 2014). Til þess að upplýsingarnar skili sér og séu 

auðskiljanlegar þarf að nota einföld hlutföll þegar tíðni er nefnd, til dæmis 1 af hverjum 100 konum, og 

sjónræn hjálpartæki (Craig o.fl., 2014).   

2.3.2 Hjálpargögn 

Getnaðarvarnaráðgjöf getur verið yfirþyrmandi og þá sérstaklega fyrir ungan einstakling sem hefur 

hugsanlega litla þekkingu á efninu (Sokkary o.fl., 2013). Þetta undirstrikar mikilvægi þess að fræðslu-

efnið sé aðgengilegt, annað hvort á netinu, í smáforriti, myndböndum eða afhent í fræðslubækling fyrir 

eða eftir heimsóknina og jafnvel sé eftirfylgni í formi símtals eða heimsókna til að ítreka það efni sem 

farið var yfir í ráðgjöfinni og svara þeim spurningum sem upp kunna að koma (Halpers, Grimes, Lopez 

og Gallo, 2006). Algengast er að fræðsla um getnaðarvarnir sé veitt í gegnum ráðgjöf og með aðstoð 

bæklinga, en þetta eru ekki endilega bestu eða hagkvæmustu aðferðirnar (Kofinas o.fl., 2014). 

Fræðsla þar sem myndbönd, smáskilaboð og vefsíður eru nýttar hafa náð góðum árangri til að auka 

þekkingu um getnaðarvarnir, sérstaklega fyrir yngri einstaklinga. Rannsóknir hafa sýnt fram á að 

fræðsla sem er gefin bæði munnlega og með bæklingum eykur þekkingu um 37% en ef 

samfélagsmiðlar eru nýttir í fræðsluna þá eykst þekkingin um 57% (Kofinas o.fl., 2014; Pazol o.fl., 

2018). Mikilvægt er að einstaklingar nái að tengjast fræðsluefninu og þarf að koma því fram á miðli 

sem einstaklingarnir hafa áhuga á. Vel hefur reynst að nýta jafnaldra og fólk frá svipuðum bakgrunni til 

þess að útbúa fræðsluefnið (Hebert o.fl., 2018). 
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2.3.3 Ákvörðunartaka 

Konur eru með sterkar skoðanir og mismunandi óskir varðandi verkun, aukaverkanir og notkunarleiðir 

getnaðarvarna. Eitt helsta hlutverk ráðgjafans er að valdefla ungan einstakling til þess að taka 

ákvarðanir um kynheilbrigði sem eru í samræmi við hans eigin skoðanir, framtíðaráætlun og gildi 

(Raidoo og Kaneshiro, 2017). Ráðgjafar þurfa að hrekja mýtur og fræða skjólstæðinginn með efni 

byggðu á gagnreyndri þekkingu. Mikilvægt er að gæta hlutleysis og að eigin skoðanir ráðgjafans hafi 

ekki áhrif á val skjólstæðingsins (Tang, Lopez, Mody og Grimes, 2012). Í rannsókn frá 2013 nefndu um 

það bil helmingur svarenda að ráðgjafinn hafi nefnt hvaða getnaðarvörn væri best að nota, en almennt 

hafði það jákvæð eða engin áhrif á ánægju þeirra. Sérstaklega var bent á að álit ráðgjafans væri 

velkomið ef að því fylgdi skýring, svo sem vegna öryggis eða aukaverkana, eða ef beðið væri um það. 

Þó er nauðsynlegt að gæta varúðar til þess að skjólstæðingurinn upplifi ekki þrýsting (Dehlendorf o.fl., 

2013). Meðal unglinga hafa einnig skoðanir jafningja þeirra áhrif, en þó hafa rannsóknir sýnt að þegar 

að kemur að ákvörðun þá hafi ráðgjafinn mikið að segja um endanlegt val (Merki-Feld og Gruber, 

2014; Mestad o.fl., 2011). Leiðbeinandi ráðgjöf tekur ekki tillit til breytileika í vali og óskum, þar með 

talið mikilvægi þess að forðast óráðgerða þungun, auk þess sem hún forgangsraðar ekki sjálfstæði. Þá 

getur þrýstingurinn, á að nota ákveðnar getnaðarvarnir, haft þveröfug áhrif og dregið úr tilætluðum 

árangri, hann eykur líkur á að notkun getnaðarvarnarinnar sé hætt og skjólstæðingurinn verði almennt 

óánægðari með getnaðarvörnina (Dehlendorf o.fl., 2014; Muskowitz og Jennings, 1996; Pariani, Heer 

og Van Arsdol, 1991). 

Sameiginleg ákvörðunartaka í getnaðarvarnaráðgjöf er almennt talin besta leiðin til einstaklings-

ráðgjafar þar sem hún tekur mið af óskum viðkomandi og er í samræmi við það sem margar konur 

velja þegar kemur að getnaðarvarnaráðgjöf (Dehlendorf o.fl., 2014; Dehlendorf o.fl., 2013). Ferlið 

styður við skjólstæðinginn á þann hátt sem hann þarf til að geta tekið upplýsta ákvörðun sem best 

hentar honum. Mikill meirihluti skjólstæðinga telur rétt að þeir taki endanlega ákvörðun um hvaða 

getnaðarvörn þeir velja að nota en flestir vilja einnig að ráðgjafar aðstoði þær við að hugsa 

möguleikana og ákveða bestu aðferðina (Dehlendorf o.fl., 2013). 

2.3.4 Mikilvægi meðferðarsambands 

Meðferðarsamband er eitt af mikilvægustu verkfærum hjúkrunarfræðinga. Mest hefur verið talað um 

meðferðarsamband í tengslum við samtalsmeðferðir í geðheilbrigðisþjónstu en það er ekki síður 

mikilvægt á öðrum sviðum hjúkrunarþjónustu, eins og þegar veitt er ráðgjöf um getnaðarvarnir. 

Hjúkrunarfræðingur sem tileinkar sér persónulega eiginleika eins og sveigjanleika, heiðarleika, 

fagmennsku, áreiðanleika, hlýleika, áhuga og fordómaleysi getur stuðlað enn frekar að jákvæðu 

meðferðarsambandi við skjólstæðinga sína (Ackerman og Hilsenroth, 2003). Bein tengsl eru á milli 

meðferðarsambands og áframhaldandi notkunar á getnaðarvörnum og rannsóknir benda til þess að 

gæði mannlegra samskipta hafi áhrif á notkun getnaðarvarna (Dehlendorf o.fl., 2016).  

Bandaríski hjúkrunar- og hugmyndafræðingurinn Hildegard Peplau setti fram kenningu um sam-

skiptatengsl (e. interpersonal relations) en hún taldi meðferðarsambandið þróast í nokkrum skrefum. Í 

fyrsta skrefinu leitar skjólstæðingurinn sér aðstoðar hjá meðferðaraðila sem aðstoðar hann við að 

skilgreina þann vanda sem þarf að takast á við. Í næsta skrefi eru þarfir skjólstæðingsins skilgreindar 
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og í sameiningu eru markmið ráðgjafarinnar ákveðin. Ef um árangursríkt meðferðarsamband er að 

ræða fær skjólstæðingurinn tækifæri til að nýta leiðbeiningar sem nýtast honum og markmiðum 

meðferðarsambandsins er náð (Gastmans, 2002). Í tengslum við umræðu um getnaðarvarnir finnst 

sumum konum mikilvægt að sambandið milli ráðgjafa og skjólstæðings sé vinalegt og náið þar sem um 

er að ræða viðkvæm málefni og ánægja skjólstæðinga var meiri ef ráðgjafinn var frekar umhyggju-

samur en formlegur (Dehlendorf o.fl., 2013). Árangursríkt samband milli skjólstæðings og meðferðar-

aðila felur í sér traust, virðingu, nærgætni og tillitssemi og góður árangur felst í bættri líðan 

skjólstæðings, bæði andlegri og líkamlegri. Til þess að góður árangur náist verður skjólstæðingurinn 

að upplifa öryggi og skilning í samskiptunum og finna að ráðgjafi eða meðferðaraðili veiti honum 

óskipta athygli (Bordin, 1979; Spiers og Wood, 2010). Fyrir marga skjólstæðinga sem koma í ráðgjöf 

um getnaðarvarnir skiptir einnig máli að eiga í lengra sambandi við ráðgjafan sinn og getur það stuðlað 

að myndun góðs meðferðarsambands. Þannig þarf skjólstæðingurinn ekki að útskýra eigin sögu í hvert 

skipti, ráðgjafinn þekkir hana og vandræðaleg málefni verða auðveldari (Dehlendorf o.fl., 2013).  

2.4 Meðferðarheldni og eftirfylgni 

Cramer (1996) segir í grein sinni að þegar getnaðarvarnir fari úrskeiðis sé það einfaldlega vegna 

ófullnægjandi framkvæmdar á leiðbeiningum og/eða fyrirmælum. Áhrifaþættir á ákvörðunina um hvort 

skjólstæðingur fylgi eða fylgi ekki leiðbeiningum um notkun á getnaðarvörn eru fjórir: Hversu vel 

einstaklingurinn skynjar líkur á þungun, neikvæðar eða jákvæðar tilfinningar gagnvart þungun, löngun 

hans til að forðast þungun og mögulegar hindranir hans; til dæmis skilningur á tíðahringnum, verkun 

getnaðarvarnarinnar eða þörf á trúnaði. Hafa þarf í huga að margar getnaðarvarnir eru meira notenda-

háðar en aðrar og því gætu ákveðnar getnaðarvarnir ekki hentað. Getnaðarvarnir sem þarf að nota 

reglulega, t.d. pillan, hormónahringurinn og plásturinn, eru háðar því að skjólstæðingurinn noti 

viðkomandi getnaðarvörn rétt (Sóley S. Bender, 2019). Því eru langtímagetnaðarvarnir, t.d. hormóna-

stafur, sprautan og lykkjur ekki jafn notendaháðar og því öruggari kostur (Glasier, 2009). 

 Ráðgjafinn getur stuðlað að áframhaldandi notkun og þ.a.l. meðferðarheldni getnaðarvarna 

með því að einstaklingsmiða ráðgjöfina og fræða konur á skýran og auðskiljanlegan hátt um hvernig 

hægt er að meta á gagnrýninn hátt hvaða getnaðarvörn hentar, út frá skoðunum, bakgrunni, löngun og 

þörfum ásamt notkunarleiðum. Í kjölfarið þarf hann að meta skilning skjólstæðingsins á efninu, svara 

spurningum og takast á við ótta sem skjólstæðingurinn kann að hafa. Gott getur verið að afhenda 

skriflegar upplýsingar um hvert sé hægt að hringja og/eða leita ef upp koma spurningar eða vandamál. 

Í lok ráðgjafarinnar þarf að ganga úr skugga um að skjólstæðingurinn fái endurkomutíma eða símtal til 

eftirfylgni og gott getur verið að fá áminningu daginn áður (Branden, 1998). Með fjölþættri ráðgjafa- og 

þjónustuáætlun má draga úr þeim mörgu atriðum sem geta haft áhrif á meðferðarheldni og samfellu í 

meðferð. 

2.5 Mælingar á ánægju og árangri 

Áhersla á gæði í fjölskylduáætlunarþjónustu hófst um 1990 með hugmyndafræðilegum ramma Judith 

Bruce sem ætlað var að meta gæði þjónustunnar frá sjónarhóli skjólstæðingsins (Bruce, 1990). Áratug 

síðar gaf Alþjóðaheilbrigðismálastofnun út leiðbeiningar um gæðaumbætur í heilbrigðisþjónustu þar 
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sem lögð er sérstök áhersla á þrískipt markmið; reynslu skjólstæðings, kostnað og heilsu samfélagsins 

(Berwick, Nolan og Whittington, 2008; World Health Organization, 2006). Þrátt fyrir góða byrjun hefur 

áhugi á reynslu skjólstæðingsins verið takmarkaður en aðal áherslan hefur verið lögð á fjöldatölur og 

markmið sem byggja á áætlunum ákveðinna landa eða hópa. Því hefur minni orka og fé farið í að skilja 

upplifun skjólstæðinga af þjónustunni, komast að því hvað skiptir þá máli og hámarka upplifun 

einstaklings af þeirri þjónustu sem veitt er (Holt, Dehlendorf og Langer, 2017). Þar sem fleiri rannsóknir 

beina sjónum sínum að fjölda þeirra kvenna sem sækja þjónustuna og nota getnaðarvörn eftir það, þá 

er vert að nefna að þó að heildarfjöldi kvenna sem fær getnaðarvarnaráðgjöf geti haft ávinning í för 

með sér, þ.e að stærra hlutfall kvenna sé hugsanlega á getnaðarvörn og þ.a.l. fækkun á óráðgerðum 

þungunum, þá hefur hann ekki alltaf meiri áhrif. Ef hluti af markmiði kynheilbrigðisþjónustunnar er að 

hjálpa skjólstæðingnum að fyrirbyggja óráðgerða þungun þá hlýtur árangur að teljast í fjölda kvenna 

sem nýta áhrifaríka getnaðarvörn eftir ráðgjöfina, en ekki heildarfjölda kvenna sem eru á einhverri 

getnaðarvörn (Belden, 2014).  

Gæði ráðgjafarinnar felast í yfirgripsmikilli fræðslu, samvinnu við skjólstæðing, virðingu fyrir 

hans skoðunum og gagnkvæmu trausti, en enn vantar frekari niðurstöður um framkvæmd og 

nákvæmlega hvaða íhlutun hefur haft jákvæðust áhrif á aukningu í getnaðarvarnanotkun og fækkað 

óráðgerðum þungunum hjá unglingsstúlkum (Katz o.fl., 2011; Kilander, Berterö, Thor, Brynhildsen og 

Alehagen, 2018; Rivlin og Isley, 2018; Simmons, Edelman, Li, Yanit, og Jensen, 2013). Árangurs-

mælingar (e. performance measures) gera það mögulegt að fylgjast með og hvetja til gæðabóta í 

kringum þjónustu við skjólstæðinga. Hættan er hins vegar sú að með því að horfa mikið á tölulegar 

upplýsingar verði lögð of mikil áhersla á það við skjólstæðinginn að nota ákveðnar aðferðir sem kemur 

niður á meðferðarsambandinu og ánægju af ráðgjöfinni (Dehlendorf, Bellanca og Policar, 2015; 

Gomez, Fuentes og Allina, 2014; RamaRao og Jain, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

3 Aðferð 

Við gerð ritgerðarinnar var stuðst við ritrýndar og birtar fræðigreinar sem aflað var úr gagnagrunni 

PubMed. Eftirfarandi leitarorð voru notuð: Getnaðarvarnaráðgjöf (e. contraceptive counselling), 

fjölskylduáætlun (e. family planning) og fjölskylduáætlunarráðgöf (e. family planning counselling).  

Við völdum rannsóknir þar sem mat var lagt á getnaðarvarnaráðgjöf, framkvæmd hennar lýst og 

gerð grein fyrir niðurstöðum. Til greina komu rannsóknir sem birtust á tímabilinu 2010 til 2019, voru á 

íslensku eða ensku, beindust að konum 25 ára og yngri og fjölluðu um meginefni rannsóknarinnar. 

Útilokaðar voru rannsóknir sem voru eldri en frá 2010, voru ekki á ensku eða íslensku, beindust að 

konum eldri en 25 ára og fjölluðu um önnur málefni en þau sem lutu að rannsóknarviðefninu. Síðan 

voru þær greinar sem ekki fjölluðu um framkvæmd getnaðarvarnaráðgjafar útilokaðar, þær sem 

fjölluðu um konur á meðgöngu eða fyrir/eftir þungunarrof og að lokum þær sem ekki gögnuðust við 

svörun á rannsóknarspurningunni. 

Við skimun á greinum voru titlar þeirra skoðaðir fyrst, síðan útdrættir og að lokum voru greinar 

lesnar í heild sinni. Leitarniðurstöður voru alls 832 úr leit á PubMed. Þegar tvíteknar greinar höfðu 

verið fjarlægðar stóðu eftir 581. 93 útdrættir voru lesnir og þar fjarlægðar 61 rannsókn sem annars 

vegar samræmdust ekki inntökuskilyrðum og hins vegar þar sem heildartexti var ekki aðgengilegur. 32 

heildartextar voru lesnir, 22 af þeim útilokaðir þar sem þeir svöruðu ekki rannsóknarspurningu. 

Samtals voru 10 rannsóknir valdar til að nota í niðurstöður, sjá mynd 1. 
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       Mynd 1: PRISMA flæðirit: Yfirlit yfir heimildarleit greina sem fjalla um ráðgjöf um getnaðarvarnir.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRISMA 2009 Flow Diagram 
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4 Niðurstöður 

Tíu rannsóknir voru valdar í þessa fræðilegu samantekt, allar rannsóknirnar voru megindlegar (Tafla 

1). Sex af tíu rannsóknunum voru framkvæmdar í Bandaríkjunum, þrjár í Evrópu (Austurríki, Sviss og 

Svíþjóð) og ein í Tælandi. Markmið allra rannsóknanna var að finna leiðir til þess að auka 

getnaðarvarnanotkun og fækka ótímabærum þungunum hjá ungum konum. Þrjár rannsóknir, ein 

ferlirannsókn og tvær þversniðsrannsóknir, fjalla um konur frá 14/15 ára aldri til 40/45 ára aldurs en í 

þeim rannsóknum eru sér kaflar sem fjalla um einstaklinga undir 25 ára aldri (Birgisson, Zhao, Secura, 

Madden og Peipert, 2015; Egarter o.fl., 2012; Gemzell-Danielsson o.fl., 2011). Þrjár rannsóknir voru 

meðal kvenna eftir fæðingu (Frarey, Gurney, Sober, Whittaker og Schreiber, 2017; Kaewkiattikun, 

2017; Tomlin, Bambulas, Sutton, Pazdernik og Coonrod, 2017). Fjöldi þátttakenda er á bilinu 100-

9,256 (Tafla 1). Niðurstöðurnar sem verða skoðaðar hér eru um árangur ráðgjafar, hvort fleiri 

þátttakendur tilraunahópa byrji að nota getnaðarvarnir borið saman við samanburðarhóp, ánægju með 

getnaðarvarnaráðgjöfina, aukna þekkingu og viðhorfsbreytingar eftir ráðgjöf. 

4.1 Áherslur ráðgjafar 

Fæstar rannsóknirnar fóru djúpt í hvernig getnaðarvarnaráðgjöfin sjálf fór fram. Rannsókn Frarey o.fl. 

(2019) var byggð á annarri rannsókn, þar sem ráðgjöfin var uppbyggð með þarfir skjólstæðinganna í 

huga (Sober, Shea, Shaber, Whittaker og Schreiber, 2017). Rannsókn Kaewkiattikun (2017) var með 

sérsniðna einstaklingsráðgjöf og Gibbs o.fl. (2016) lögðu áherslu á einstaklingsmiðaða fjölskyldu-

áætlun þar sem einstaklingurinn var við stjórnvöldin. Frarey o.fl. (2019) voru einu rannsakendurnir sem 

skoðuðu sérstaklega hvort að einstaklingsmiðuð ráðgjöf hefði áhrif á notkun getnaðarvarna eða hvort 

að bætt aðgengi væri orsakavaldur þess að notkun jókst. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar 

hafði einstaklingsmiðuð ráðgjöf ekki áhrif á notkun getnaðarvarna, þ.e. að notkun þeirra jókst ekki. 

Flest ráðgjafarviðtölin voru stöðluð að einhverju leiti til þess að allir þátttakendur fengju sömu grunn 

upplýsingar en snérust síðan yfir í einstaklingsmiðaða ráðgjöf eftir að grunnupplýsingum hafði verið 

komið til skila, s.s. kosti getnaðarvarnanna sem í boði eru, helstu aukaverkanir og hvernig 

getnaðarvörnin/varnirnar virka.  

Birgisson o.fl. (2015) gerðu rannsókn á 9.256 einstaklingum á aldrinum 14-45 ára þar sem ráðgjöfin 

var mestmegnis stöðluð, lítið var fjallað um ráðgjöfina sem var gefin. Hins vegar var getnaðarvarna-

ráðgjöfin sem gefin var í rannsókn Tomlin o.fl. (2017) gott dæmi um einstaklingsmiðaða ráðgjöf, þar 

sem ráðgjöfin var sérsniðin að nýbökuðum unglingsmæðrum, eins og Frarey o.fl., (2019) beina sjónum 

sínum að. Áhugahvetjandi viðtöl voru nýtt til þess að finna langtímamarkmið þátttakendana og komast 

að því hvenær og hvort frekari barneignir passi inn í þeirra eigin markmið. Sá sem veitti ráðgjöf um 

getnaðarvarnir sýndi þátttakendunum síðan hvernig getnaðarvarnir gætu nýst þeim til að ná sínum 

markmiðum (Tomlin o.fl., 2017).  

Í rannsókn Gibbs o.fl. (2016) var haldið námskeið fyrir heilbrigðisstarfsfólk, þar sem verið var að 

vinna gegn þekkingarleysi, röngum upplýsingum og áhugaleysi sem það getur glímt við þegar það 

veitir ráðgjöf um getnaðarvarnir. Lögð var áhersla á að auka þekkingu og áhuga starfsfólks og athuga 

hvort það hefði jákvæð áhrif á gæði og fjölda þeirra sem fengu getnaðarvarnaráðgjöf og í framhaldi 

hvort notkun getnaðarvarna myndi aukast hjá skjólstæðingunum, sem það gerði. Engar rannsóknir fóru 
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beint í það hvort ákveðin tegund ráðgjafar eða mismunandi áherslur hennar hefðu jákvæð áhrif á 

notkun getnaðarvarna.  

Minna rannsóknarúrtak gefur tækifæri til þess að rannsakendurnir sjálfir, og/eða aðstoðarfólk, geti 

gefið ráðgjafarviðtölin og með því haft betri yfirsýn. Berenson og Rahman (2012), þjálfuðu aðstoðarfólk 

sitt til þess að veita ráðgjöfina og gátu þannig betur tryggt að mikilvægar upplýsingar kæmu fram í 

ráðgjöfinni og að sömu ráðgjafartækni væri beitt. Með þessu móti náðist að hafa áþekka ráðgjöf fyrir 

alla þátttakendur án þess að það kæmi niður á einstaklingsmiðaðri nálgun. 

4.2 Aukin þekking 

Allar rannsóknirnar lögðu áherslu á að veita upplýsingar um getnaðarvarnir. Misjafnt var þó hvaða 

getnaðarvarnir var verið að ráðleggja og veita fræðslu um. Sex rannsóknir fjölluðu um langvirkar 

afturkvæmar getnaðarvarnir (LARC) (Birgisson o.fl., 2015; Frarey o.fl., 2019; Gibbs o.fl., 2016; Hebert 

o.fl., 2018; Kaewkiattikun, 2017; Tomlin o.fl., 2017). Fjórar rannsóknir fjölluðu um pilluna, hringinn og 

plásturinn (Berenson og Rahman, 2012; Egarter o.fl. 2012; Gemzell-Danielsson o.fl., 2011; Merki-Feld 

og Gruber, 2014). Einnig voru einhverjar rannsóknir að bera saman LARC og ekki-LARC t.d. Birgisson 

o.fl. (2015). Þrátt fyrir mismunandi getnaðarvarnir voru grunnupplýsingarnar sem gefnar voru mjög 

áþekkar. Áhersla var á getu getnaðarvarnanna til að koma í veg fyrir þungun, helstu kosti, algengustu 

aukaverkanir og hvernig þær væru notaðar eða settar upp, þ.e. teknar inn, komið fyrir undir húð, komið 

fyrir í leggöngum, komið fyrir í upphandlegg, sprautað í vöðva o.s.frv. Fræðslan var gefin til þess að 

leiðrétta og/eða koma í veg fyrir rangar og misvísandi upplýsingar um getnaðarvarnir.  

Hvernig upplýsingum um getnaðarvarnirnar var komið til skila var mismunandi á milli rannsókna. 

T.d. notuðu Berenson og Rahman (2012) og Merki-Feld og Gruber (2014) upplýsingabæklinga til þess 

að koma helstu upplýsingum um getnaðarvarnir til skila á meðan að Gibbs o.fl. (2016) notuðu 

upplýsingamyndband og Hebert o.fl. (2018) hönnuðu smáforrit með upplýsingum um getnaðarvarnir í 

samráði við ungmenni til þess að vekja áhuga jafnaldra á að læra um og ræða getnaðarvarnir. . Eftir 

að hafa skoðað smáforritið voru þátttakendurnir með hugmynd um hvaða getnaðarvarnir þeir vildu 

fræðast betur um og hvaða getnaðarvarnir þeir vildu ekki fræðast um. Ráðgjöfin varð því hnitmiðaðri 

og virkaði smáforritið vel til þess að auka þekkingu og áhuga á umræðum um getnaðarvarnir, en hafði 

ekki aukin áhrif á notkun getnaðarvarna. 

Sumar rannsóknirnar juku þá fræðslu sem konur fengu og báru saman hvort aukna fræðslan hefði 

áhrif á þekkingu og notkun getnaðarvarna (t.d. Frarey o.fl. (2019) á meðan aðrir juku bæði fræðslu, 

ráðgjöf og eftirfylgni eins og Berenson og Rahman (2016). Rannsóknir Egarter o.fl. (2012), Gemzell-

Danielsson o.fl. (2011) og Merkifeld og Gruber (2014) sýndu að aukin fræðsla eykur notkun 

getnaðarvarna sem þarf að endurnýja sjaldnar. Hjá þeim öllum var pillan vinsælasta getnaðarvörnin en 

eftir fræðslu jókst val á hringnum og plástrinum. Aukna fræðslan minnkaði vanþekkingu á hringnum og 

plástrinum, og skipti um og yfir þriðjungur hópsins um skoðun og valdi frekar þessar getnaðarvarnir 

eða hætti að vera óákveðinn og gat valið viðeigandi getnaðarvörn. 

Þrátt fyrir ólíkar aðferðir voru allir rannsakendur að stefna að því að auka þekkingu á getnaðar-

vörnum til þess að auka notkun þeirra, bæta meðferðarheldni og fækka óráðgerðum þungunum. 

Rannsóknirnar stefna allar, á sinn hátt, á að sýna hvaða upplýsingar eru mikilvægar, hvaða aðferðir 
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geta mögulega virkað betur og undir hvaða kringumstæðum, t.d fyrir þungun eða á sængurlegu, er 

æskilegast að veita upplýsingar um getnaðarvarnir. Hjá Birgisson o.fl., (2015), Egarter o.fl., (2012), 

Gemzell-Danielsson o.fl., (2011), Hebert o.fl., (2018), Kaewkiattikun (2017) og Merki-Feld og Gruber 

(2014) jókst þekking skjólstæðinganna á getnaðarvörnum.  

4.3 Samband ráðgjafa og skjólstæðings (e. interpersonal relations) 

Rannsóknirnar sýna ekki fram á eina leið til þess að mynda gott samband á milli heilbrigðisstarfsfólks/ 

ráðgjafa og skjólstæðings. Í rannsóknunum sjást mismunandi áherslur þar sem sumir rannsakendur, 

eins og t.d. Frarey o.fl. (2019) og Kaewkiattikun (2017), leggja mikið upp úr að mynda gott meðferðar-

samband þar sem þarfir skjólstæðingsins eru í fyrsta sæti. Á meðan aðrir rannsakendur, t.d. Egarter 

o.fl. (2012), lögðu mikla áherslu á að koma öllum upplýsingum um getnaðarvarnirnar til skila en 

hugsuðu lítið um sambandsmyndun. 

Misjafnar niðurstöður voru frá sambærilegum rannsóknum. Sumar sýndu fram á að aukin 

sambandsmyndun yki notkun getnaðarvarna. Rannsóknir þar sem mikið var lagt upp úr myndun 

meðferðarsambands eins og Frarey o.fl. (2019), Kaewkiattikun (2017) og Tomlin o.fl. (2017) sýndu 

aukningu á notkun getnaðarvarna hjá seinni tveimur rannsóknunum en enginn munur á notkun 

getnaðarvarna hjá þeirri fyrst nefndu, sem þó var með 79,5% ánægju með ráðgjöfina. Hjá Egarter og 

félögum (2012) var stöðluð ráðgjöf með lítilli áherslu á myndun meðferðarsambands, en þrátt fyrir það 

voru yfir 70% þátttakenda mjög ánægðir eða ánægðir með ráðgjöfina og marktæk aukning var á 

notkun getnaðarvarna.  

4.4 Viðhorfsbreyting 

Flestar rannsóknirnar skoðuðu viðhorfsbreytingarnar ekki beint en þó benda niðurstöðurnar til þess að 

breyting hafi orðið á viðhorfi skjólstæðinganna. Dæmi um þetta er rannsókn Gibbs og félaga (2016) 

þar sem starfsfólki heilsugæsla var veitt aukin fræðsla um ráðgjöf um getnaðarvarnir og endurskoðun 

á viðhorfum sem leiddi til meiri ráðgjafar til skjólstæðinga. Aukna fræðslan sem skjólstæðingarnir fengu 

jók notkun LARC. Það bendir til þess að viðhorfsbreyting hafi orðið bæði hjá starfsfólki og hjá 

skjólstæðingum. Svipað kom upp í rannsókn Frarey o.fl. (2019) þar sem ekki var fjallað sérstaklega um 

viðhorfsbreytingu en aukning var á notkun lykkjunnar. Aukningin í þeirri rannsókn er þó rakin til þess 

að betra aðgengi hafi verið að getnaðarvörninni en ekki til viðhorfsbreytingar. 

Algengt virðist vera að ungir einstaklingar vilji frekar nota getnaðarvarnir ef þeir þekkja jafnaldra og/ 

eða fjölskyldumeðlimi sem eru að nota eða hafa reynslu af sömu getnaðarvörn (Hebert o.fl., 2018; 

Sober o.fl., 2017). Flestar rannsóknirnar sýndu fram á viðhorfsbreytingu á þessu við aukna fræðslu en 

nokkrar rannsóknir eins og t.d. Hebert og félagar (2018) nýttu sér þessa vitneskju og unnu getnaðar-

varnafræðsluna, í sinni rannsókn, í samstarfi við unga einstaklinga. Í smáforritinu hjá þeim voru sýnd 

stutt myndbönd þar sem ungir einstaklingar sögðu frá sinni reynslu af vissum getnaðarvörnum.  

Eins og fram hefur komið áður voru viðhorfsbreytingar ekki skoðaðar sérstaklega sem breytur í 

niðurstöðu á notkun getnaðarvarna og því er ekki hægt að alhæfa eða segja til um hvort viðhorfs-

breyting skjólstæðings hafi áhrif á notkunina en segja má að með því að breyta viðhorfi ráðgjafans má 

auka þá fræðslu sem gefin er (Gibbs o.fl., 2016).  
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4.5 Notkun getnaðarvarna og ánægja með ráðgjöfina 

Flestar rannsóknirnar lögðu mesta áherslu á að mæla árangur með því að skoða notkun 

getnaðarvarna en u.þ.b. helmingur þeirra skoðuðu ánægju þátttakendanna með sjálfa ráðgjöfina en litu 

ekki á ánægjuna sem einn af mikilvægari áherslum rannsóknarinnar (Berenson og Rahman, 2012; 

Egarter o.fl., 2018; Frarey o.fl., 2019; Gemzell-Danielsson o.fl., 2011; og Merki-Feld og Gruber, 2014). 

Von rannsakenda þessara tíu rannsókna var að finna út leiðir til þess að auka notkun getnaðarvarna 

og fækka tilfellum ótímabærra þungana og þungunarofa. Rannsakendunum tókst ekki öllum 

ætlunarverk sitt, ekki voru marktækar breytingar á notkun getnaðarvarna á milli íhlutunar- og 

viðmiðunarhópa hjá Berenson og Rahman (2012), Frarey o.fl. (2019) og Hebert o.fl. (2018). Vert er að 

nefna að þó að sjö rannsóknir af tíu hafi fengið jákvæðar niðurstöður varðandi heildarnotkun á 

getnaðarvörnum þá voru einungis fjórar rannsóknir sem náðu því markmiði að fjölga þeim sem byrjuðu 

að nota getnaðarvarnir (Birgisson o.fl., 2015; Gibbs o.fl., 2016; Kaewkiattikun, 2017; Tomlin o.fl., 

2017). Þrjár þeirra eiga það sameiginlegt að mögulegt var að hefja notkun getnaðarvarnarinnar 

samdægurs, en rannsókn Tomlin o.fl. (2017) tók ekki fram hvenær notkunin hófst. Birgisson o.fl. 

(2015) og Gibbs o.fl. (2016) buðu upp á fría getnaðarvörn, Kaewkiattikun (2017) minntist ekki á verð 

getnaðarvarnanna og Tomlin o.fl. (2017) buðu ekki upp á niðurgreiðslu eða fríar getnaðarvarnir.  

Rannsókn Merki-Feld og Gruber (2014) sýndi að ef heilbrigðisstarfsmaðurinn sem veitir ráðgjöfina 

er með skoðanir á því hvaða getnaðarvörn er ákjósanlegust þá hefur það áhrif á val skjólstæðingsins, 

þ.e. skjólstæðingurinn velur þá getnaðarvörn sem ráðgjafinn hefur mestar skoðanir á. Í þeirri rannsókn 

hafði skjólstæðingurinn alltaf lokaval. Birgisson og félagar (2015) lögðu áherslu á að ráðgjöfin væri 

hlutlaus til þess að koma í veg fyrir að ýta undir val á vissum getnaðarvörnum á meðan að Birgisson 

o.fl. (2015), Gibbs o.fl. (2016) og Hebert o.fl. (2018) lögðu aukna áherslu á LARC getnaðarvarnir til 

þess að auka notkun þeirra frekar en notkun skammvinnra getnaðarvarna. Fyrri tvær rannsóknirnar 

sýndu fram á aukna notkun getnaðarvarna á meðan að Hebert og félagar (2018) fengu ekki út 

marktækan mun. 

Ef að ánægja skjólstæðinganna var skoðuð kom í ljós að meirihluti þeirra var ánægður með þá 

ráðgjöf sem veitt var. Þar sem spurt var um ánægju og niðurstöður gefnar upp í tölulegu formi voru yfir 

70% skjólstæðinga ánægðir (Egarter o.fl., 2012; Frarey o.fl., 2019; Merki-Feld og Gruber, 2014) 

Ánægja skjólstæðinga var ekki nefnd í rannsókn Gibbs o.fl. (2016), Kawekiattikun (2017) og Tomlin 

o.fl. (2017). Tengsl milli ánægju skjólstæðinga og niðurstaðna rannsóknanna voru ekki skýrð.  
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     Tafla 1: Yfirlitstafla yfir rannsóknir um ráðgjöf um getnaðarvarnir    
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1 Atferlisráðgjöf: ráðgjöf sem beinist að því að kenna einstaklingi að finna út óæskilega hegðun/líðan og breyta/bæta hana (Hofmann, Asnaani, Vonk, Sawyer og Fang, 2012). 

2 Heilbrigðisviðhorfalíkanið (e. health belief model): Aðferð sem er notuð til að gefa sannreyndar upplýsingar til einstaklings til þess að hvetja einstaklinginn til þess að taka 

heilbrigðar ákvarðanir (Hammond og Niedermann, 2010). 

3 T-hópur: tilraunahópur, S-hópur: samanburðahópur. 

4 LARC: Langtíma afturkvæm getnaðarvörn (e. long-acting reversible contraceptive). 

5 Meðferðasamband: sjá skilgreiningar. 

6 Áhugahvetjandi viðtöl (e. motivational interviewing): ráðgjöf sem hjálpar einstaklingum að bera kennsl á hegðun sem þarfnast breytinga og styrkja lögnun til þess að 

laga/breyta hegðuninni (Tomlin o.fl., 2017). 
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5 Umræður 

Tilgangur þessarar fræðilegu samantektar var að skoða rannsóknir sem meta árangur ráðgjafar um 

getnaðarvarir fyrir ungar konur, til að finna hvernig best hefur reynst að haga ráðgjöfinni. Hlutverk 

ráðgjafa er að bera kennsl á óskir skjólstæðinga sinna, veita upplýsingar, svara spurningum, leiðrétta 

misskilning og aðstoða skjólstæðinginn við að finna hvernig óskir hans geta tengst þeim valkostum 

sem standa til boða, þannig að hægt sé að komast að ásættanlegri niðurstöðu. Í getnaðarvarnaráðgjöf 

hefur tegund ráðgjafarinnar áhrif á val skjólstæðingsins á getnaðarvörn og ánægju hans með það val, 

auk þess sem framkvæmd hennar hefur áhrif á notkun getnaðarvarnarinnar og meðferðarheldni 

(Dehlendorf o.fl., 2016; Doyle o.fl., 2013). Skjólstæðingar sem meta upplifun sína af ráðgjöf mjög góða 

eru líklegri til að snúa aftur til sömu þjónstu eða hafa samaband við ráðgjafann þegar upp koma 

vandamál eða þeir hafa áhuga eða þörf á að skipta um getnaðarvörn. Benda niðurstöður til þess að 

samband milli ráðgjafa og skjólstæðings, frekar en einungis upplýsingagjöf sé gagnleg og mikilvæg til 

þess að stuðla að gæðum þjónustunnar (Dehlendorf o.fl., 2016).  

Í ritgerðinni voru íhlutanir bornar saman og borin kennsl á sameiginlegar og frábrugðnar 

niðurstöður, með það að markmiði að svara rannsóknarspurningunni: Hvernig getur getnaðarvarna-

ráðgjöf meðal ungra kvenna skilað sem bestum árangri? Rannsóknirnar leggja ekki mat á heildstæða 

ráðgjöf heldur ákveðna þætti hennar. Þegar heildarmynd rannsóknanna er skoðuð sést að það er því 

ekki einhver ein ráðgjafaleið sem virkar best heldur er um að ræða fjölþætta ráðgjöf sem laga þarf að 

hverjum skjólstæðingi fyrir sig þar sem ráðgjafasambandið og innihald fræðslunnar skipta einnig máli. 

(Becker, 2018; Secura o.fl., 2010). Sem dæmi má nefna að þegar ráðgjöf var aukin fengu Berenson 

o.fl., (2012) ekki fram marktækan mun á notkun getnaðarvarna milli hópa en Egarter og félagar (2012) 

sáu aukningu á notkun getnaðarvarna við aukna ráðgjöf. Tvær rannsóknir sem við skoðuðum fengu 

marktækar jákvæðar niðurstöður varðandi ráðgjöf um getnaðarvarnir sem fólust í því að bjóða skjól-

stæðingnum að byrja strax á valinni getnaðarvörn og að hún var þeim að kostnaðarlausu. Þá völdu 

marktækt fleiri LARC heldur en skammtímagetnaðarvarnir, eða 69% þátttakenda í rannsókn Birgisson 

o.fl. frá 2015 og 73,7% í rannsókn Kaewkiattikun frá 2017. Það hefur einnig komið fram i öðrum 

rannsóknum að ungar konur velja frekar öruggari langtímagetnaðarvörn ef kostnaðurinn er fjarlægður. 

Komið hefur til umræðu á Íslandi að stórlega minnka eða taka út kostnað getnaðarvarna fyrir unga 

einstaklinga en það hefur ekki komið til framkvæmda.  

5.1 Einstaklingsbundin nálgun 

Ungar konur geta upplifað sérstakar hindranir sem þarf að takast á við. Þær hafa meiri áhyggjur, en 

eldri konur, af nafnleynd og því að einkalíf þeirra sé virt og foreldrar þeirra séu ekki látnir vita eða að 

sjáist til þeirra nýta sér þjónustuna. Því er sérstaklega mikilvægt að mæta skjólstæðingnum á 

jafningagrundvelli og þar sem hann stendur auk þess að styðja hann í notkun á þeirri getnaðarvörn 

sem hann velur (Sóley S. Bender, 2019). Með skjólstæðingsmiðaðri nálgun er lögð áhersla á að bera 

virðingu fyrir einstaklingnum sjálfum og miða þjónustuna út frá hans eigin óskum, þörfum og gildum. 

Samkvæmt Frarey o.fl. (2019) hafði einstaklingsmiðuð ráðgjöf ekki áhrif á notkun getnaðarvarnanna 

en hjá Tomlin o.fl. (2017) var þrisvar sinnum meiri notkun á getnaðarvörnum hjá tilraunarhóp en sá 
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fékk einnig aukna ráðgjöf, ekki bara einstaklingsmiðuð ráðgjöf. Í fræðilegum samantektum kemur fram 

að ókostirnir við líta framhjá einstaklingsmiðun eru þeir að ekki tekst að tryggja að skjólstæðingurinn 

hafi þær upplýsingar sem hann þarf og því er hætta á að ekki verði lögð áhersla á að sú getnaðarvörn 

sem valin er henti í raun viðkomandi skjólstæðing (Callegari o.fl., 2017; Dehlendorf o.fl., 2014; Politi 

o.fl., 2016).  

Það getur verið ákveðin togstreita á milli þess að gefa skjólstæðingnum sjálfstjórn við val á 

getnaðarvörn og stjórn heilbrigðisstarfsfólks sem felst í því að hvetja einstaklinga til að velja árangurs-

ríkustu aðferðina (Callegari o.fl., 2017). Í þeim rannsóknum sem við tókum saman kom í ljós mikilvægi 

þess að skjólstæðingsmiða ráðgjöfina og að ráðgjafinn sé málefnalegur og hlutlaus en aðstoði skjól-

stæðinginn við valið ef þess sé óskað (Gibbs o.fl., 2016; Tang o.fl., 2012). Dehlendorf o.fl. (2014) 

benda á að þrýstingurinn á að nota ákveðnar getnaðarvarnir getur haft þveröfug áhrif, þ.e. að 

skjólstæðingurinn hætti notkun getnaðarvarnarinnar auk þess sem hann sé almennt óánægðari með 

hana. Þá hefur komið fram í öðrum rannsóknum að finni skjólstæðingurinn fyrir þrýstingi frá ráðgjafa 

um að nota ákveðna getnaðarvörn þá geti það haft skaðleg áhrif á meðferðarsambandið (Dehlendorf, 

o.fl., 2014; Mukowitz og Jennings, 1996). Með því að styðja við skjólstæðinginn og aðstoða hann við 

að taka upplýsta ákvörðun sem best hentar honum, er hægð að stuðla að góðu meðferðarsambandi, 

auka líkur á ánægju með ráðgjöfina og þá getnaðarvörn sem valin er auk þess sem sameiginleg 

ákvörðunartaka er almennt talin besta leiðin til einstaklingsráðgjafar (Dehlendorf o.fl., 2013; 

Dehlendorf o.fl., 2014).  

5.2 Samband ráðgjafa og skjólstæðings 

Misjafnlega mikil áhersla var lögð á samband ráðgjafa og skjólstæðings í okkar rannsóknum og sýndi 

rannsókn Kaewkiattikun (2019) fram á aukna notkun getnaðarvarna samfara bættu sambandi en í 

rannsókn Frarey o.fl. (2017) kom í ljós að samband á milli ráðgjafans og skjólstæðingsins hafði ekki 

áhrif en bætt aðgengi að getnaðarvörnum jók notkun þeirra. Dehlendorf o.fl. (2016) sýndu hins vegar  

fram á að meðferðarsamband hefur marktæk áhrif á notkun getnaðarvarna. Til þess að hægt sé að 

stuðla að góðu meðferðarsambandi og gæðum ráðgjafar þá verður skjólstæðingurinn að bera traust til 

ráðgjafans, þannig eru þær upplýsingar sem hann veitir álitnar áreiðanlegar (Charlisle o.fl., 2006).  

Sérstaklega má taka fram að í rannsókn Gibbs frá 2016 voru hindranir heilbrigðisstarfsfólks 

skoðaðar. Hindranirnar geta m.a verið. vanþekking eða misskilningur á getnaðarvörnunum og sterkar 

skoðanir sem gætu haft of mikil áhrif á ákvarðanatöku skjólstæðingsins. sem getur komið í veg fyrir að 

veitt sé hlutlaus og einstaklingsmiðuð ráðgjöf, en það er gríðarlega mikilvægt til þess að árangur náist 

og til að skjólstæðingar fái þá þjónustu og getnaðarvörn sem þeir þurfa og vilja. Aðrar rannsóknir eins 

og rannsókn Tang o.fl. (2012) sýndi að skoðanir og vanþekking ráðgjafans megi aldrei koma í veg fyrir 

að skjólstæðingurinn fái óháða ráðgjöf til þess að skjólstæðingurinn geti tekið ákvörðun sem er í 

samræmi við eigin gildi (Raidoo og Kaneshiro, 2017).  

5.3 Fræðsla 

Sex rannsóknir af þeim tíu sem við tókum saman fjölluðu um innihald fræðslunnar í niðurstöðum 

sínum. Berenson o.fl. (2012) tóku það sérstaklega fram að fræðsla var veitt um rétta notkun pillunar, 
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aukaverkanir og kosti þess að nota einnig smokka en fræðslan var veitt bæði með sjónrænum 

hjálpartækjum, munnlega og skriflega. Hjá Egarter o.fl. (2012) fengu þátttakendur afhentan bækling 

með nákvæmum upplýsingum um pilluna, stafinn og plásturinn. Í niðurstöðum þeirra kom fram að 

konurnar voru öruggari með valið á getnaðarvörninni og fleiri völdu getnaðarvörn sem þarf sjaldnar að 

endurnýja, þ.e. plásturinn eða hringinn fram yfir pilluna. Hvort það sé vegna fræðslubæklingsins eða 

ráðgjafarinnar er ekki hægt að alhæfa um. Þátttakendum í Gemzell-Danielsson (2011) var einnig 

afhentur bæklingur með upplýsingum um pilluna, stafinn og plásturinn áður en ráðgjöfin hófst. Þar kom 

einnig fram að konurnar voru öruggari með valið en ekki ákváðu fleiri að nota stafinn eða plásturinn. 

Hjá Hebert o.fl. (2018) fengu konurnar aðgang að smáforriti með upplýsingum og sýndu 

niðurstöðurnar að þekkingin og áhugi á LARC jókst hjá konum, án þess þó að það hefði áhrif á notkun 

á getnaðarvörninni.  

Grunnupplýsingar fræðslunnar sjálfrar í okkar rannsóknum voru svipaðar milli rannsókna og var 

áhersla lögð á að bæta úr vanþekkingu eða leiðrétta misskilning. Það hefur einnig komið fram í öðrum 

rannsóknum. Craig o.fl. (2014) benda einnig á þetta þar sem þau taka fram mikilvægi þess að ræða 

sérstaklega öryggi og verkun hverrar getnaðarvarnar vegna þess hversu algengt er að rangar 

upplýsingar séu til staðar sem hafa áhrif á verkun getnaðarvarnarinnar. Mikilvægt er að takast á við 

þann stóra hluta skjólstæðinga sem byrja á getnaðarvörn en hætta síðan að nota hana af ýmsum 

ástæðum. Með því að leggja aukna áherslu á rétta notkun getnaðarvarna, fræða um aukaverkanir og 

hvert eigi að leita ef upp koma vandamál eða spurningar má fá meiri samfellu og færri einstaklingar 

hætta notkun getnaðarvarnar (Dehlendorf, o.fl., 2013). Þrátt fyrir mikilvægi þess að fræða um verkun 

getnaðarvarnarinnar þá er það ekki alltaf stærsta atriðið í vali á getnaðarvörn. Aukaverkanir, lengd 

verkun og notkunarleiðir spila einnig stórt hlutverk og sýnir fram á mikilvægi samskipta og 

einstaklingsbundinnar fræðslu (Dehlendorf o.fl., 2016). Skjólstæðingar hafa yfirleitt áhyggjur af eða 

hugmyndir um öryggi getnaðarvarna og/eða möguleika á aukaverkunum. Með ítarlegri fræðslu um 

aukaverkanir má efla traust þar sem ráðgjafinn sýnir að hann skilur áhyggjur skjólstæðingsins og 

svarar þeim spurningum sem hann hefur (Craig o.fl., 2014). Með því að gefa upplýsingar um 

aukaverkanir getur ráðgjafinn aðstoðað skjólstæðinginn við val á aðferð og stuðlar að meðferðarheldni 

þar sem skjólstæðingurinn endar bæði sáttur við sitt val og tilbúinn til að takast á við vandamál ef þau 

koma upp (Potter og Santelli, 2015). Í rannsókn Dehlendorf o.fl. (2014) kom fram að aukin fræðsla, 

sérstaklega um aukaverkanir, skilar sér í meiri ánægju með ráðgjöfina og notkun getnaðarvarna. Í 

sumum tilfellum var ekki samhljómur á milli rannsókna sem skoðuðu sömu atriði sem mældu árangur 

ráðgjafar.  

5.1 Styrkleikar og takmarkanir 

 Í rannsókn Birginsson o.fl. (2015) var úrtakið mjög stórt, eða rúmlega 9000 konur og var þeim fylgt 

eftir í 2-3 ár sem gaf samfellu sem aðrar rannsóknir höfðu ekki. Þá var þátttakendum í fjórum rann-

sóknum fylgt eftir í 12 mánuði eða lengur (Berenson o.fl., 2012; Birginsson o.fl., 2015; Frarey o.fl., 

2019; Gibbs o.fl., 2016). Minna rannsóknarúrtak gefur tækifæri til þess að rannsakendurnir sjálfir, 

og/eða aðstoðarfólk, geta gefið ráðgjafarviðtölin og með því haft betri yfirsýn. Berenson og Rahman 

(2012), þjálfuðu aðstoðarfólk sitt til þess að veita ráðgjöfina og gátu þannig betur tryggt að mikilvægar 
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upplýsingar kæmu fram í ráðgjöfinni og að sömu ráðgjafartækni væri beitt við ráðgjöfina. Með þessu 

móti náðist að hafa áþekka ráðgjöf fyrir alla þátttakendur án þess að koma niður á einstaklingsmiðaðri 

nálgun. 

Takmarkanir rannsóknanna fólust m.a. í því að sérstaklega vantaði upp á að farið væri nánar í 

hvernig ráðgjöfin færi fram og í hverju hún fólst. Það vantaði því að meta ráðgjöfina heildstætt. Í 

þremur rannsóknum var engin langtíma eftirfylgni í kjölfar ráðgjafarinnar og var árangur mældur í því 

hvaða getnaðarvörn konur ætluðu að nota fyrir ráðgjöf og hvað þær völdu eftir ráðgjöf. Engin leið er að 

vita hvort þær hafi enn notað þá getnaðarvörn vikum eða mánuðum síðar (Egarter o.fl., 2012; 

Gemzell-Danielsson o.fl., 2011; Merki-Feld). Hjá Berenson o.fl. (2012) voru niðurstöður fengnar frá 

munnlegum heimildum skjólstæðingana sem gætu leitt til skekkju í niðurstöðunum. Í rannsókn Frarey 

frá 2019 var ráðgjöfin veitt á heilbrigðisstofnun sem fyrir hafði lagt mikla áherslu á notkun LARC og því 

má velta því fyrir sér hvort það sé ástæðan fyrir því að ekki var marktækur munur milli tilraunar- og 

samanburðarhóps auk þess sem úrtakið var einungis 100 konur.  

5.2 Framtíðarrannsóknir 

Greinilegt er að fleiri rannsóknir eru nauðsynlegar til að setja fram gagnreyndar leiðbeiningar fyrir 

getnaðarvarnaráðgjöf. Þær rannsóknir verða að taka mið af því samhengi sem ráðgjöfin á sér stað í, til 

dæmis takmarkaðan tíma og þá margþættu ákvörðunartöku sem á sér stað. Þá er nauðsynlegt að 

huga að því einstaka og nána félagslega samhengi sem getnaðarvarnaákvörðun er og er þar 

mikilvægt að forðast að skapa þrýsting á konur að nota ákveðnar aðferðir. 

Tvívegis (1996 og 2009) hafa verið gerðar landskannanir á viðhorfum ungs fólks á Íslandi til 

kynheilbrigðisþjónustu og væri því athyglisvert að skoða á næstu árum hvort viðhorf hafi breyst 

(Bender, 1999; Sóley S. Bender, 2016). Í ljós hefur komið að árangur er einna helst mældur í fjölda 

kvenna sem nota getnaðarvarnir eftir ákveðið langan tíma eða notkun ákveðinna getnaðarvarna, t.d. 

hve margir velja LARC. Gott væri að sjá fleiri rannsakendur einbeita sér að því að mæla ánægju meðal 

skjólstæðinga varðandi ráðgjöfina og val á getnaðarvörn, ekki endilega strax eftir að ráðgjöfin hefur 

verið gefin heldur einnig síðar og þá sérstaklega hvort að þessir skjólstæðingar leiti aftur til sama 

ráðgjafa ef upp koma vandamál eða spurningar. 
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Lokaorð 

Getnaðarvarnaráðgjöf gefur mikla möguleika til að valdefla og styrkja konur til þess að stjórna eigin 

frjósemi, velja getnaðarvörn sem þær geta notað og þar með dregið úr áhættu á óráðgerðri þungun. 

Lýðheilsuaðgerðir ættu að miða að því að bera kennsl á unga einstaklinga í áhættuhópum og styðja 

við þá með gagnreyndum inngripum, t.d. með aukinni kynheilsugæslu og aðgengi að getnaðarvörnum. 

Það verður að draga úr hindrunum með því að bjóða ódýrar eða ókeypis getnaðarvarnir og hafa fleiri 

valkosti. Heilsugæsla verður að vera til staðar í nærumhverfi og aðgengi að þjónustunni þarf að vera 

gott. Ráðgjafar í heilbrigðiskerfinu þurfa að leggja áherslu á mikilvægi ánægju og samfellu í þjónustu 

og gæta þess að eigin skoðanir hafi ekki áhrif á hlutlausa og einstaklingsmiðaða ráðgjöf. Til þess að 

auka meðferðarheldni hvað varðar notkun getnaðarvarna ætti að móta ráðgjöf að hverjum einstakling 

fyrir sig og hvetja þá til að verða ábyrgir fyrir eigin getnaðarvörn. Sameiginleg ákvörðunartaka styður 

við ánægju skjólstæðings, leiðir einstaklinginn í gegnum þá valmöguleika sem honum standa til boða 

og minnkar ranga notkun getnaðarvarna. Segja má að allir vinna þegar skjólstæðingnum líður eins og 

að hann fái þá þjónustu sem hentar honum. Hér þarf að halda áfram að stuðla að og efla skjól-

stæðingsmiðaða þjónustu, og þá sérstaklega að leggja áherslu á þjálfun starfsfólks í sameiginlegri 

ákvörðunartöku í ráðgjafarferlinu.  

Heilbrigðisstarfsfólk í ráðgjafahlutverki þurfa áfram að vera meðvitaðir um að árangursmælingar 

sem meta einungis tölulegar niðurstöður sem felast í langtímanotkun getnaðarvarna, geta haft 

neikvæð áhrif á árangur ráðgjafarinnar. Ganga þarf úr skugga um að einstaklingsmiðuð nálgun, 

sjálfstæði og ánægja skjólstæðinga sé í forgangi. 

 Getnaðarvarnaráðgjöf er stór hluti af almennri kynheilbrigðisþjónustu sem hjúkrunarfræðingar og 

ljósmæður munu sinna í ríkara mæli þegar réttur þeirra til að ávísa hormónagetnaðarvörnum kemur til 

framkvæmda. Mikilvægt er að höfða sérstaklega til ungra einstaklinga og takast á við þær fjölmörgu 

hindranir sem eiga sérstaklega við um þennan skjólstæðingahóp til þess að hægt sé að auka ánægju 

af þjónustunni og notkun getnaðarvarna á markvissan og árangursríkan hátt.  

  



36 

Heimildaskrá 

Abma, J.C., Chandra, A., Mosher, W.D., Peterson, L.S. og Piccinino, L. (1997). Fertility, family 

planning, and women‘s health: New data from the 1995 National Survey of Family Growth. Vital 

Health Statistics, 23(19), 1-114. Sótt af https://www.cdc.gov/nchs/data/series/sr_23/sr23_019.pdf 

Ackerman, S.J. og Hilsenroth, M.J. (2003). A review of therapist characteristics and techniques 

positively impacting the therapeutic alliance. Clinical Psychology Review, 23(1), 1-33. 

doi:10.1016/s0272-7358(02)00146-0 

Becker, D., Klassen, A.C., Koenig, M.A., LaVeist, T.A., Sonenstein, F.L. og Tsui, A. O. (2009). 

Women‘s perspectives on family planning service quality: an exploration of differences by race, 

ethnicity and language. Perspectives on Sexual and Reproductive Health, 41(3), 158-165. 

doi:10.1363/4115809. 

Becker, D., Koenig, M.A., Kim, Y.M., Cardona, K. og Sonenstein, F.L. (2007). The quality of family 

planning services in the United States: findings from a literature review.  

Perspectives on Sexual and Reproductive Health, 39(4), 206-215. doi:10.1363/3920607 

Becker, N.V. (2018). The impact of insurance coverage on utilization of prescription contraceptives: 

evidence from the affordable care act. Journal of Policy Analysis and Management, 37(3), 571-

601. doi:10.1002/pam.22064 

Becker, D. og Tsui, A.O. (2008). Reproductive health service preferences and perceptions of quality 

among low-income women: Racial, ethnic and language group differences. Perspectives in Sex 

and Reproductive Health, 40(4), 202-211. doi:10.1363/4020208. 

Bekker, H., Thornton, J.G., Airey, C.M., Connelly, J.B., Hewison, J., Robinson, M.B., ... Pearman, A., 

D. (1999). Informed decision making: An annotated bibliography and systematic review. Health 

Technology Assessment, 3(1). Sótt af https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/159bek02/1/15902.pdf 

Belden, P. (2013). Counting contraception. Contraception, 89(3), 145-147. 

doi:10.1016/j.contraception.2013.11.021 

Bender, S.S. og Fulbright, Y.K. (2013). Content analysis: A review of perceived barriers to sexual and 

reproductive health services by young people. The European Journal of Contraception and 

Reproductive Health Care, 18(3). doi:10.3109/13625187.2013.776672 

Bender, S., Gerisson, R.T. og Kosunen, E. (2003). Trends in teenage fertility, abortion, and pregnancy 

rates in Iceland compared with other Nordic countries, 1976-99. Acta Obstetetrica et Gynecologica 

Scandinavica, 82(1), 38-47. doi:10.1034/j.1600-0412.2003.820107.x 

Bender, S.S. (1999). Attitudes of Icelandic young people towards sexual and reproductive health 

services. Family Planning Perspectives, 31(6), 294-301. doi:10.1363/3129499 

Berenson, A.B. og Rahman, M. (2012). A randomized controlled study of two educational interventions 

on adherence with oral contraceptives and condoms. Contraception, 86(6), 716-724. 

doi:10.1016/j.contraception.2012.06.007 

Berwick, D.M., Nolan, T.W. og Whittington, J. (2008). The triple aim: Care, health and cost. Health 

Affairs, 27(3), 759-769. doi:10.1377/hlthaff.27.3.759 

Birgisson, N.E., Zhao, Q., Secura, G.M., Madden, T. og Peipert, J.F. (2015). Preventing unintended 

pregnancy: The contraceptive CHOICE project in review. Journal of Women´s Health, 25(5), 349-

353. doi:10.1089/jwh.2015.5191 

Bitzer, J. (2009). Contraceptive compliance – why is contraceptive failure still so frequent? 

Therapeutische Umschau. Revue Therapeutique, 66(2), 137-143. doi:10.1024/0040-

5930.66.2.137 

Bordin, E.S. (1979). The generalizability of the psychoanalytic concept of the working alliance. 

Psychotherapy: Theory, Research and Practice, 16(3), 252-260. doi:10.1037/h0085885  

https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/159bek02/1/15902.pdf


37 

Branden, P.S. (1998). Contraceptive choice and patient compliance, the health provider‘s challenge. 

Journal of Nurse-Midwiferey, 43(6), 471-482. doi:10.1016/s0091-2182(98)00058-5  

Bridgeland, J.M., Dilulio, J.J. og Morison, K.B. (2006). The silent epidemic: Perspectives of high school 

dropouts. Sótt af https://docs.gatesfoundation.org/documents/thesilentepidemic3-06final.pdf 

Bruce, J. (1990). Fundamental elements of the quality of care: a simple framework. Studies in Family 

Planning, 21(2), 61-91. doi:10.2307/1966669 

Callegari, L.S., Aiken, A.R.A., Dehlendorf, C., Cason, P. og Borrero, S. (2017). Addressing potential 

pitfalls of reproductive life planning with patient-centered counseling. American Journal of 

Obstetrics and Gynecology, 216(2), 129-134. doi:10.1016/j.ajog.2016.10.004 

Campbell, P. (2004). The role of nurses in sexual and reproductive health. Nursing Focus, 30(3), 169-

170. doi:10.1783/1471189041261465 

Chalasani, S., Casterline, J.B. og Koenig, M.A. (2007). Consequences of unwanted childbearing: A 

study og child outcomes in Bangladesh. Annual Meeting of the Population Association of America, 

29-31. Sótt af https://pdfs.semanticscholar.org/08cc/a850fc6fccb1e3138f7e0e8f8d30748cb1f7.pdf 

Charlisle, J., Shickle, D., Cork, M. og McDonagh, A. (2006). Concerns over confidentiality may deter 

adolescents from consulting their doctors. A qualitative exploration. Journal of Medical Ethics, 

32(3), 133-137. doi:10.1136/jrne.2004.011262   

Craig, A.D., Dehlendorf, C., Borrero, S., Harper, C.C. og Rocca, C.H. (2014). Exploring young adult´s 

contraceptive knowledge and attitudes: Disparities by race/ethnicity and age. Women´s Health 

Issues, 24(3), 281-289. doi:10.1016/j.whi.2014.02.003 

Cramer, J.A. (1996). Compliance with contraceptives and other treatments. Obstetrics and 

Gynecology, 88(3), 4-12. doi:10.1016/0029-7844(96)00248-7 

Dehlendorf, C., Bellanca, H. og Policar, M. (2015). Performance measures for contraceptive care: 

What are we actually trying to measure? Contraception, 91(6), 433-437. 

doi:10.1016/j.contraception.2015.02.002 

Dehlendorf, C., Fox, E., Sobel, L. og Borrero, S. (2016). Patient-centered contraceptive counseling: 

Evidence to inform practice. Current Obstetrics and Gynecology Reports, 57(4), 659-673. 

doi:10.1007/s13669-016-0139-1 

Dehlendorf, C., Grumback, K., Schmittdie, J.A. og Steinauer, J. (2017). Shared decision making in 

contraceptive counseling. Contraception, 95(5), 452-455. doi:10.1016/j.contraception,2016.12.010  

Dehlendorf, C., Henderson, J.T., Vittinghoff, E., Grumbach, K., Levy, K., Schmittdiel, J., ... Steinauer, 

J. (2016). Association of the quality of interpersonal care during family planning counseling with 

contraceptive use. American Journal of Obstetrics and Gynecology, 215(1), 781-789. 

doi:10.1016/j.ajog.2016.01.173  

Dehlendorf, C., Krajewski, C. og Borrero, S. (2014). Contraceptive counseling: Best practices to 

ensure quality communication and enable effective contraceptive use. Clinical Obstetrics and 

Gynecology, 57(4), 659-673. doi:10.1097/GRF.0000000000000059 

Dehlendorf, C., Levy, K., Kelley, A., Grumbach, K. og Steinauer, J. (2013). Women‘s preferences for 

contraceptive counseling and decision making. Contraception, 88(2), 250-256. 

doi:10.1016/j.contraception.2012.10.012 

Dehlendorf, C., Rodriguez, M.I., Lecy, K., Borrero, S. og Steinauer, J. (2010). Disparities in family 

planning. American Journal of Obstetrics and Gynecology, 202(3), 214-220. 

doi:10.1016/j.ajog.2009.08.022 

DiCenso, A., Borthwick, V.W., Busca, C.A., Creatura, C., Holmes, J.A., Kalagian, W.F. og Partington, 

B.M. (2001). Completing the picture: Adolescents talk about what‘s missing in sexual health 

services. Canadian Journal of Public Health, 92(1), 35-38. doi:10.1007/BF03404840  



38 

Donelly, C. (2000). Sexual health services: A study of young people‘s perception in Northern Ireland. 

Health Education Journal, 59(4), 288-296. doi:10.1177/001789690005900402  

Donelly, K.Z., Foster, T.C. og Thompson, R. (2014). What matters most? The content and 

concordance of patients‘ and providers‘ information priorities for contraceptive decision making. 

Contraception, 90(3), 280-287. Doi:10.1016/j.contraception.2014.04.012 

Doyle, C., Lennox, L. og Bell, D. (2013). A systematic review of evidence on the links between patient 

experience and clinical safety and effectiveness. British Medical Journal, 3(1), 1-18. 

doi:10.1136/bmjopen-2012-001570did 

Egarter, C., Grimm, C., Nouri, K., Ahrendt, H., Bitzer, J. og Cermak, C. (2012). Contraceptive 

counselling and factors affecting women´s contraceptive choices: results of The CHOICE study in 

Austria. Reproductive Biomedicine Online, 24(7). doi:10.1016/j.rbmo.2011.12.003 

Finer, L.B. og Zolna, M.R. (2016). Declines in unintended pregnancy in the United States 2008-2011. 

The New England Journal of Medicine, 374(9), 843-852. doi:10.1056/NEJMsa1506575 

Frarey, A., Gurney, E.P., Sober, S., Whittaker, P.G. og Schreiber, C.A. (2019). Postpartum 

contraceptive counseling for first-time adolescent mothers: a randomized controlled trial. Archives 

of Gynecology and Obstetrics, 299(2), 361-369. doi:10.1007/s00404-018-4969-0 

Frost, J.J., Darroch, J.E. og Remez, L. (2008). Improving contraceptive use in the United States. 

Issues in Brief (Alan Guttmacher Institute), 1(1), 1-8. Sótt af 

https://www.guttmacher.org/sites/default/files/report_pdf/improvingcontraceptiveuse_0.pdf  

Garside, R., Ayres, R., Owen, M., Pearson, V.A.H. og Roizen, J. (2002). Anonymity and confidentiality: 

Rural teenagers‘ concerns when accessing sexual health services. The Journal of Family Planning 

and Reproductive Health Care, 28(1), 23-26. doi:10.1783/147118902101195965  

Gastmans, C. (2002). Interpersonal relations in nursing: A philosophical-ethical analysis of the work of 

Hildegard E. Peplau. Journal of Advanced Nursing, 28(6), 1312-1319. doi:10.1046/j.1365-

2648.1998.00840.x 

Gemzell-Danielsson, K., Thunell, L., Lindeberg, M., Tydén, T., Morintcheva-Petrova, M. og Oddens, 

B.J. (2011). Comprehensive counseling about combined hormonal contraceptives changes the 

choice of contraceptive methods: results of the CHOICE program in Sweden. Acta Obstetricia et 

Gynecologica Scandinavica, 90(8), 869-877. doi:10.1111/j.1600-0412.2011.01180.x 

Gibbs, S.E., Rocca, C.H., Bednared, P., Thompson, K.M.J., Darney, P.D. og Harper, C.C. (2016). 

Long-acting reversible contraception counseling and use for older adolescents and nulliparous 

women. Journal of Adolescent Health, 59(6), 703-709. doi:10.1016&j.jadohealth.2016.07.018 

Gipson, J.D., Koenig, M.A. og Hindin, M.J. (2008). The effects of unintended pregnancy on infant, 

child and paternal health: A review of the literature. Studies in Family Planning, 39(1), 18-38. 

doi:10.1111/j.1728-4465.2008.00148.x 

Glasier, A. (2009). Should healthcare professionals be advocating long-acting reversible 

contraception. Women‘s Health, 5(1), 1-4. doi:10.2217/17455057.5.1.1 

Gomes, A.M., Fuentes, L. og Allina, A. (2014). Women or LARC first? Reproductive autonomy and the 

promoting of long-acting reversible contraceptive methods. Perspectives on Sexual and 

Reproductive Health, 46(3), 171-175. doi:10.1363/46e1614 

Haddad, W., Lewin, B. og Vienonen, M.A. (1984). Position paper on family planning. Copenhagen: 

World Health Organization Regional Office for Europe. 

Hall, J.A., Benton, L., Copas, A. og Stephenson, J. (2017). Pregnancy intention and pregnancy 

outcome: Systematic review and meta-analysis. Maternal and Child Health Journal, 21(1), 670-

704. doi:10.1007/s10995-016-2237-0 



39 

Halpern, V., Grimes, D.A., Lopez, L. og Gallo, M.F. (2006). Strategies to improve adherence and 

acceptability of hormonal methods for contraception. Cochrane Database, 25(1), 1-24. 

doi:10.1002/14651858.CD004317.pub2 

Hammond, A. og Niedermann, K. (2010). Rheumatology. doi:10.1016/B978-0-443-06934-5.600006-1 

Hebert, L.E., Hill, B.J., Quinn, M., Holl, J.L., Whitaker, A.K. og Gilliam, M.L. (2018). Mobile 

contraceptive application use in a clinical setting in addition to standard contraceptive counseling: 

A randomized controlled trial. Contraception, 98(4), 281-287. 

doi:10.1016/j.contraception.2018.07.001 

Heilbrigðisstofun Norðurlands. (e.d). Móttaka ungs fólks. Sótt af 

https://www.hsn.is/akureyri/heilsugaesluthjonusta/unglingamottaka 

Heilbrigðisstofnun Suðurlands. (e.d.). Unglingamóttaka. Sótt af https://www.hsu.is/starfsstodvar-hsu-

2/selfoss-2/heilsugaeslustodin-selfossi/unglingamottaka/ 

Henshaw, S.K. (1998). Unintended pregnancy in the United States. Family Planning Perspectives, 

30(1), 24-29. doi:10.1363/3002498 

Hognert, H., Skjeldestad, F. E., Gemzell-Danielsson, K., Heikinheimo, O., Milsom, I., Lidegaard, Ø. og 

Lidh, I. (2018). Ecological study of the use of hormonal contraception, abortions and birth among 

teenagers in the Nordic countries. BMJ Open, 10(8), 1-9. doi:10.1136/bmjopen-2018-022473 

Holt, K., Dehlendorf, C. og Langer, A. (2017). Defining quality in contraceptive counseling to improve 

measurement of individuals’ experiences and enable service delivery improvement. Contraception, 

96(3), 133-137. doi:10.1016/j.contraception.2017.06.005 

Hromi-Fiedler, A.J. og Pérez-Escamilla, R. (2006). Unintended pregnancies are associated with less 

likelihood of prolonged breastfeeding: An analysis of 18 demographic and health surveys. Public 

Health Nutrition, 9(3), 306-312. doi:10.1079/phn2006856 

Ingram, J. og Salmon, D. (2010). Young people‘s use and views of a school-based sexual health drop-

in service in areas of high deprivation. Health Education Journal, 69(3), 227-235. 

doi:10.1177/0017896819364566 

Jaccard, J. og Levitz, N. (2013). Counseling adolescents about contraception: Towards the 

development of an evidence-based protocol for contraceptive counselors. Journal of Adolescent 

Health, 52(4), 6-13. doi:10.1016/j.jadohealth.2013.01.018 

Jensen, E.R. og Ahlburg, D.A. (2002). Family size, unwantedness, and child health and health care 

utilisation in Indonesia. Bulletin of Indonesian Economic Studies, 38(1), 43-59. 

doi:10.1080/000749102753620275 

Jones, E. F., Forrest, J. D., Goldman, N., Henshaw, S. K., Lincoln, R., Rosoff, J. I., ... Wulf, D. (1985). 

Teenage pregnancy in developed countries: determinants and policy implications. Family Planning 

Perspectives, 17(2), 53-63. doi:10.2307/2135261 

Kaewkiattikun, K. (2017). Effects of immediate postpartum contraceptive counseling on long-acting 

reversible contraceptive use in adolescents. Adolescent Health, Medicine and Therapeutics, 8(1), 

115-123. doi:10.2147/AHMT.S148434 

Katz, K.S., Rodan, M., Milligan, R., Tan, S., Courtney, L., Gantz, M., ... Subramanian, S. (2011). 

Efficacy of a randomized cell phone-based counseling intervention in postponing subsequent 

pregnancy among teen mothers. Maternal and Child Health Journal, 15(1), 42-53. 

doi:10.1007/s10995-011-0860-3 

Kennedy, E.P. og MacPhee, C. (2006). Access to confidential sexual health services. Canadian 

Nurse, 102(7), 39-31. Sótt af https://search.proquest.com/docview/232075871?pq-

origsite=gscholar  

https://search.proquest.com/docview/232075871?pq-origsite=gscholar
https://search.proquest.com/docview/232075871?pq-origsite=gscholar


40 

Kiesler, D.J. og Auerbach, S.M. (2006). Optimal matches of patient preferences for information, 

decision-making and interpersonal behavior: Evidence, models and interventions. Patient 

Education and Counseling, 61(3), 319-341. doi:10.1016/j.pec.2005.08.002 

Kilander, H., Berterö, C., Thor, J., Brynhildsen, J. og Alehagen, S. (2018). Women‘s experiences of 

contraceptive counselling in the context of an abortion – An interview study. Sexual and 

Reproductive Healthcare, 10(17), 103-107. doi:10.1016/j.srhc.2018.07.007 

Kofinas, J.D., Varrey, A., Sapra, K.J., Kanj, R.V., Chervenak, F.A. og Asfaw, T. (2014). Adjunctive 

social media for more effective contraceptive counselling a randomized controlled trial. Obstetrics 

& Gynecology, 123(4), 763-770. doi:10.1097/AOG.0000000000000172 

Langille, D.B., Murphy, G.T., Hughes, J. og Rigby, J.A. (2001). Nova Scotia high school students‘ 

interactions with physicians for sexual health information and services. Canadian Journal of Public 

Health, 92(1), 219-222. doi:10.1007/BF03404310 

Lindberg, C., Lewis-Spruill, C. og Crownover, R. (2006). Barriers to sexual and reproductive health 

care: Urban male adolescents speak out. Issues in Comprehensive Pediatric Nursing, 29(2), 73-

88. doi:10.1080/01460860600677577 

Lindberg, L., Maddow-Zimet, I., Kost, K. og Lincoln, A. (2015). Pregnancy intentions and maternal and 

child health: An analysis of longitudinal data in Oklahoma. Maternal and Child Health Journal, 

19(5), 1087-1096. doi:10.1007/s10995-014-1609-6 

Ljósmæðrafélag Íslands. (2018). Frumvarp til lyfjalaga – lagabreyting sem gefur ljósmæðrum leyfi til 

ávísunar ákveðinna lyfja og hjálpartækja. Sótt af https://www.althingi.is/altext/erindi/149/149-

821.pdf  

Lyfjalög nr. 153/2018. 

Lög um ráðgjöf og fræðslu varðandi kynlíf og barneignir nr. 25/1975. 

Marston, C. og Cleland, J. (2003). Do unintended pregnancies carried to term lead to adverse 

outcomes for mother and child? An assessment in five developing countries. Population Studies, 

57(1), 77-93. doi:10.1080/0032472032000061749 

Mason-Jones, A.J., Crisp, C., Momberg, M., Koech, J., De Koker, P. og Mathews, C. (2012). A 

systematic review of the role of school-based healthcare in adolescent sexual, reproductive, and 

mental health. Systematic Reviews, 1(49). doi:10.1186/2046-4053-1-49  

Merki-Feld, G.S. og Grubel, I.M.L. (2014). Broad counseling for adolescents about combined 

hormonal contraceptive methods: The Choice Study. Journal of Adolescent Health, 54(4), 404-

409. doi:10.1016/j.jadohealth.2013.06.019 

Mestad, R., Secura, G., Allsworth, J. E., Madden, T., Zhao, Q. og Peipert, J. F. (2011). Acceptance of 

long-acting reversible contraceptive methods by adolescent participants in the contraceptive 

CHOICE project. Contraception, 84(5), 493-498. doi:10.1016/j.contraception.2011.03.001 

Miles, K., Penny, N., Power, R. og Mercey, D.E. (2003). Comparing doctor- and nurse-led care in a 

sexual health clinic: patient satisfaction questionnaire. Journal of Advanced Nursing, (42)1, 64-72. 

doi:10.1046/j.1365-2648.2003.02580.x 

Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., Altman, D. G. og The Prisma Group. (2009). Preferred reporting 

items for systematic reviews and meta-analyses: The PRISMA statement. PLoS Med, 6(7): 

e1000097. doi:10.1371/journal.pmed1000097 

Mohllajee, A.P., Curtis, K.M., Morrow, B. og Marchbanks, P.A. (2007). Pregnancy intention and its 

relationship to birth and maternal outcomes. Obstetrics and Gynecology, 109(3), 678-686. 

doi:10.1097/01.AOG.0000255666.78427.c5 

Moos, M. (2003). Unintended pregnancies: A call for nursing action. The American Journal of Maternal 

and Child Nursing, 28(1), 24-30. doi:10.1097/00005721-200301000-00006 



41 

Morgan, S. og Yoder, L.H. (2012). A concept analysis of person-centered care. Journal of Holistic 

Nursing, 30(6), 6-15. doi:10.1177/0898010111412189 

Moskowitz, E. og Jennings, B. (1996). Directive counseling on long-acting contraception. American 

Journal of Public Health, 86(6), 787-790. doi:10.2105/AJPH.86.6.787 

NIHW, National Institute for Health and Welfare. (2019). Induced abortions in the Nordic countries 

2017. Helsinki: NIHW. Sótt af 

http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/137803/Tr04_19.pdf?sequence=5&isAllowed=y  

Nobili, M.P., Piergrossi, S., Brusati, V. og Moja E.A. (2007). The effect of patient-centered 

contraceptive counseling in women who undergo a voluntary termination of pregnancy. Patient 

Education and Counseling, 65(3), 361-368. doi:10.1016/j.pec.2006.09.004  

Paranjothy, S., Broughton, H., Adappa, R. og Fone, D. (2009). Teenage pregnancy: Who suffers. 

Archives of Disease in Childhood, (94)3, 239-245. doi:10.1136/acd.2007.115915  

Pariani, S., Heer, D.M. og Van Arsdol, M.D. (1991). Does choice make a difference to contraceptive 

use? Evidence from east Java. Studies in Family Planning, 22(6), 284-390. doi:10.2307/1966452 

Pazol, K, Zapta, L.B., Dehlendorf, C., Malcolm, N.M., Rosmarin, R.B. og Frederiksen, B.N. (2018). 

Impact of contraceptive education on knowledge and decision making: An updated systematic 

review. American Journal of Preventive Medicine, 55(5), 703-715. 

doi:10.1016/j.amepre.2018.07.012 

Politi, M.C., Estlund, A., Milne, A., Buckel, C.M., Peipert, J.F. og Madden, T. (2016). Barriers and 

facilitators to implementing a patient-centered model of contraceptive provision in community 

health centers. Contraception and Reproductive Medicine, 11(8), 1-21. doi:10.1186/s40834-016-

0032-3 

Potter, J. og Santelli, J.S. (2015). Contraceptive counseling for adolescents. Women´s Health, 11(6), 

737-741. doi:10.2217/whe.15.75. 

Raidoo, S. og Kaneshiro, B. (2017). Contraception counseling for adolescents. Current Opinion in 

Obstetrics and Gynecology, 29(5), 310-315. doi:10.1097/GCO.0000000000000390 

RamaRao, S. og Jain, A.K. (2015). Aligning goals, intents and performance indicators in family 

planning service delivery. Studies in Family Planning, 46(1), 97-104. doi:10.1111/j.1728-

4465.2015þ00017.x 

Reddy, D.M., Fleming, R. og Swain, C. (2002). Effect of mandatory parental notification on adolescent 

girl‘s use of sexual health care services. The Journal of the American Medical Association, 288(6), 

710-714. doi:10.1001/jama.288.6.710 

Rivlin, K. og Isley, M.M. (2018). Patient-centered contraceptive counseling and prescribing. Clinical 

Obstetrics and Gynecology, 61(1), 27-39. doi:10.1097/GRF.0000000000000337 

Rosenberg, M.J., Waugh, M.S. og Burnhill, M.S. (1998). Compliance, counseling and satisfaction with 

oral contraceptives: A prospective evaluation. Family Planning Perspectives, 30(2), 89-104. 

doi:10.2307/2991665 

Sameinuðu þjóðirnar. (2018). Stöðuskýrsla um heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra 

þróun. Sótt af https://www.stjornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=14565f37-7dd6-11e8-942c-

005056bc530c. 

Seccura, G.M., Allsworth, J.E., Madden, T., Mullersman, J.L. og Peipert, J.F. (2010). The 

contraceptive CHOICE project: Reducing barriers to long-acting reversible contraception. 

American Journal of Obstetrics and Gynecology, 203(2), 1-7. doi:10.1016/j.ajog.2010.04.017 

Sedgh, G., Singh, S. og Hussain, R. (2014). Intended and unintended pregnancies worldwide in 2012 

and recent trends. Studies in Family Planning, 45(3), 301-314. Doi:10.1111/j.1728-

4465.2014.00393.x 

https://www.stjornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=14565f37-7dd6-11e8-


42 

Shah, P.S., Balkhair, T., Ohlson, A., Beyene, J., Scott, F. og Frick, C. (2011). Intention to become 

pregnant and low birth weight and preterm birth: A systematic review. Maternal and Child Health 

Journal, 15(1), 205-216. doi:10.1007/s10995-009-0546-2 

Simmons, K.B., Edelman, A.B., Li, H., Yanit, K.E. og Jensen, J.T. (2013). Personalized contraceptive 

assistance and uptake of long-acting, reversible contraceptives by postpartum women: a 

randomized, controlled trial. Contraception, 88(1), 45-51. doi:10.1016/j.contraception.2012.10.037 

Sober, S., Shea, J.A., Shaber, A.G., Whittaker, P.G. og Schreiber, C.A. (2017). Postpartum 

adolescents´ contraceptive counselling preferences. The European Journal of Contraception & 

Reproductive Health Care, 22(2), 83-87. doi:10.1080/13625187.2016.1269161 

Sokkary, N., Mansouri, R., Yoost, J., Focseneanu, M., Dumont, T., Nathwani, M., ... Dietrich, J. E. 

(2013). A multicenter survey of contraceptive knowledge among adolescents in North America. 

Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology, 26(5), 274-276. doi:10.1016/j.jpag.2013.04.010 

Sóley S. Bender. (2009). Nýjar áherslur í ráðgjöf um getnaðarvarnir – ungt fólk þarf breytta þjónustu. 

Tímarit hjúkrunarfræðinga, (1)85, 44-47. Sótt af 

https://www.hirsla.lsh.is/bitstream/handle/2336/52474/H2009-01-85-

A2.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Sóley S. Bender. (2012). Ráðgjöf um getnaðarvarnir: Hugmyndafræðilegt líkan. Í Herdís Sveinsdóttir 

og Helga Gottfreðsdóttir (ritsjórar). Við góða heilsu? Konur og heilbrigði í nútímasamfélagi (bls. 91-

107). Reykjavík: Háskólaútgáfan. 

Sóley S. Bender. (2016) Kynhegðun unglinga – snemma byrjað að stunda kynlíf. Í Guðrún 

Kristjánsdóttir, Sigrún Aðalbjarnardóttir og Sóley S. Bender (ritsjórar). Ungt fólk – Tekist á við 

tilveruna. Reykjavík: Hið íslenska bókmenntafélag.  

Sóley S. Bender. (2019). Ráðgjöf um getnaðarvarnir á kvennadeild Landspítalans í 20 ár. 

Ljósmæðrablaðið, 97(1), 20-24. Sótt af 

https://www.hirsla.lsh.is/bitstream/handle/2336/621310/R%c3%a1%c3%b0gj%c3%b6f%20um%20

getna%c3%b0arvarnir%20....pdf?sequence=1&isAllowed=y  

Speidel, J.J., Harper, C.C. og Shields, W.C. (2008). The potential of long-acting reversible 

contraception to decrease unintended pregnancy. Contraception, 78(3), 197-200.  

doi:10.1016/j.contraception.2008.06.001 

Spiers, J.A. og Wood, A. (2010). Building a therapeutic alliance in brief therapy: The experience of 

community mental health nurses. Archives of Psychiatric Nursing, 24(6), 373-386. 

doi:10.1016/j.apnu.2010.03.001 

Stone, N. og Ingham, R. (2003). When and why do young people in the United Kingdom first use 

sexual health services? Perspectives on Sexual and Reproductive Health, 35(3), 114-120. 

doi:10.1363/3511403 

Tang, J.H., Lopez, L.M., Mody, S. og Grimes, D.A. (2012). Hormonal and intrauterine methods for 

contraception for women aged 25 years and younger. Cochrane Database, 14(11), 1-31. 

doi:10.1002/14651858.CD009805.pub2 

Thomas, N., Murrey, E. og Rogstad, K.E. (2006). Confidentiality is essential if young people are to 

access sexual health services. International Journal of STD and AIDS, 17(8), 525-529. 

doi:10.1258/095646206778145686 

Thorburn, S. og Bogart, L.M. (2005). African American women and family planning services: 

Perceptions of discrimination. Women and Health, 42(1), 23-39. doi:10.1300/J013v42n01_02  

Tillaga til þingsályktunar um unglingamóttöku og getnaðarvarnir, þskj. 393 – 317. mál. (2001). Sótt af 

https://www.althingi.is/altext/127/s/0393.html 

Tomlin, K., Bambulas, T., Sutton, M., Pazdernik, V. og Coonrod, D.V. (2017). Motivational interviewing 

to promote long-acting reversible contraception in postpartum teenagers. Journal of Pediatric and 

Adolescent Gynecology, 30(3), 383-388. doi:10.1016/j.jpag.2016.11.001 

https://www.althingi.is/altext/127/s/0393.html


43 

Trussell, J. (2009). Understanding contraceptive failure. Best Practice and Research. Clinical 

Obstetrics and Gynecology, 23(2), 199-209. doi:10.1016/j.bpobgyn.2008.11.008 

UNFPA, UNICEF og WHO. (2017). Comprehensive family planning training manual. Sótt af 

https://www.undp.org/content/dam/fiji/docs/Comprehensive-Family-Training-Manual-2017.pdf 

Weisman, C.S., Maccannon, D.S., Henderson, J.T., Shortridge, E. og Orso, C.L. (2002). Contraceptive 

counseling in managed care: preventing unintended pregnancy in adults. Women’s Health Issues, 

12(2), 79-95. doi:10.1016/s1049-3867(01)00147-5 

Wilson, A. og Williams, R. (2008). Sexual health services: What do teenagers want? Ambulatory Child 

Health, 6(4), 253-260. doi:10.1046/j.1467-0658.2000.00090.x 

Winner, B., Peipert, J.F. og Zhao, Q. (2012). Effectiveness of long-acting reversible contraception. 

New England Journal of Medicine, 366(1), 1998-2007. doi:10.1056/NEJMoa1110855 

World Health Organization (WHO). (2006). Quality of care: A process for making strategic choices in 

health systems. Sótt af 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43470/9241563249_eng.pdf 

World Health Organization (WHO). (2016). Decision-making tool for family planning clients and 

providers: Technical adaptation guide. Sótt af 

https://www.who.int/reproductivehealth/publications/family_planning/Technical_adaptation_guide.p

df 

Wu, J.P., Moniz, M.H. og Ursu, A.N. (2018). Long-acting reversible contraception - Highly efficacious, 

safe and underutilized. The Journal of the American Medical Association, 320(4), 397-398. 

doi:10.1001/jama.2018.8877 

 

https://www.who.int/reproductivehealth/publications/family_planning/Technical_adaptation_guide.pdf
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/family_planning/Technical_adaptation_guide.pdf

