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Ágrip 

Bakgrunnur: Á heimsvísu eru vandamál tengd kynheilbrigði ein ástæða hárrar dánartíðni og sjúk-

dóma meðal ungs fólks. Miklu máli skiptir að sporna við þessum vanda með því að greina þarfir ung-

menna fyrir kynheilbrigðisþjónustu.  

Tilgangur og markmið: Tilgangur þessa verkefnis er að kanna hvað felst í unglingavænni kyn-

heilbrigðisþjónustu. Markmiðið er að skoða sérstaklega sjónarmið ungmenna og hvernig staðið er að 

þjónustunni.  

Aðferð: Gerð var fræðileg samantekt og heimilda aflað með leit í gagnabankann PubMed. Við 

heimildaleit voru aðeins valdar greinar á ensku og íslensku sem birtust á árunum 2009-2020 og 

þátttakendur voru aðeins unglingar (10-19 ára) og ungmenni (15-24 ára). Valdar voru eigindlegar og 

megindlegar rannsóknir. 

Niðurstöður: Alls voru skoðaðar tíu rannsóknir af þeim sem uppfylltu inntökuskilyrði. Niðurstöður voru 

nokkuð samhljóma. Þeir þættir sem einkenna unglingavæna kynheilbrigðisþjónustu eru m.a. aðgengi, 

umhverfi, skipulag, trúnaður, viðhorf, framkoma og þjálfun starfsfólks. Ungmenni vilja að trúnaður og 

einkalíf þeirra sé virt, að opnunartími kynheilbrigðisþjónustunnar henti þeim á þann hátt að þau geti 
nýtt sér hana og einnig sinnt skóla, biðtími eftir viðtali sé ekki of langur og að starfsfólk sé vingjarnlegt 

og hjálpsamt. Mikilvægt er að starfsfólk leggi til hliðar sínar eigin skoðanir og gæti þess að huga að 

framkomu og viðhorfi gagnvart ungmennum. 

Umræður/ályktun: Miklu máli skiptir að bjóða upp á aðgengilega kynheilbrigðismóttöku fyrir ung-
menni. Ryðja þarf hindrunum úr vegi og gæta þess að ungmenni taki virkan þátt í mótun þjónustunnar. 

Starfsfólk þjónustunnar gegnir lykilhlutverki en þarf að fá viðeigandi menntun og þjálfun til að veita 

ungmennum slíka þjónustu. 

 

Lykilorð: Unglingar, unglingavæn þjónusta, kynheilbrigðisþjónusta, heilbrigðisstarfsfólk 
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Abstract 

Background: Reproductive health problems around the world are one of the causes of high mortality 

and morbidity rates among young people. It is very important to counteract this problem by analysing 

the needs of young people for sexual- and reproductive health services.  

Purpose and aim: The purpose of this literature review is to study what factors characterize youth 

friendly sexual- and reproductive health services. The aim is to look into the perspectives of young 

people and how the services is provided. 

Method: A literature review was carried out by searching for studies in the data bank PubMed. Only 
articles in English and Icelandic were chosen, published from 2009 to 2020 with only adolescent (10-

19 year old) or youth (15-24 year old) as participants. Quantitative and qualitative studies were 

selected.  

Results: In total, ten studies fulfilled the selection requirements. Their results were similar. The factors 
symbolising youth friendly reproductive health service are among others access, environment, 

administration, confidentially, attitude, conduct and training of staff. The youth wants confidentiality 

and that their privacy is respected, that the opening hours of the service fit them so they can also 

attend school, that the waiting time for an interview is not too long and that the staff is friendly and 

supportive. The staff should save their personal opinions to themselves and make sure to consider 

their conduct and attitude towards the youth. 

Conclusion: It is important to offer accessible sexual- and reproductive healthcare services for youth. 

Hindrances must be overcome and guarenteed that the youth can actively shape the service. The staff 

plays a key role but must have relevant education and training for providing such services to youth. 

 

Keywords: Adolecent, youth-friendly services, sexual- and reproductive health services, health care 
professionals 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

Þakkir 

Við viljum byrja á því að þakka leiðbeinanda okkar, Dr. Sóleyju S. Bender, við hjúkrunarfræðideild 

Háskóla Íslands fyrir góða leiðsögn og samstarf við gerð verkefnisins. Anna Lóa Ólafsdóttir,  

Guðmundur F. Magnússon og Sigríður Jóna Sigurjónsdóttir fá þakkir fyrir yfirlestur, gagnlegar 

ábendingar og þýðingu á ágripi á ensku. Við viljum einnig þakka mökum okkar þeim Atla Degi 

Stefánssyni og Tómasi Magnasyni fyrir mikla hvatningu og stuðning. Að lokum viljum við þakka 

foreldrum okkar þeim Ingibjörgu Rut Þorsteinsdóttur, Sæmundi Alexanderssyni, Sigríði Jónu 

Sigurjónsdóttir og Steingrími Einarssyni og fjölskyldum okkar fyrir hvatningu, stuðning og þolinmæði í 
gegnum námið og við gerð þessa verkefnis. Við þökkum einnig hvor annarri fyrir gott samstarf og 

mikinn húmor sem einkenndi samstarfið. 



10 

Efnisyfirlit 

 

Ágrip ...................................................................................................................................................7 
Abstract ..............................................................................................................................................8 
Þakkir .................................................................................................................................................9 
Efnisyfirlit .......................................................................................................................................... 10 
Myndaskrá ........................................................................................................................................ 11 
Töfluskrá ........................................................................................................................................... 11 
1 Inngangur ..................................................................................................................................... 12 

1.1 Rannsóknarspurning ............................................................................................................ 13 
1.2 Skilgreiningar ....................................................................................................................... 13 
1.3 Gildi fyrir hjúkrun .................................................................................................................. 14 

2 Fræðilegur bakgrunnur ................................................................................................................. 15 
2.1 Einkennandi þættir unglingavænnar kynheilbrigðisþjónustu .................................................. 16 
2.2 Aðgengi að þjónustunni ........................................................................................................ 18 
2.3 Skipulag og umhverfi............................................................................................................ 19 
2.4 Þekking og færni heilbrigðisstarfsfólks .................................................................................. 19 
2.5 Þarfir og sýn ungmenna ....................................................................................................... 21 

3 Aðferð .......................................................................................................................................... 23 
3.1 Gagnasöfnun ....................................................................................................................... 23 

4 Niðurstöður ................................................................................................................................... 25 
4.1 Þekking á kynheilbrigðisþjónustu og aðgengi ....................................................................... 25 
4.2 Unglingavænt heilbrigðisstarfsfólk ........................................................................................ 27 
4.3 Margvíslegar hindranir ......................................................................................................... 28 
4.4 Reynsla og sýn ungmenna á unglingavæna kynheilbrigðisþjónustu ...................................... 29 

5 Umræða ....................................................................................................................................... 35 
5.1 Erfiðleikar við að nálgast þjónustuna .................................................................................... 35 
5.2 Undirbúningur starfsfólks og sérþarfir ungmenna .................................................................. 37 
5.3 Styrkleikar og takmarkanir .................................................................................................... 38 

Ályktanir ............................................................................................................................................ 39 
Heimildaskrá ..................................................................................................................................... 40 



11 

Myndaskrá 

Mynd 1. Flæðirit af heimildaleit um einkennandi þætti unglingavænnar kynheilbrigðisþjónustu 
samkvæmt PRISMA. .......................................................................................................... 24 

 

Töfluskrá 

 
Tafla 1. Inntöku- og útilokunarskilyrði ................................................................................................ 23 
Tafla 2. Yfirlit yfir rannsóknir um einkennandi þætti unglingavænnar kynheilbrigðisþjónustu .............. 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

1 Inngangur  
Ungmenni í dag fara fyrr á kynþroskaskeiðið og ganga síður í hjónaband en á árum áður. Þegar 

ungmenni eru kynferðislega virk eykur það líkur á kynheilbrigðisvandamálum og má þar nefna vanda-

mál sem tengjast þungun (e. early pregnancy), þungunarrofi, kynsjúkdómum eins og alnæmi (HIV), 

kynferðislegri þvingun og ofbeldi. Rannsóknir hafa sýnt að oft á tíðum getur það reynst ungmennum 

erfitt að sækja aðstoð þar sem kynheilbrigðisþjónustan er oft ekki til staðar, þeim finnst þau ekki 

velkomin á kynheilbrigðismóttökur og þau finna fyrir fordómum eða skömm í að mæta á móttökur 

tengda kynheilbrigði, bæði frá starfsfólki og samfélaginu. Þessar ástæður geta haft í för með sér að 

ungmenni eru líklegri til þess að leita sér aðstoðar annars staðar en á heilbrigðisstofnunum. Til þess 
að taka á þessu vandamáli hefur í gegnum árin verið lögð áhersla á að gera ungmennum auðveldara 

að fá góða heilbrigðisþjónustu, þar meðtalda kynheilbrigðisþjónustu, einnig kallað unglingavæn 

kynheilbrigðisþjónusta (WHO, 2009). 

Árið 1995 samþykkti Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (WHO) í samvinnu við Barnahjálp Sameinuðu 
þjóðanna (UNICEF) og Mannfjöldasjóð Sameinuðu þjóðanna (UNFPA), sameiginlega áætlun sem er 

enn í gildi í dag, um aðgerðir er viðkemur heilbrigði ungmenna. Þessi sameiginlega áætlun hefur tvö 

markmið, þ.e: 

• Að stuðla að heilbrigðum þroska ungmenna 

• Koma í veg fyrir eða bregðast við heilsufarsvandamálum ef þau koma upp  

Þetta kallar á íhlutun sem felur í sér heilbrigðis- og ráðgjafarþjónustu fyrir ungmenni sem sniðin er 

að þörfum og vandamálum þeirra, með betri upplýsingagjöf og fræðslu (WHO, 2012). Rannsóknir sýna 

að kynheilbrigðisþjónusta sem sérstaklega er ætluð ungmennum og sniðin að þeirra þörfum, er 
nauðsynleg til þess að viðhalda heilbrigði og lífsgæðum. Með slíkri þjónustu er m.a. átt við að gera 

ungmennum kleift að nálgast auðveldlega t.d. getnaðarvarnir og meðferð við kynsjúkdómum ef þess 

er þörf. Til þess að fá ungmenni til að nýta sér þjónustuna er mikilvægt að sníða hana að þörfum 

þeirra ásamt því að fá þeirra sýn á hvað skiptir máli í sambandi við gæði og aðgengi (Bender og 

Fulbright, 2013).   

Kynlíf (e. sexuality) er stór hluti af lífi fólks á öllum aldri og það á einnig við um ungmenni. Alhliða 

og víðtæk kynfræðsla og aðgengi að unglingavænni kynheilbrigðisþjónustu sem nær til beggja kynja 

ætti að vera lykilatriði í unglingavænni kynheilbrigðisþjónustu. Það skiptir ungmenni miklu máli að þau 

fái að upplifa og tjá sig sem kynverur á heilbrigðan, jákvæðan og öruggan máta og til þess þurfa 

réttindi ungmenna að vera virt (Braeken og Rondinelli, 2012).  

Þessi fræðilega samantekt er mikilvæg að því leyti að hún miðar að því að kanna hvaða þættir eru 

einkennandi fyrir unglingavæna kynheilbrigðisþjónustu. Miklu máli skiptir að þjónustan sé sniðin að 

þörfum ungmenna og þau höfð með í ráðum við gerð og undirbúning hennar. Ekki er nóg að sníða 

þjónustuna eftir því hvernig t.d. fullorðið fólk heldur að ungmennin vilji hafa þjónustuna heldur er 

mikilvægt að gera t.d. rannsóknir og fræðilegar samantektir sem kanna hvaða sýn ungmenni hafa á 

þáttum tengdum gæðum þjónustunnar, starfsfólki og fleira. Sambærilegar fræðilegar samantektir hafa 
verið gerðar í hinum ýmsu löndum þar sem komið er inn á þætti sem einkenna unglingavæna 

kynheilbrigðisþjónustu en þær eru oft á tíðum aðeins að fjalla um hluta þátta sem eru einkennandi. Í 
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þessari fræðilegu samantekt eru teknir saman, út frá fyrri rannsóknum, allir þeir þættir sem þurfa að 

vera til staðar til þess að kynheilbrigðisþjónusta geti talist unglingavæn. Þetta er gert í þeim tilgangi að 

fá víðtækari sýn á mikilvægum þáttum kynheilbrigðisþjónustu ungmenna.   

1.1 Rannsóknarspurning 
Tilgangur þessa verkefnis er að kanna hvað felst í unglingavænni kynheilbrigðisþjónustu. Markmið er 

að skoða sérstaklega sýn ungmenna og hvernig staðið er að þjónustunni. 

Í þingsályktun (þingskjal 1108, 2011-2012) fól Alþingi velferðarráðherra að koma á fót starfshópi 
sem hafði það hlutverk að bæta heilbrigðisþjónustu ungmenna á aldrinum 14-23 ára og undirbúa 

stofnun unglingamóttöku þar sem þjónustan yrði sniðin að þörfum þessa hóps. Það er því okkar von 

að þessi fræðilega samantekt geti aukið líkur á að slík stofnun verði sett á fót og auðveldi 

hjúkrunarfræðingum og öðru heilbrigðisstarfsfólki þau störf.  

Í þessu verkefni var leitast við að svara eftirfarandi spurningu:  

• Hvað einkennir unglingavæna kynheilbrigðisþjónustu? 

1.2 Skilgreiningar  
Ungmenni (e. youth): Samkvæmt skilgreiningu Alþjóðaheilbrigðismálastofnunar nær hugtakið aldurs-

hópsins 15-24 ára (WHO, 2014).   

 

Unglingur (e. adolescent): Samkvæmt skilgreiningu Alþjóðaheilbrigðismálastofnunar eru þeir ein-

staklingar sem eru á aldrinum 10-19 ára skilgreindir sem unglingar (WHO, 2014). 

 

Ungt fólk (e. young people): Samkvæmt skilgreiningu Alþjóðaheilbrigðismálastofnunar nær hugtakið 

til aldurshópsins 10-24 ára og sameinar hugtökin unglingar og ungmenni (WHO, 2014).  

 

Kynheilbrigði (e. sexual and reprodutive health): Hugtakið kynheilbrigði á við um kynlífsheilbrigði 
(e. sexual health) og frjósemisheilbrigði (e. reproductive health). Hugtakið tengist ekki aðeins því að 

vera laus við sjúkdóma sem kunna að vera til staðar heldur tengist það almennri vellíðan ásamt  

heilbrigðu kynlífi einstaklings. Til að stuðla að kynheilbrigði skiptir miklu máli að framfylgja rétti fólks til 

kynlífs- og frjósemisheilbrigðis sé viðhaldið (Velferðarráðuneytið, 2016).  

 

Kynheilbrigðisþjónusta (e. sexual and reproductive health service): Kynheilbrigðisþjónusta er 

sérhæfð þjónusta og tilgangurinn með henni er að stuðla að lífsgæðum og kynheilbrigði skjólstæðinga. 
Kynheilbrigðisþjónustan auðveldar skjólstæðingum m.a. aðgang að getnaðarvörnum, getnaðarvarna-

fræðslu og býður upp á skimun og veitir meðferð við kynsjúkdómum (Bender og Fulbright, 2013; 

WHO, 2009). 
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Unglingavæn kynheilbrigðisþjónusta (e. youth-friendly sexual and reproductive health service): 
Unglingavæn kynheilbrigðisþjónusta er þjónusta sem er sérstaklega miðuð að þörfum og sýn ung-

menna. Þjónustan á að vera sanngjörn að því leyti að öll ungmenni hafi aðgang að henni. Mikilvægt er 

að þjónustan sé sniðin að þörfum ungmenna (WHO, 2009). Ungmenni eru eins fjölbreytileg og þau eru 

mörg og þarfir þeirra ólíkar, samt sem áður virðast tveir þættir skipta ungmenni víðs vegar um heiminn 

mestu máli þegar kemur að unglingavænni kynheilbrigðisþjónustu, þ.e. þeir vilja vera virtir af starfsfólki 

og að trúnaðar sé gætt (WHO, 2012). 

 

Gæði kynheilbrigðisþjónustu: Gæði kynheilbrigðisþjónustu felst í því að er að stuðlað er að 

árangursríkum vinnubrögðum, þjónustan sé skilvirk, trúnaður er virtur, þjónustan er örugg, veiti 

skjólstæðingum valkosti, hún sé skjólstæðinga miðuð og leggi áherslu á rétt til kynheilbrigðis (Braeken 

og Rondinelli, 2012; WHO, 2006). 

 

1.3 Gildi fyrir hjúkrun  
Hjúkrunarfræðingar gegna mikilvægu hlutverki þegar kemur að fræðslu til ungmenna. Þeir starfa á 

hinum ýmsu stöðum í samfélaginu t.d. á heilsugæslustöðvum og í grunn- og menntaskólum landsins. 

Þar eru þeir í góðri aðstöðu til að veita ungmennum fræðslu tengdu kynheilbrigði. Þeir hjúkrunar-

fræðingar sem starfa með ungmennum ættu að afla sér upplýsinga um þá þætti sem einkenna 

unglingavæna kynheilbrigðisþjónustu, kanna hvaða þættir stuðla að gæðum þjónustunnar, sýn 

ungmenna á mikilvæga þætti þjónustunnar, hafa ungmenni með í ráðum við að skipuleggja þjónustu 

og vera leiðandi í því að aðstoða ungmenni við að efla kynheilbrigði þeirra. Með hvatningu og 

stuðningi við ungmenni er hægt að koma í veg fyrir ýmis vandamál sem tengjast kynheilbrigði sem 
geta haft alvarleg áhrif á heilsu þeirra. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 
Vandamál tengd kynheilbrigði eru ein ástæða hárrar dánartíðni og sjúkdóma meðal ungs fólks í 

heiminum (Mokdad o.fl., 2016). Heilbrigðisyfirvöld um allan heim þurfa að koma til móts við ólíkar þarfir 

og kröfur ungmenna og bæta gæði kynheilbrigðisþjónustunnar þar sem lögð er áhersla á unglinga-

væna þætti (Ambresin, Bennett, Patton, Sanci og Swayer, 2013). Samkvæmt Alþjóðaheilbrigðis-
málastofnuninni (WHO) er kynheilbrigði grunnur að líkamlegu og andlegu heilbrigði sem og vellíðan 

einstaklinga, para og fjölskyldna (WHO, 2010). Réttur fólks til kynheilbrigðis (e. sexual rights) byggist á 

ákveðnum mannréttindum þ.e. að einstaklingar hafi möguleika á því að njóta kynlífs ásamt því að búa 

við sjálfræði og öryggi varðandi eigin líkama og heilindi en auk þess að hafa frelsi frá ofbeldi og 

misrétti. Einstaklingar eiga rétt á að fá að tengjast öðrum kynferðislega og tjá sínar kynferðislegu 

langanir óhindrað og hafa aðgengi að alhliða kynfræðslu sem og því að taka óþvingaðar ákvarðanir 

varðandi barneignir (IPPF, 2008; WAS, 2014 og WHO, 2010). Mikilvægt er fyrir ungmenni að fá 

tækifæri til að uppgötva, upplifa og tjá sig sem kynverur á heilbrigðan, jákvæðan og öruggan hátt sem 
grundvallast m.a. á því að heilbrigðisstarfsfólk virði rétt ungs fólks til kynheilbrigðis (Braeken og 

Rondinelli, 2012). Þannig eiga allir einstaklingar að hafa rétt á því, án þvingunar, að taka ákvörðun 

varðandi barneignir þ.e. hvenær þeir vilji hefja barneignir, fjölda barna, bil milli barneigna (WHO, 

2006). Þá hafir allir rétt á því að hafa aðgang að gagnreyndum upplýsingum og aðgengi að 

kynheilbrigðisþjónustu (PAHO og WHO, 2000; Velferðarráðuneytið, 2016).  

Á ráðstefnu Sameinuðu þjóðanna um mannfjölda og þróun í Kaíró árið 1994 var athyglinni beint að 

rétti ungmenna þegar kemur að fræðslu og ráðgjöf um kynheilbrigði. Rætt var um mikilvægi þess að 

koma á fót viðeigandi kynheilbrigðismóttöku fyrir ungmenni sem hefði það að markmiði að sýna þeim 

virðingu, gæta trúnaðar og þróa þjónustu með hagsmuni þeirra að leiðarljósi (ICPD, 1994). 

Á Íslandi eru í gildi lög frá 1975 sem fjalla um ráðgjafarþjónustu. Þar kemur fram mikilvægi slíkrar 

þjónustu þar sem m.a. einstaklingar hafa kost á því að leita ráðgjafar og fá fræðslu varðandi kynlíf og 

barneignir. Dæmi um þjónustu er t.d. fræðsla og ráðgjöf um notkun getnaðarvarna og aðgengi að 

þeim, kynlífsfræðsla og ráðgjöf ásamt fræðslu til kvenna varðandi meðgöngu og barnsburð (lög um 

ráðgjöf og fræðslu varðandi kynlíf og barneignir nr. 25/1975).  

Kynheilbrigðisþjónusta þarf að byggjast á gæðavísum og lúta gagnreyndum klínískum leið-

beiningum sem starfsfólk þarf að styðjast við. Sanngirni og jafnræði skiptir miklu máli þar sem 

þjónustan er veitt óháð aldri, kyni, hjúskaparstöðu, menntunarstigi, þjóðerni, kynhneigð og getu til að 

borga fyrir þjónustuna. Starfsfólk þjónustunnar þarf að hafa fengið menntun við hæfi og þjálfun í 

hugmyndafræði ráðgjafar, vera stöðugt að bæta við sig þekkingu varðandi kynheilbrigði ungmenna og 
að umhverfi þjónustunnar sé stuðningsríkt (Nair o.fl., 2015; WHO, 2002).  

Til þess að stuðla að sem bestu aðgengi þjónustunnar þurfa þeir sem veita hana að hafa 

hugmyndir um hvað það er sem fær ungmenni til að sækja sér þjónustuna og það sem mikilvægara er, 

hvað það er sem hindar ungmenni í að sækja sér þjónustu. Þjónustuaðilar þurfa að vera meðvitaðir 
um að ungmenni eru fjölbreyttur hópur á mismunandi þroskastigi og því með ólíkar þarfir (Braeken og 

Rondinelli, 2012).  
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Grundvöllur þess að ungmenni geti upplifað heilbrigt kynlíf og notið vellíðanar er háð aðgengi að 

víðtækum upplýsingum og fræðslu m.a. um kynlíf, áhættur sem kunna að vera til staðar og mögu-

legum afleiðingum óábyrgar kynhegðunar. Þá þarf að vera gott aðgengi að kynheilbrigðisþjónustu sem 

býður upp á umhverfi sem stuðlar að og eflir kynheilbrigði (WHO, 2010). 

2.1 Einkennandi þættir unglingavænnar kynheilbrigðisþjónustu  
Helsta markmið með unglingavænni kynheilbrigðisþjónustu er að stuðla að kynheilbrigði og góðum 

lífsgæðum ungmenna. Hún á að auðvelda aðgang að getnaðarvörnum og veita meðferð við kyn-

sjúkdómum og vera þannig byggð að hún mæti sértækum þörfum ungmenna (Bender og Fulbright, 

2013). Til að kynheilbrigðisþjónusta geti kallast unglingavæn þurfa ákveðnir þættir og eiginleikar að 

vera til staðar (Szumilas, Kutcher, LeBlanc og Langille, 2010). Með einkennandi þáttum 

unglingavænnar kynheilbrigðisþjónustu er annars vegar vísað til þeirra þátta sem fá ungmenni til að 
sækja sér þjónustuna og hins vegar þeirra þátta sem geta talist hindrandi. Það getur verið flókið að ná 

til ungmenna og skiptir því máli að heilbrigðisstarfsfólk afli sér upplýsinga um hverjir þessir 

einkennandi og hindrandi þættir eru.  

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (WHO, 2009) setti fram eftirfarandi þætti sem þurfa að vera til 

staðar svo þjónustan gæti talist unglingavæn: 

Sanngjörn (e. equitable): Að öll ungmenni, ekki bara ákveðinn hópur þeirra, geti sótt og haft aðgengi 

að þeirri heilbrigðisþjónustu sem þau þurfa. 

• Engar stefnur eða verklagsreglur takmarka það hvernig heilbrigðisþjónustunni er komið til 

skila til ungmenna á grunni aldurs, kyns, félagslegrar stöðu, menningarlegs bakgrunns, 

þjóðernis, fötlunar eða á nokkrum öðrum sviðum.  

• Heilbrigðisstarfsfólk, ásamt öðru starfsfólki sé tillitssamt í þeirra garð óháð aldri, kyni, 

félagslegum- og menningarlegum bakgrunni, þjóðerni og fötlun. 

Aðgengileg (e. accessible): Ungmenni hafi aðgengi að þeirri þjónustu sem í boði er. 

• Öllum ungmennum gefist kostur á að njóta heilbrigðisþjónustunnar sér að kostnaðarlausu 

eða að kostnaði sé haldið í lágmarki. 

• Heilbrigðisþjónustan er aðgengileg öllum ungmennum á þeim tímum sem hentar þeim 

best. 

• Ungmenni séu upplýst um hvaða heilbrigðisþjónustu er verið að veita, hvar hún er veitt og 

hvernig sé hægt að nálgast hana.   

• Það sé til staðar samfélagslegur skilningur á þeim ávinningi sem ungmennin hljóta þegar 

boðið er upp á heilbrigðisþjónustu sérsniðna að þörfum þeirra.   

• Fólkið í samfélaginu, þ.á.m. foreldrar séu vel upplýstir um það hvernig heilbrigðisþjónusta 

geti hjálpað ungmennum. Almennur stuðningur sé til staðar til að veita slíka þjónustu og 

hvetja ung-mennin til að nýta sér hana.  

• Heilbrigðisþjónustan skal vera nálægt búsetu og dvalarstöðum ungmenna. 

Viðunandi (e. acceptable): Þjónustan er veitt á þann hátt að hún mætir þörfum ungmenna. 
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• Verklagsreglur eru skýrar varðandi trúnað við ungmenni á öllum tímum (að undanskildum 

þeim tilvikum þegar starfsfólki ber lagaleg skylda til að brjóta trúnað,  þ.e. þegar það ógnar 

lífi ungmenna eða annarra). Þessir þættir koma inn á: 

• Skráningu gagna: upplýsingar um persónuupplýsingar ungmennanna og heilbrigðissaga 

sem tekin er í trúnaði. 

• Ráðleitun: trúnaði er viðhaldið í gegnum allt ferlið þ.e. fyrir, á meðan og eftir það. 

• Skrásetningu gagna: skrár eru geymdar á öruggum stað og eru aðeins aðgengilegar þeim 
sem hafa heimild til að nálgast þær.  

• Miðlun upplýsinga: ekki skal veita upplýsingar til þriðja aðila s.s. fjölskyldumeðlima, 
kennara í skóla eða yfirmanna nema með samþykki ungmennis.   

• Heilbrigðisþjónustan sé veitt þar sem hægt er að uppfylla kröfur um næði. Umhverfi 
stöðvarinnar þ.e. inngangur, móttaka, biðstofa, herbergi þar sem þjónustan er veitt uppfylli 

skilyrði um næði og það er staður þar sem gögn eru geymd á öruggan hátt.  

• Heilbrigðisstarfsfólk dæmi ekki, sé tillitssamt og geti auðveldlega náð tengingu við ung-
mennin. Það dæmi ekki skjólstæðinga sína þótt þeir séu ekki sammála þeim í hegðun eða 

gjörðum. Sýni kurteisi og tillitsemi í tali og hegðun. 

• Staðsetning þjónustunnar tryggir að ungmenni þurfi ekki að bíða lengi eftir tíma hjá 

heilbrigðisstarfsmanni, hvort sem þau eigi bókaðan tíma eða ekki. Á einnig við ef vísa þarf 

ungmennum á aðrar stofnanir. 

• Staðsetning og umhverfi þjónustunnar er aðlaðandi, vinveitt og hreint.  

• Boðið er upp á margskonar form og útgáfur af fræðslu, eftir því hvað hentar hverjum og 
einum. Efnið er einnig til á öllum helstu tungumálum og er auðlesið. 

• Ungmennum er gefinn kostur á að taka þátt í að móta þjónustuna með því að bjóða fram 
reynslu sína og tjá þarfir sínar og óskir.  

Viðeigandi (e. appropriate): Ungmenni fái þá heilbrigðisþjónustu sem þau þurfa.  

• Þær heilsufarslegu þarfir og vandamál sem ungmenni glíma við er beint í þá þjónustu sem 

er til staðar í almennri skoðun eða þeim vísað í sértækari þjónustu þegar þörf er á. 

Þjónustan sem veitt er mætir sértækum þörfum jaðarsettra ungmenna og annarra hópa.  

Árangursrík (e. effective): Heilbrigðisþjónustan er veitt á réttan hátt og hún stuðlar að heilbrigði 

ungmenna. 

• Heilbrigðisstarfsfólk hafi viðeigandi hæfni, þekkingu og færni til að vinna með unglingum og 

geti veitt þeim þá þjónustu sem krafist er. 

• Heilbrigðisstarfsfólk styðjist við klínískar leiðbeiningar og viðurkennt efni við störf sín sem 

er samþykkt af viðkomandi stjórnvöldum og ætti helst að aðlaga þær að þörfum hverrar 

stofnunar. 

• Heilbrigðisstarfsfólk gefi sér nægan tíma til að vinna á sem árangursríkastan hátt með 

skjólstæðingum sínum. 
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• Hver starfsstöð sé útbúin nauðsynlegum búnaði og þeim vörubirgðum sem þarf til að geta 

veitt þjónustuna. 

2.2 Aðgengi að þjónustunni  
Kynheilbrigðisþjónusta sem býður upp á hentugan opnunartíma og stuttan biðtíma, vingjarnlegt og 

snyrtilegt umhverfi og ókeypis þjónustu er talin aðgengileg fyrir ungmenni (WHO (2009). Þó er ekki 

nóg að slík stofnun sé til staðar heldur þurfa ungmenni að vera meðvituð um það nákvæmlega hvaða 

kynheilbrigðisþjónusta er í boði, hvar hún sé veitt og hvernig hægt sé að nálgast hana (Nair o.fl., 

2015).  

Í skýrslu eftir Woog og félaga (2015) kom fram að í 70 löndum voru einungis voru um 10% kvenna 

á aldrinum 15-59 ára sem höfðu sótt kynheilbrigðisþjónustu á þeim 12 mánuðum sem rannsóknin stóð 

yfir (Woog, Susheela, Alyssa og Jesse, 2015). Í rannsókn eftir Tangmunkongvorakul og félaga (2012) 

kom í ljós að um einn af hverjum níu þátttakendum á aldrinum 17-20 ára höfðu nýtt sér 

kynheilbrigðisþjónustu. Það reyndist algengara að ungar stúlkur sem voru orðnar kynferðislega virkar 
sóttu þjónustuna fremur en þær sem voru ekki orðnar kynferðislega virkar (Tangmunkongvorakul o.fl., 

2012). Þrátt fyrir að þessi hópur ungmenna sé í aukinni áhættu að fá kynsjúkdóma borið saman við 

aðra aldurshópa þá leita þau sér ekki aðstoðar. Ungmenni í dag þurfa að takast á við ýmsar hindranir 

til þess að fá t.d. aðgang að skimun fyrir alnæmi og meðferð þegar borið er saman við aðra 

aldurshópa. Í Afríku sunnan Sahara eru einungis um 10% ungra manna og 15% ungra kvenna sem 

hafa þát vitneskju um hvort þau séu smituð af alnæmi eða ekki (UNAIDS, 2015).  

Aðgengi að þjónustunni er m.a. háð því hvenær dags er boðið upp á hana. Í grein Sóleyjar Bender 

(2009) kom fram í viðtölum sem tekin voru við ungmenni að erfitt var fyrir þau að sækja sér þjónustuna 

fyrir klukkan 16 á daginn (Sóley S. Bender, 2009) en almennur opnunartími heilsugæslustöðva hér á 

landi er aðeins til kl. 16. Um 46% af þeim ungmennum sem tóku þátt í rannsókn Alli og félaga (2013) 

voru óánægð með opnunartíma. Ungmenni lentu í vandræðum með að sækja þjónustuna þar sem 
opnunartími hentaði þeim illa m.a. vegna skóla (Alli, Maharaj og Vawda, 2013). Ungmenni þurfa 

sveigjanlegan tíma til þess að geta nýtt sér þjónustuna og taka ber tillit til tímaáætlana skólastarfs svo 

ungmenni þurfi ekki að missa úr skóla við það að sækja sér kynheilbrigðisþjónustu (Ambresin o.fl., 

2013). Sanngirni í verði var einnig álitinn stór þáttur í því að sækja kynheilbrigðisþjónustuna. 

Ungmenni sem enga reynslu höfðu af kynheilbrigðisþjónustu vissu ekki að hún væri í raun ókeypis 

(Ambresin o.fl., 2013; Onukwugha, Hayter og Magadi, 2019).  

Í rannsókn eftir Mbeba og félaga kemur fram að það þurfi að fræða ungmenni um réttindi þeirra til 

kynheilbrigðis og einnig fræða heilbrigðisstarfsfólk um réttindi ungmenna. Þar með væri hægt að vekja 

athygli á kynheilbrigðismóttökum og bæta aðsókn (Mbeba o.fl., 2013). Á sumum stöðum hefur verið 

boðið upp á kynheilbrigðisþjónustu í skólum með það markmið að bæta aðgengi. Það að hafa slíkan 

möguleika hefur ákveðna kosti í för með sér, þar eru flest ungmenni staðsett og unnt að veita alhliða 

og fordómalausa heilbrigðisþjónustu (Mason-Jones o.fl., 2012). Með því að hafa þjónustuna innan 
skólans væri verið að koma í veg fyrir að ungmenni misstu af tímum í skólanum og að þau veigruðu 

sér þá síður við að sækja þjónustuna (Ambresin o.fl., 2013). 
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2.3 Skipulag og umhverfi  
Rannsóknir hafa sýnt fram á að skipulag og umhverfi kynheilbrigðisþjónustunnar hefur mikil áhrif hvort 

ungmenni séu tilbúin til þess að nýta sér þjónustuna eða ekki. Stofnun sem býður upp á 
kynheilbrigðisþjónustu þarf að geta boðið skjólstæðingum upp á aðlaðandi umhverfi þar sem ung-

mennum líður vel (Braeken og Rondinelli, 2012). Samkvæmt ýmsum rannsóknum tengdum unglinga-

vænni kynheilbrigðisþjónustu kemur fram að ungmenni eru með aðrar kröfur til stofnana en fullorðnir. 

Ungmenni vilja að aðstaða þjónustu sé rúmgóð og helst að vera eingöngu ætluð ungmennum. Hún 
þarf einnig að vera vel skipulögð, opin á ásættanlegum tímum og hafa hreint og notalegt umhverfi 

(Nair o.fl., 2015). Á biðstofu skiptir næði og nafnleynd miklu máli fyrir ungmenni. Þá getur ungmennum 

þótt óþægilegt að mæta á stofnun sem býður upp á kynheilbrigðisþjónustu og hafa greint frá ótta við 

að ekki sé hægt að tryggja næði á slíkum stofnunum. Þegar heilbrigðisstofnun veitir kyn-

heilbrigðisþjónustu og hugar ekki að næði hefur það sýnt fram á að ungmenni sækja síður  

þjónustuna. Ungmenni óttast það einnig að rekast á einhvern sem þau þekkja. Í rannsókn Barroso og 

félaga (2014) og Jaruseviciene og félaga (2011) greindu ungmenni frá ótta við að foreldrar og 
jafningjar þeirra kæmust að heimsókn þeirra á stofnun sem veitti kynheilbrigðisþjónustu og í kjölfarið 

hafi þau upplifað skömm við þá tilhugsun. Þetta átti sérstaklega við í litlum samfélögum. Rannsóknir 

hafa sýnt fram á að biðstofan getur haft neikvæð áhrif á upplifun ungmenna á þjónustunni. Útlit og 

hönnun á kynheilbrigðisþjónustu hefur áhrif á upplifun ungs fólks og getur gert upplifunina þægilegri ef 

umhverfið er ekki of stofnanalegt (Bender og Fulbright, 2013).  

Ungmenni vilja ekki þurfa að ræða ástæðu komu fyrir framan starfsmann í móttöku. Þeim getur 

fundist óþægilegt að þurfa að gefa upp persónuupplýsingar fyrir framan aðra einstaklinga á biðstofunni 

og þögnin þar inni getur aukið á kvíða (Bender og Fulbright, 2013). Þau vilja biðstofurými þar sem þau 

fá að bíða í næði, hafa aðgang að unglingavænum dagblöðum og fræðslubæklingum til þess að fletta í 

og leita sér upplýsinga. Ungmenni hafa einnig greint frá því að þau vilji hafa sjónvarp eða tölvuleiki á 

biðstofunni og vilja almennt hafa biðstofuna hreina, það er sameiginlegt með ungmennum frá ýmsum 

þjóðum (Ambresin o.fl., 2013). 

Lengd á biðtíma á biðstofu eftir viðtali er stór þáttur sem þarf að huga að þegar boðið er upp á 

kynheilbrigðisþjónustu (Ambresin o.fl., 2013; Bender og Fulbright, 2013; Onukwugha o.fl., 2019) en 

langur biðtími getur ýtt undir kvíða og áhyggjur ungmenna. Ef ungmenni eru látin bíða lengi finnst þeim 

sem ekki sé ekki borin virðing fyrir þeim og þeirra tíma (Ambresin o.fl., 2013; Bender og Fulbright, 
2013).  

2.4 Þekking og færni heilbrigðisstarfsfólks  
Heilbrigðisstarfsfólk sem sinnir ungu fólki og starfar við kynheilbrigðisþjónustu gegnir mikilvægu 
hlutverki í að aðstoða ungmenni við að stuðla að og viðhalda heilbrigði. Sýnt hefur verið fram á að 

ófagleg framkoma starfsfólks og ónóg þekking getur hindrað það að ungmenni sæki 

kynheilbrigðisþjónustu. Ónóg þekking heilbrigðisstarfsmanna á þörfum ungmenna og slök færni í 

samskiptum og þjónustu getur orðið til þess að ungmenni eigi erfitt með að ræða kynheilbrigðismál við 

þá (Bender og Fulbright, 2013). 
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Í Höfðaborg í Suður-Afríku var gerð rannsókn meðal ungra stúlkna og hjúkrunarfræðinga vegna 

þess hve aðgengi og nýting kynheilbrigðisþjónustu var ófullnægjandi. Hjúkrunarfræðingar á staðnum 

voru fengnir til að ræða við ungu stúlkurnar í hópsamræðum. Eftir það voru þær beðnar um að tjá 

skoðun sína á því hvers vegna þeir töldu að ungar stúlkur væru ekki að nýta sér þjónustuna. 

Niðurstaðan sýndi að hjúkrunarfræðingarnir töldu að stúlkurnar hefðu litla sem enga þekkingu á 

kynheilbrigðisþjónustu og sá þáttur væri í raun hindrandi og ástæðan fyrir því að þær væru ekki að 

sækja sér þjónustuna. Hjúkrunarfræðingarnir töldu einnig að skoðanir og þekking stúlknanna væru oft 
á tíðum byggðar á mýtum og ófullnægjandi upplýsingum. Þær töldu að unglingsstúlkurnar mættu illa 

vegna þess að þær upplifðu skömm og fengju þá á sig neikvæðan stimpil. Sumir 

hjúkrunarfræðinganna viðurkenndu að einhverjir af samstarfsmönnum þeirra væru dónalegir, 

dómharðir og óvingjarnlegir í garð ungmenna sem væru að sækja sér þjónustuna og fannst því 

mikilvægt að nefna að það skipti máli vera opinn og hlýr við ungmennin þegar þau mættu. Ungmenni 

hafi oft þurft mikið hugrekki til að mæta og fyndu jafnvel fyrir óöryggi og/eða ótta (Alli o.fl., 2013; 

Jaruseviciene o.fl., 2011). 

Viðhorf starfsfólks sem veitti kynheilbrigðisþjónustu var oft á tíðum neikvætt samkvæmt 

niðurstöðum rannsókna. Í rannsókn Ahanonu (2014) greindi starfsfólk frá að oft á tíðum væri erfitt að 

veita slíka þjónustu vegna ungs aldurs ungmenna, gilda sem stönguðust á við þeirra eigin og fordóma 

í þeirra garð frá samfélaginu. Upplifun þeirra var að samfélagið liti á vinnu þeirra á neikvæðan hátt og 

þau væru jafnvel að ýta undir að ungmennin byrjuðu að stunda kynlíf snemma. Starfsfólkið var þó 
sammála um að heilsa ungmenna skipti meira máli en skoðanir samfélagsins og að sýna þyrfti 

ungmennum sem sækja þjónustuna stuðning (Ahanonu, 2014). Ungmenni hafa fundið fyrir því að 

heilbrigðisstarfsfólki fannst þau ekki eiga að vera kynferðislega virk á ákveðnum aldri og það hafði 

áhrif á hegðun þeirra í garð ungmenna (Bender og Fulbright, 2013). Sumir hjúkrunarfræðingar greindu 

frá því að ungar stúlkur sem voru orðnar kynferðislega virkar væru óábyrgar í hegðun. Slík neikvæð 

ummæli eða viðhorf þeirra hafa orðið til þess að ungmenni sækja síður þjónustuna (Alli o.fl., 2013; 

Jaruseviciene o.fl., 2011). 

Heilbrigðisstarfsfólki ber að gæta að ákveðnum eiginleikum í störfum sínum til að geta talist góðir 

starfsmenn. Með þessu er átt við að starfsmaður sé góður hlustandi, hann sé þolinmóður og sýni vilja 

til að læra af öðrum, geti stjórnað samræðum, beri virðingu fyrir trú og gildum annarra, gætir fyllsta 

trúnaðar, dæmir ekki þrátt fyrir eigin skoðanir og taki tillit til þarfa allra skjólstæðinga. Starfsmönnum 
ber að hafa þekkingu á vandamálum tengdum kynheilbrigði ungmenna og þyki ekki óþægilegt að tala 

um þau og hafi reynslu af því að vinna með ungmennum (Alli o.fl., 2013; Jaruseviciene o.fl., 2011; 

WHO, 2009). Einnig skiptir máli að starfsmður hafi hæfni til að veita viðeigandi meðferð á réttann hátt 

(WHO, 2012). Mikilvægt að gera sér grein fyrir að þau ungmenni sem sækja sér þjónustu eru ekki öll 

menntuð eða upplýst, né sjálfsörugg. Þau vita ekki við hverju þau eiga að búast né hafa getuna til að 

útskýra hvað þau þurfa eða vilja (Braeken og Rondinelli, 2012). 

Heilbrigðisstarfsfólk þarf góða og mikla þjálfun í að vinna með ungmennum. Í góðri þekkingu felst 

að vera með nýjustu þekkingu á kynheilbrigði almennt og hafa góða þekkingu á kynheilbrigði 

ungmenna. Starfsfólk þarf einnig þjálfun í samskiptahæfni og að öðlast hæfni í að veita unglingum 

ráðgjöf (Ahanonu, 2014; Braeken og Rondinelli, 2012; Godia o.fl., 2013; Mazur o.fl., 2018). Mikilvægt 
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er að heilbrigðisstarfsfólk sem sinnir ungmennum hafi aðgang að klínískum leiðbeiningum en skortur á 

þeim hefur verið tengdur við minni gæði þjónustunnar og minna sjálfsöryggi heilbrigðistarfsfólks. 

Rannsóknir hafa sýnt að heilbrigðisstarfsfólki skortir nauðsynlega þjálfun og ráðgjöf í því hvernig eigi 

að koma fram við ungmenni. Slíkar leiðbeiningar auka afköst og gæði þjónustunnar og aðstoðar 

starfsfólk við að taka viðeigandi ákvarðanir (Godia o.fl., 2013; Mbeba o.fl., 2012). 

Að þjónustu lokinni skiptir máli að heilbrigðisstarfsfólk dragi saman helstu atriði sem fram hafa 

komið í viðtalinu og leyfi ugmennum að gefa ákveðna endurgjöf á þjónustuna. Jafnframt þarf að hafa 

viðeigandi og réttar upplýsingar vegna eftirfylgni þar sem það á við. Finna þarf bestu leiðina til þess, 

t.d. símleiðis eða með tölvupósti til að minnka líkur á að brjóta trúnað eða að upplýsingarnar komist í 

rangar hendur. Það þarf að gera ungmennum grein fyrir að allt sem fer fram þeirra á milli sé í trúnaði 

og að ef þarf að brjóta þann trúnað er fengið samþykki ungmennis fyrir því. Þegar það þarf að brjóta 
trúnað er þá átt við mál sem tengjast lagalegum grunni eða þegar lífi eða heilsu einstaklings eða 

annarra er ógnað (Braeken og Rondinelli, 2012). 

2.5 Þarfir og sýn ungmenna  
Þjónustan sem veitt er þarf að vera miðuð að þörfum ungmenna og ætti að fá sýn þeirra og hugmyndir 

þegar kemur að því að skipuleggja þjónustuna (WHO, 2009). Ungmenni eru stór og fjölbreyttur hópur 

og þarf að leggja vinnu við að kanna hvað gerir þjónustu unglingavæna að þeirra mati (WHO, 2014). 

Þrátt fyrir að kynheilbrigðisþjónusta sé í boði fyrir ungmenni víðsvegar í heiminum eru þau yfirleitt sá 

hópur skjólstæðinga sem fá slökustu þjónustuna, þrátt fyrir mikla þjónustuþörf borið saman við aðra 

hópa skjólstæðinga (Mazur o.fl., 2018). 

Í einni rannsókn kom fram að 37% stráka í framhaldsskóla og 56% stelpna fundu fyrir skömm við 

að ræða kynheilbrigði og kynlíf við heilbrigðisstarfsmann. Í sömu rannsókn upplifðu 41% stúlkna og 

21% drengja litla virðingu frá heilbrigðisstarfsfólki vegna þess að þau voru kynferðislega virk. 

Ungmennum fannst erfitt að þurfa að hitta marga heilbrigðisstarfsmenn og segja sína sögu ítrekað og 

ræða viðkvæm málefni þar sem aðrir gætu heyrt til. Það er ekki alltaf auðvelt fyrir ungt fólk að ræða 

viðkvæm málefni og kynheilbrigðisvandamál þegar þau upplifa skömm (Bender og Fulbright, 2013). 

Ungmenni hafa einnig greint frá að þau vilji frekar hitta starfsmann af sama kyni og þau sjálf. Ungar 

stúlkur vilja frekar hitta kvenkyns hjúkrunarfræðing og drengir vildu frekar fá að hitta karlmann, sem 

getur oft reynst erfitt útaf lélegri mönnun (Braeken og Rondinelli, 2012). 

Einn af hindrandi þáttum fyrir ungt fólk til þess að mæta á kynheilbrigðismóttöku er ófagleg fram-

koma starfsfólks og þekkingarleysi. Niðurstöður úr rannsókn eftir Bender og Fulbright sýndu að ungt 

fólk sækir síður heilbrigðisþjónustu ef þau finna að starfsfólk hlustar ekki eða sýnir þeim lítinn áhuga, 

þau upplifi takmarkaða virðingu, að starfsfólk hafi litla þekkingu á þörfum ungmenna og að starfsfólk 

sýnir því ekki skilning að ungmenni í dag séu kynferðislega virk. Þar af leiðandi hefur þeim reynst erfitt 
að ræða kynheilbrigðisvandamál og óttast að trúnaðar sé ekki gætt (Bender og Fulbright, 2013). 

Ungmenni skilgreina unglingavæna kynheilbrigðisþjónustu þar sem heilbrigðisstarfsfólk kemur fram 

við þau eins og félaga og sýnir einnig áhuga á þeirra persónulega lífi, en hafi ekki einungis áhuga á 
læknisfræðilegum þáttum (Ambresin o.fl., 2013). Ánægjuleg upplifun sem ungmennin hafa lýst er 

þegar þau finna að starfsfólk hlustar á þau, starfsfólk er vinalegt og geta rætt við þau opinskátt og hafa 
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tækifæri til að spyrja þau opinskárra spurninga (Onukwugha o.fl., 2019). Lykilþáttur að mati ungmenna 

er trúnaður (Nair o.fl., 2015; Onukwugha o.fl., 2019). Mikilvægt er fyrir ungmenni að finna að þau geti 

treyst starfsmönnum og að þeim finnist þau vera á öruggum stað þar sem þau sækja þjónustuna 

(Ambresin o.fl., 2013). Fyrstu kynni þeirra af þjónustunni eru áhrifamikil og ef þau eru þeim slæm getur 

það sagt mikið til um hvort þau sæki hana aftur. Það er því ljóst að það getur reynst ungmennum stórt 

skref að sækja þjónustuna (Braeken og Rondinelli, 2012). Allir þessir þættir tengjast samskiptahæfni 

og samkennd heilbrigðisstarfsmanna. Einnig skiptir máli að hafa samfellu í þjónustunni. Þegar 
einstaklingar hafa loksins ákveðið að sækja sér þjónustuna ætti heilbrigðisstarfsfólk í raun að umbuna 

þeim fyrir það, ungmennin gætu hafa eytt dögum eða vikum í að ákveða hvort þau ættu að sækja 

þjónustuna eða ekki og þarf ávallt að hafa í huga að veita vinalegt og gott viðmót (Braeken og 

Rondinelli, 2012).  
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3 Aðferð  
Gerð var fræðileg samantekt og var tilgangur hennar að kanna hvað einkennir unglingavæna kyn-

heilbrigðisþjónustu um allan heim. Nýlegar rannsóknir um efnið voru skoðaðar og samþættar. 

3.1 Gagnasöfnun  
Gagnasöfnun fór fram á tímabilinu desember 2019-febrúar 2020. Leitað var að heimildum í 
gagnagrunninum PubMed með Medical SubHeading (MeSH). Leitarorðin voru: "Adolescent Health 

Services"[Mesh] OR "Adolescent"[Mesh] AND "youth friendly" AND "Reproductive Health 

Services"[Mesh]. Þau leitarorð sem notast var við voru:  

• Heilbrigðisþjónusta fyrir unglinga (e. adolescent health services)  

• Unglingar (e. adolescent)  

• Unglingavænt (e. youth friendly)  

• Kynheilbrigðisþjónusta (e. sexual- and reproductive health service)  

Eftirfarandi inntökuskilyrði voru sett við heimildaleit (tafla 1.):  

• Útgáfuár rannsókna: Útgáfuár voru takmörkuð við árin 2009-2020.  

• Tungumál rannsókna: Aðeins voru valdar greinar á ensku eða íslensku.  

• Þátttakendur: Aðeins voru valdar rannsóknir tengdar unglingum (10-19 ára) og ung-

mennum (15-24 ára). 

• Tegund rannsókna: Aðeins voru valdar ritrýndar greinar og rannsóknir sem voru 

megindlegar og eigindlegar.  

• Viðfangsefni rannsóknanna: Aðeins voru valdar rannsóknir sem á einn eða annan 

hátt fjölluðu um kynheilbrigðisþjónustu ungmenna og/eða þjálfun starfsfólks. 

Tafla 1. Inntöku- og útilokunarskilyrði 

Inntökuskilyrði Útilokunarskilyrði 

• Greinar frá 2009-2019. 
• Greinar á ensku eða íslensku.  
• Þátttakendur aðeins ungmenni/unglingar. 
• Rannsóknargreinar sem fjölluðu um 

kynheilbrigðisþjónustu ungmenna og/eða 
viðhorf og þjálfun starfsfólks.  

• Megindlegar og eigindlegar rannsóknir 
tengdar kynheilbrigði ungmenna.  

• Greinar eldri en 2009. 
• Greinar á öðru tungumáli en ensku eða 

íslensku. 
• Aldur þátttakenda utan skilgreinds ramma.  
• Rannsóknir sem ekki fjölluðu um 

kynheilbrigðisþjónustu ungmenna og/ eða 
viðhorf og þjálfun starfsfólks.  

 

Við heimildaleit komu aðeins upp 65 rannsóknir sem telst tiltölulega lítið. Til þess að velja 
lykilgreinar voru sett inntöku- og útilokunarskilyrði. Í byrjun voru útilokaðar 11 rannsóknir og aðeins 54 

stóðu eftir. Því næst voru titlar 54 rannsókna skoðaðir og 32 útilokaðir, svo voru útdrættir 22 lesnir og 

6 útilokaðir. Eftir stóðu þá 16 rannsóknir sem lesnar voru í heild sinni, sex voru útilokaðar og voru 

lykilgreinar verkefnisins því 10. Mynd 1. er flæðirit yfir heimildaleit samkvæmt PRISMA. 



24 

 

 

 

Mynd 1. Flæðirit af heimildaleit um einkennandi þætti unglingavænnar kynheilbrigðisþjónustu 
samkvæmt PRISMA. 
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4 Niðurstöður 
Í þessum kafla verður farið yfir niðurstöður rannsókna sem fengust með heimildaleit og þær samþættar 

ásamt því að svara rannsóknarspurningunni. Alls fengust 10 rannsóknir sem uppfylltu inntökuskilyrðin, 

fimm eigindlegar rannsóknir, fjórar megindlegar rannsóknir, ein rannsókn var bæði eigindleg og 

megindleg. Rannsóknirnar voru ýmist að styðjast við rýnihópa, grundaða kenningu eða þversniðs-
kannanir. Misjafnt var hversu stórt úrtakið var í hverri rannsókn fyrir sig. Í eigindlegu rannsóknunum 

var úrtakið á bilinu 22-341 og í megindlegu rannsóknunum var úrtakið allt frá 7-548. Rannsóknirnar 

komu frá átta löndum; Suður-Afríku (4), Eþíópíu (1), Kongó, Búrúndí og Rúanda (1), Bandaríkjunum 

(1), Jórdaníu (1)  og Sviss (1) og nær því yfir fjórar heimsálfur.  

Niðurstöður eru dregnar saman í töflu 2. hér að neðan. Ákveðin þemu voru fundin út frá því hvað er 

einkennandi fyrir unglingavæna kynheilbrigðisþjónustu og var efninu skipt í eftirfarandi efnisflokk:  

1) Aðgengi og þekking á kynheilbrigðisþjónustu 2) Unglingavænt heilbrigðisstarfsfólk 3) 

Margvíslegar hindranir 4) Reynsla og sýn ungmenna af unglingavænni kynheilbrigðisþjónustu. Í 
sumum tilfellum eiga viss atriði við í fleiru en einu þema. 

4.1 Þekking á kynheilbrigðisþjónustu og aðgengi  
Greitt aðgengi er mikilvægur þáttur í kynheilbrigðisþjónustu. Ef aðgengi telst lélegt getur það leitt til 
þess að aðsókn í þjónustuna verði minni. Í þessum kafla verður rætt um þá þætti sem snúa að 

þekkingu ungmenna á kynheilbrigðisþjónustu og aðgengi, m.a. kostnað við þjónustuna, opnunartíma 

hennar, umhverfi biðstofu og biðtíma á biðstofu móttökunnar.   

Til þess að ungmenni sæki kynheilbrigðisþjónustu verða þau að hafa þekkingu og vitneskju á því 
að hún standi þeim til boða, einnig skiptir máli að þau nýti sér hana. Niðurstöður úr nokkrum 

rannsóknum sýndu að oft á tíðum var lítil sem engin þekking á þeirri kynheilbrigðisþjónustu sem stóð 

ungmennum til boða (Jonas o.fl., 2019; Kennedy o.fl., 2013; Thongmixay o.fl., 2019). Í rannsókn 

Jonas og félaga (2019) voru könnuð viðhorf hjúkrunarfræðinga til ungmenna og ástæður fyrir því að 

þau annað hvort nýttu sér kynheilbrigðisþjónustu eða ekki. Niðurstöður sýndu að hjúkrunarfræðingar 

töldu ástæðuna fyrir því að ungar stúlkur voru ekki að sækja sér kynheilbrigðisþjónustu vera 

þekkingarleysi þeirra á að þjónustan stæði þeim yfir höfuð til boða. Allir hjúkrunarfræðingarnir í 

rannsókninni töluðu um að ungar stúlkur þyrftu að vera upplýstar um þá þjónustu sem stæði þeim til 
boða. Unglingavænar kynheilbrigðismóttökur og unglingavænt starfsfólk væru hvetjandi þættir fyrir 

ungar stúlkur til að sækja sér slíka þjónustu (Jonas o.fl., 2019). Í rannsóknum Kennedy og félaga 

(2013) og Schriver og félaga (2014) kom í ljós að mörg ungmenni höfðu ekki vitneskju um tilvist 

kynheilbrigðisþjónustunnar eða voru með litla þekkingu á starfsemi hennar (Kennedy o.fl., 2013; 

Schriver, Meagley, Norris, Geary og Stein, 2014). Í rannsókn Schriver og félaga (2014) höfðu aðeins 

þrír þátttakendur af 23 greint frá að þeir höfðu heyrt af unglingavænni kynheilbrigðisþjónustu (Schriver 

o.fl., 2014). Hópur ungmenna í rannsókn Kennedy og félaga (2013) töldu að kynheilbrigðisþjónusta 
væri eingöngu fyrir fólk í hjónabandi eða mæður og því ekki aðgengileg fyrir þau. Þau ungmenni sem 

höfðu þekkingu á unglingavænni kynheilbrigðisþjónustu voru þrisvar sinnum líklegri til að nýta sér 

þjónustuna og þau ungmenni sem höfðu heyrt af unglingavænni kynheilbrigðis-þjónustu frá vinum, 
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heilbrigðisstarfsfólki og úr skólum voru einnig mun líklegri til að nýta sér þjónustuna miðað við 

jafnaldra þeirra (Motuma, Syre, Egata og Kenay, 2016). Mikil óvissa var oft á tíðum hjá ungmennum 

um starfsemi kynheilbrigðisþjónustunnar, þau voru óviss með hvað þau yrðu spurð út í, hvað yrði gert 

fyrir þau og hvernig þau ættu að tala við starfsfólkið (Kennedy o.fl., 2013). Um 88,6% ungmenna í 

rannsókn Motuma og félaga (2016) töldu að þjónustan væri nauðsynleg fyrir ungmenni og 69,2% 

þeirra töluðu um jákvætt viðhorf í garð unglingavænnar kynheilbrigðisþjónustu. Þó höfðu aðeins um 

31,6% vitneskju um að unglingavæn kynheilbrigðisþjónusta væri veitt á heilbrigðisstofnunum (Motuma 
o.fl., 2016). Um 36,2% ungmenna í rannsókn eftir Motuma og félaga nýttu sér ekki þá kyn-

heilbrigðisþjónustu sem stóð þeim til boða, aðallega vegna þess að þeir þekktu ekki staðinn (42,8%), 

bjuggu of langt í burtu frá þjónustunni (18,7%), töldu sig heilbrigð (15,1%), fannst staðsetningin 

óhentug (11,8%), þóttu gæðin ekki nægjanleg (11,8%) eða þótti opnunartíminn óhentugur (3,3%) 

(Motuma o.fl., 2016). Í niðurstöðum eftir Kavanaugh og félaga var helsta hindrun ungmenna við að 

leita á kynheilbrigðismóttökur óhentugir opnunartímar (51%) og skortur á starfsfólki (39%) 

(Kavanaugh, Jerman, Ethier og Moskosky, 2013). 

Þættir sem tengjast aðgengi eru t.d. gjald sem tekið er fyrir þjónustuna. Í þremur rannsóknum kom í 

ljós að flest ungmenni höfðu áhyggjur af of háum kostnaði. Ungmennin greindu frá að þau treystu sér 

ekki til að biðja foreldra um pening til þess að nálgast þjónustuna og að of hár kostnaður kæmi í veg 

fyrir að þau nýttu hana. Á flest öllum stöðum var þjónustan þó í raun nánast ókeypis (Jonas o.fl., 2019; 

Kennedy o.fl., 2013; Motuma o.fl., 2016; Thongmixay o.fl., 2019).  

Í rannsókn Kavanaugh og félaga sem gerð var á 584 stofnunum í Bandaríkjunum sem veittu 

kynheilbrigðisþjónustu kom í ljós að 67% af þeim var hægt að sækja með almenningssamgöngum, í 

67% tilfella var hægt að sækja þjónustu án þess að vera með bókaðan tíma og einnig gátu ungmenni 

sótt þjónustuna á sveigjanlegum tíma (Kavanaugh o.fl., 2013). Þátttakendur í rannsókn Motuma og 
félaga sem gerð var í Eþíópíu greindu frá því að afþreying á biðstofu kynheilbrigðismóttökunnar myndi 

auka líkur á að þau sæktu í slíka þjónustu og nefndu þar þætti eins og aðgang að interneti og einhvers 

konar íþróttaafþreyingu (Motuma o.fl., 2016). Með því að huga að þessum þáttum er t.d. hægt að 

stytta stundirnar hjá ungmennum og í leiðinni gera þjónustuna meira aðlaðandi. 

Ungmenni í rannsókn Schriver og félaga (2014) sem gerð var í Suður-Afríku upplifðu ákveðið 

misrétti í aðgengi að gæðaþjónustu og töluðu um ákveðna valdaröð innan þjónustunnar. Einkareknar 

heilsugæslustöðvar væru eftirsóttar og þeim lýst sem traustverðugum, hreinum, hröðum og áreiðan-

legum. Þær væru betur mannaðar og búnar heldur en þær sem voru opinberar. Þau sem höfðu 

aðgang að einkarekinni heilbrigðisþjónustu voru ekki bara ánægð með þessa kosti heldur einnig 

ánægð að þurfa ekki að sækja þá sem var opinber (Schriver o.fl., 2014). Í sömu rannsókn var spurt út 

í þann möguleika ef aðgengi að þjónustunni yrði í skólum og voru viðbrögðin við því jákvæð. Allir 
nema einn þátttakanda greindu frá að þeir hefðu viljað hafa slíka þjónustu aðgengilega þegar þeir voru 

yngri. Kostirnir voru að ungmennin misstu af færri tímum í skólanum, sem hefðu annars farið í að 

sækja þjónustuna, betri námsárangur og betri vitund um heilsufar. 

Ungmennunum fannst þó að þeir sem störfuðu við þjónustuna þyrftu að vera ótengdir skólanum, 
ungmennin greindu óánægju með hugmyndina um að kennarar hafi aðgang að heilsufars-

upplýsingum nemenda. Annað áhyggjuefni var að þjónustan væri aðeins fyrir þá nemendur sem væru 
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í skólanum, ekki þá sem væru ekki lengur á skólaaldri og fannst ungmennum mikilvægt að tryggja að 

þeir sem ekki væru ennþá á skólaaldri hefðu samt sem áður aðgang að henni (Schriver o.fl., 2014). 

4.2 Unglingavænt heilbrigðisstarfsfólk 
Í þessum kafla verður fjallað um starfsfólk á kynheilbrigðismóttökum og hvað neikvæð viðhorf gagnvart 

ungmennum getur haft mikil áhrif á það hvort þau sæki þjónustuna. Einnig verður fjallað um mikilvægi 

þess að starfsfólk stofnana hljóti þjálfun í framkomu og samskiptum við ungmenni.  

Neikvætt viðhorf heilbrigðisstarfsfólks í garð ungmenna var oft tilkomið af ótta við að samfélagið liti 
á vinnu þeirra á neikvæðan og dæmandi hátt, þ.e. að samfélagið liti svo á að kynheilbrigðisþjónustan 

væri að hvetja ungmenni t.d. til þess að stunda kynlíf fyrir hjónaband. Hluti heilbrigðisstarfsfólks 

viðurkenndi að það hefði hindrandi áhrif á þau hvernig þau veittu ungmennum upplýsingar og þjónustu 

um kynheilbrigði og höfðu neikvætt viðhorf í garð ungmenna sem óskuðu eftir upplýsingum tengdum 

kynheilbrigði (Geary, Webb, Clarke og Norris, 2015; Jonas o.fl., 2019; Kennedy o.fl., 2013; Khalaf, 

Moghli og Froelicher, 2010; Mauerhofer, Berchold, Akré, Michaud og Suris, 2010; Schriver o.fl., 2014) 

og greindi jafnframt frá því að finnast í sumum tilfellum flókið eða erfitt að veita þjónustu tengda 
kynheilbrigði, sem dæmi ef 13 ára stúlka væri að óska eftir upplýsingum um getnaðarvarnarráðgjöf 

eða því um líkt. Í rannsókn Jonas og félaga sem gerð var í Suður-Afríku kom fram að viðhorf 

hjúkrunarfræðinganna gagnvart unglingsstúlkum var að þeim fannst þær oft á tíðum óábyrgar í 

hegðun og höfðu því neikvætt viðhorf gagnvart slíku (Jonas o.fl., 2019). Viðhorf og gildi ungmenna 

stönguðust oft á við þeirra eigin, t.d. gagnvart kynlífi fyrir hjónaband. Samt sem áður gerðu þau sér 

grein fyrir að samfélagsleg gildi höfðu breyst með tímanum sem var í raun óumflýjanlegt. 

Heilbrigðisstarfsfólk var þó flest sammála um að heilsa ungmenna hafði meira vægi en gildi 

samfélagsins um t.d. kynlíf fyrir hjónaband og lögðu sitt af mörkum til að koma vel fram við ungmennin 

þegar þau leituðu sér aðstoðar á kynheilbrigðismóttökum (Motuma o.fl., 2016; Thongmixay o.fl., 2019).  

Sameiginlegt var í nokkrum rannsóknum að helsta áhyggjuefni ungmenna var að heilbrigðis-

starfsfólkið væri dónalegt og dómhart í viðhorfi (Motuma o.fl., 2016; Schriver o.fl., 2014; Thongmixay 

o.fl., 2019). Dæmi voru um að upp kæmu vandamál á stofnunum sem veittu kynheilbrigðisþjónustu 

vegna framkomu og hæfni starfsfólks, ungmennin greindu frá ósætti m.a. með þær upplýsingar sem 

heilbrigðisstarfsfólk veitti þeim. Ungmennin töluðu mörg hver um að vilja að starfsfólk veitti ítarlegar og 

skýrar upplýsingar á þann hátt að þau næðu að meðtaka upplýsingarnar og skilja þær. Í niðurstöðum 

rannsókna kom fram að slæm eða léleg framkoma starfsfólks í garð ungmenna getur orðið til þess að 
þau leiti ekki á kynheilbrigðismóttökur sem getur svo leitt til þess að ungmenni hugi ekki að nægilega 

vel að góðu kynheilbrigði (Geary o.fl., 2015; Jonas o.fl., 2019; Kennedy o.fl., 2013; Khalaf o.fl., 2010; 

Mauerhofer o.fl., 2010; Schriver o.fl., 2014). Þátttakendur í rannsókn Motuma og félaga (2016) greindu 

frá því að þegar ungmennin sóttu sér þjónustu þyrftu þau að mæta stuðningi og þar spilaði þekking og 

trú starfsfólks stórt hlutverk í þeirri upplýsingagjöf sem ungmennin fengju. 

 Starfsmenn sem störfuðu á ríkisspítölum viðurkenndu að þeir kæmu oft fram við ungmennin eins 

og fullorðna skjólstæðinga vegna lítillar þekkingar á þáttum tengdum kynheilbrigði ungmenna og 

óöryggis í starfi (Motuma o.fl., 2016). Um 18,3% hjúkrunarfræðinga í Kongó, 11% í Búrúndi og 7,1% í 
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Rúanda greindu frá því að þau upplifðu ekki sjálfsöryggi þegar kæmi að því að veita upplýsingar og 

ráðgjöf um öruggt kynlíf eða getnaðarvarnir og var það vegna skorts á leiðbeiningum til starfsmanna. 

Aðgengi að klínískum leiðbeiningum var lægst í Kongó (70,8%) þar á eftir kom Búrúndi (76,8%) og 

svo Rúanda (90%) en tenging var á milli þess að hafa ekki aðgengi að klínískum leiðbeiningum og 
lægra sjálfstrausti við veitingu þjónustunnar, sérstaklega hjá hjúkrunarfræðingum í Kongó (Weiss, 

Elouard, Gerold og Merten, 2018).  

Í rannsókn Weiss og félaga (2018) sem gerð var í þremur löndum kom fram meðal hjúkrunar-
fræðinga í Kongó sem störfuðu á kynheilbrigðismóttökum hefðu um 43,8% þeirra ekki hlotið viðeigandi 

þjálfun. Í Búrúndi höfðu um 60,3% af hjúkrunarfræðingum þar í landi heldur ekki hlotið slíka þjálfun og 

svipuð staða var í Rúanda en 47,5% hjúkrunarfræðinganna höfðu ekki hlotið þjálfun í að veita 

unglingavæna kynheilbrigðisþjónustu. Í viðtölum við starfsfólk var verið að kanna hvort það hefði hlotið 

viðeigandi þjálfun í unglingavænni kynheilbrigðisþjónustu og því að nálgast ungmennin á kurteisan og 

á vingjarnlegan máta. Þeir þátttakendur sem störfuðu á stofnunum sem voru sérstaklega ætlaðar fyrir 

kynheilbrigðisþjónustu greindu frá því að þeir hefðu fengið slíka þjálfun og væru öruggir á að þeir gætu 

mætt þörfum ungmenna. Þeir hefðu þó ekki notið stuðnings frá yfirmönnum við að sækja sér slíka 
þjálfun heldur notuðust við fyrri reynslu sína af því að starfa með ungmennum en þótti það samt sem 

áður óþægilegt að veita þjónustuna. Einstaka hjúkrunarfræðingar greindu frá að þeir reyndu að afla 

sér upplýsinga um ungmenni og kynheilbrigði utan vinnutíma. Hópur þátttakenda greindi frá skorti á 

sjálfstrausti við að mæta þörfum ungmenna og að þau hefðu oft spurningar sem starfsmaðurinn hafði 

ekki svör við (Motuma o.fl., 2016). Í rannsókn Mauerhofer og félaga (2010) kom fram að 

heilbrigðisstarfsfólk var sammála um að það þurfi að hljóta viðeigandi þjálfun til þess að geta sinnt 

þjónustunni en greindu frá skorti á tækifærum til þess að fá viðeigandi þjálfun. Sérstök þjálfun felst í 

því að uppfæra þekkingu reglulega með nýjustu upplýsingum um kynheilbrigði, þekkja reglur um 
trúnað og réttindi ungmenna og fá þjálfun í samskiptum og ráðgjöf (Mauerhofer o.fl., 2010).  

 

4.3 Margvíslegar hindranir  
Ýmsar hindranir geta staðið í vegi fyrir því að ungmenni sæki og nýti sér kynheilbrigðisþjónustu. 

Greinilegt var af niðurstöðunum að dæma að margar af þessum hindrunum voru sameiginlegar hjá 

ungmennum víðsvegar um heiminn. Mikilvægt er að þeir sem koma á fót slíkum móttökum séu með-

vitaðir um þessar hindranir svo hægt sé að koma í veg fyrir þær. Nauðsynlegt er að hafa ungmenni 

með í ráðum við slíkar ákvarðanir til að minnka líkur á að hindranir standi í vegi fyrir þessari mikilvægu 

þjónustu. Fjallað er hér um hindranir er varða trúnað, feimni og skömm en jafnframt um atriði varðandi 

nærumhverfi ungmenna. Að mati ungmenna skiptir það þau miklu máli að trúnaði sé viðhaldið af 

heilbrigðisstarfsfólki sem sinnir kynheilbrigðisþjónustu. Það á við í gegnum allt ferlið þ.e. þegar 
ungmenni ákveða að sækja þjónustuna, á meðan á þjónustu stendur og eftir að þjónustunni lýkur. 

Ungmennin óttuðust það mikið að verða fyrir trúnaðarbresti sem gæti jafnvel leitt til þess að 

foreldrar eða vinir kæmust á snoðir um heimsókn þeirra á kynheilbrigðismóttökur og að verða þar af 
leiðandi fyrir einhvers konar skömm eða að foreldrar muni lýsa yfir óánægju sinni. Í fjórum rannsóknum 

kom fram að ungmennin óttuðust það að heilbrigðisstarfsfólk myndi upplýsa foreldra um heimsókn 
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ungmenna á kynheilbrigðismóttökur og þá allra helst í smábæjum þar sem auknar líkur eru á því að 

starfsfólk þekki til foreldra. Í sumum tilfellum kom fram að ungmennin sóttu kynheilbrigðisþjónustu í 

öðru bæjarfélagi til þess að forðast trúnaðar-brest vegna vantrausts til heilbrigðisstarfsfólks 

(Kavanaugh o.fl., 2013; Kennedy o.fl., 2013; Khalaf o.fl., 2010; Thongmixay o.fl., 2019). Thongmixay 

og félagar (2019) gerðu rannsókn meðal heilbrigðisstarfsfólks í Suður-Afríku. Starfsfólkið greindi frá 

því að vita af þessum áhyggjum hjá ungmennum en neituðu allir að trúnaðarbrestur ætti sér stað á 

þeirra kynheilbrigðisþjónustu (Thongmixay o.fl., 2019). Í rannsókn Kavanaugh og félaga (2013) í 
Bandaríkjunum kom í ljós að meirihluti af kynheilbrigðismóttökum uppfylltu reglur um trúnað hjá 

ungmennum. Hjá 77% af kynheilbrigðismóttökum þurfti að fá samþykki hjá ungmennum til þess að 

foreldrar fengju aðgang að þeirra sjúkraskrá og 60% voru með viðbótar-ráðstafanir til þess að tryggja 

trúnað hjá ungum skjólstæðingum.  

 Í rannsókn Thongmixay og félaga (2019) voru aðal hindranirnar ungmenna sálfélagslegar, tengdar 

viðhorfi einstaklinga í samfélaginu. Feimni og skömm hindruðu oft á tíðum að ungmennin nýttu sér 

kynheilbrigðisþjónustu. Þau greindu frá því að þau ættu erfitt með að nýta sér kynheilbrigðisþjónustu 

því þau voru orðin kynferðislega virk áður en þau voru gengin í hjónaband. Í sumum samfélögum er 

kynlíf utan hjónabands ekki samþykkt og töldu ungmennin að samfélagið liti svo á að þau væru of ung 

til þess að nýta sér kynheilbrigðisþjónustu. Skömm virðist vera meira áberandi hjá ungum stúlkum 

fremur en meðal ungra drengja. Ungmennin voru aðallega hrædd við að hitta einhvern úr samfélaginu 

á kynheilbrigðisþjónustunni og að þar með gætu foreldrar þeirra heyrt af heimsókninni (Thongmixay 
o.fl., 2019). Flestar samræður við ungmennin sýndu að þau voru hikandi og þótti óþægilegt að tala um 

vandamál tengd kynheilbrigði við heilbrigðisstarfsfólk og foreldra. Ungmennin greindu janframt frá ótta 

við að ræða við heilbrigðisstarfsfólk um kynheilbrigði af hræðslu við viðbrögð þess (Kennedy o.fl., 

2013; Motuma o.fl., 2016; Schriver o.fl., 2014).  

Í mörgum menningarheimum eru opnar samræður um kynheilbrigði við foreldra eða maka 

óalgengar vegna íhaldssamrar menningar og trúarbragða. Ungmennin hafa því oft ekki viðeigandi 

upplýsingar um þarfir eða vandamál tengd kynheilbrigði. Flestar samræðurnar milli fjölskyldu og 

ungmennis áttu sér stað eftir að ákveðin kynheilbrigðisvandamál urðu til. Foreldrarnir voru oft illa 

undirbúnir, fannst óþægilegt og vandræðalegt að ræða slík vandamál sem gerði það að verkum að 

ungmennin skorti upplýsingar og getu til að taka skynsamar ákvarðanir tengdar kynheilbrigðis-

vandamálum (Kennedy o.fl., 2013; Motuma o.fl., 2016; Thongmixay ofl., 2019). 

4.4 Reynsla og sýn ungmenna á unglingavæna kynheilbrigðisþjónustu  
Ungmenni hafa sínar eigin skoðanir og viðmið um hvað þeim finnst vera unglingavæn kynheilbrigðis-

þjónusta. Í þessum kafla verður fjallað um ástæður komu, þjónustuþætti, umhverfið og reynslu ung-

menna af unglingavænni kynheilbrigðisþjónustu og hvað þau töldu þurfa vera til staðar svo þjónustan 
uppfylli þeirra skilyrði.  

Í rannsókn Motuma og félaga (2016) sem gerð var á nýtingu á unglingavænni kynheilbrigðis-

þjónustu og tengdum þáttum kom í ljós að 64% þátttakenda höfðu sótt sér kynheilbrigðisþjónustu 
a.m.k. einu sinni á tímabilinu þegar þeir svöruðu könnuninni. Helstu ástæður fyrir því að ungmenni 

sóttu kynheilbrigðisþjónustu var til þess að leita upplýsinga og ráðlegginga í tengslum við kyn-
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heilbrigði, þjónustu tengda kynsjúkdómum, getnaðarvarnarráðgjöf, þjónustu tengda þungunum og 

þjónustu eftir þungunarrof (Kennedy o.fl., 2013; Motuma o.fl., 2016). Að mati ungmennanna voru 

stærstu vandamálin sem þau urðu fyrir tengd ótímabærri þungun (72,4%), kynsjúkdómum (49,8%), 

skyndikynnum (43,5%) og þungunarrofi (34,5 %). Um 74% ungmenna greindu frá því að þau ættu sjálf 

að taka þátt í að taka á eigin vandamálum tengdum kynheilbrigði (Motuma o.fl., 2016). 

Sýn ungmenna á mikilvægan þátt þjónustunnar var einna helst ráðgjöf tengd kynheilbrigði (37,2%) 

og kynsjúkdómafræðsla (54,9%). Um 70% þátttakenda töluðu um að nauðsynlegt væri fyrir ungmenni 

að fá mikilvæga fræðslu og upplýsingar um kynheilbrigði í kringum 15 ára aldur. Í rannsókn Khalaf og 

félaga (2010) er það sýn ungmenna á unglingavæna kynheilbrigðisþjónustu að hún sé til staðar í góðu 

rými, rýmið sé eingöngu ætlað ungmennum, það sé hreint, vel skipulagt og þjónustan opin á 

ásættanlegum tímum. Þau ungmenni sem tóku þátt í rannsókninni sögðu að til þess að þau myndu 
nýta sér kynheilbrigðisþjónustuna þyrfti hún að koma til móts við þarfir þeirra (Khalaf o.fl., 2010).  

Í rannsókn Mauerhofer og félaga (2010) sem gerð var meðal ungra kvenna á sýn þeirra á 

unglingavæna kynheilbrigðisþjónustu kom í ljós að 94% þátttakenda voru ánægðar með móttöku 

þjónustunnar. Þær sem voru ánægðar voru líklegri til að upplifa að hlustað var á kvartanir þeirra, að sá 
sem veitti þjónustuna skildi vandamál þeirra, að þær héldu sama meðferðaraðila í gegnum alla 

þjónustuna, að hafa fengið rétta meðferð, meðhöndlun og hjálp og einnig líklegri til að fylgja 

leiðbeiningum frá meðferðaraðila (Mauerhofer o.fl., 2010). Þau ungmenni sem höfðu betri upplifun af 

unglingavænni kynheilbrigðisþjónustu voru þau sem hittu heilbrigðisstarfsmann sem var vinalegur, bar 

virðingu fyrir þeim, vissi hvernig ætti að tala við ungmennin og virtist kunna að meta það að þau skyldu 

sækja kynheilbrigðisþjónustu (Geary o.fl., 2015). Óánægja var meðal ungmenna í rannsókn frá 

Soweto með þá kynheilbrigðisþjónustu sem var í boði þar. Það tengdist skorti á fjármagni/aðföngum 

(e. resources), löngum biðtíma, lélegum gæðum þjónustunnar, skorti á starfsfólki, ófullnægjandi 
greiningarbúnaði (e. insufficient diagnostic equipment) t.d. röntgenbúnaði og skorti á lyfjum. 

Þátttakendum í rannsókninni fannst jafnvel óþarfi að gera sér ferð á stofnunina þar sem útkoman leiddi 

ekki alltaf til betri árangurs (Schriver o.fl., 2014). Þau ungmenni sem höfðu slæma upplifun af 

kynheilbrigðisþjónustunni voru t.d. stúlkur sem þurftu að mæta á kynheilbrigðismóttökur með sönnun 

fyrir því að þær væru orðnar kynþroska og talaði einn þátttakandi um að þurfa að mæta á móttökuna 

með óhreint dömubindi í þeim tilgangi að fá uppáskrifaðan lyfseðil fyrir getnaðarvörnum (Geary o.fl., 

2015). Hópur ungmenna í rannsókn Schriver og félaga (2014) greindi frá að starfsfólk 
kynheilbrigðisstofnana hefði talað illa um þau, þau hafi verið dæmd og þeim gert að víkja í burtu ef þau 

litu út fyrir að geta haft efni á einkaþjónustu. Þeim var greint frá því að þau væru að reyna að nýta sér 

ókeypis þjónustu sem ekki var ætluð þeim. Aðrir töluðu um að þeim liði eins og þau væru dæmd fyrir 

að vera af lægri stéttum, þau meðhöndluð eins og þau ættu lakari þjónustu og meðferð skilið. Þegar 

þau fengu slíka þjónustu fannst þeim þau þó ekki getað kvartað undan því vegna þess að þjónustan 

var ókeypis. Starfsfólkið kæmist upp með slíka hegðun þar sem ekkert eftirlit væri með því og það 

þyrfti ekki að bera ábyrgð á gjörðum sínum (Schriver o.fl., 2014).  
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Tafla 2. Yfirlit yfir rannsóknir um einkennandi þætti unglingavænnar kynheilbrigðisþjónustu  
 

Höfundur, ár, 
land.  

Tilgangur rannsóknar Rannsóknarsnið  Úrtak  Aðferð – mælitæki  Niðurstöður  

Geary o.fl. 

2015. 

Suður Afríka 

Skoða og meta upplifun 
ungmenna á að nýta sér 
kynheilbrigðisþjónustu á 
stofnunum sem eru með 
sérhæfða kynheilbrigðisþjónustu 
fyrir ungmenni og stofnunum 
sem ekki voru sérhæfðar. 

Megindleg 
rannsókn. 

Þversniðsrannsókn. 

N=7 á aldrinum 22 ára voru 
valdir, fjórar ungar konur og 
þrír ungir menn. Ungmennin 
voru valin til þess að leika 
hlutverk skjólstæðings. 

15 heilbrigðisstofnanir valdar 
af handahófi, sjö þeirra buðu 
upp á unglingavæna 
kynheilbrigðisþjónustu og átta 
ekki. 

 

Notast var við stutta spurningalista. 

Notaðar voru lokaðar spurningar, 
svarvalmöguleikar voru já eða nei. 

Dæmi um spurningar: 

Varheilbrigðisstarfsfólk ánægt með að 
ræða um smokka? Fannst þér að þú 
hafir fengið fulla athygli frá 
heilbrigðisstarfsmanni á meðan á 
viðtali stóð? 

Enginn munur var á 
jákvæðri upplifun 
ungmenna á milli 
stofnana sem veittu 
sérhæfða 
kynheilbrigðisþjónustu 
og þeirra sem ekki höfðu 
slíka. Niðurstöður leiddu 
í ljós að drengir töluðu 
um betri upplifun en 
stúlkur. 

 

Jonas o.fl. 

2019. 

Suður Afríka 

 

Skoða sýn hjúkrunarfræðinga á 
hindrandi þætti ásamt þörfum 
unglingsstúlkna á fyrir 
kynheilbrigðisþjónustu. 

Eigindleg 
rannsókn.  

Rýnihóparannsókn. 

N=24 heilbrigðistarfsmenn frá 
níu heilbrigðisstofnunum. 
Rannsakendur fengu hjálp 
yfirmanns á hverri stofnun við 
val á þátttakendum. 

21 af þátttakendum voru 
kvenmenn og þrír voru 
karlmenn. 

Gögnum var safnað með níu 
hópviðtölum. Notaðar voru opnar 
hálfstaðlaðar spurningar. Dæmi um 
spurningar: Getur þú sagt frá þinni 
persónulegri skoðun á kynferðislegri 
virkni ungra stúlkna? Heldur þú að þín 
skoðun hafi áhrif á hvernig þú veitir 
þjónustu? 

Almennt veita 
hjúkrunarfræðingar sem 
starfa á 
kynheilbrigðismóttöku 
ungmennum stuðning 
um getnaðarvarnir. Þeir 
greindu þó frá að 
endurteknar komur 
vegna þungunarrofs 
væru óábyrg hegðun og 
ekki í takt við þeirra eigin 
gildi. 

Kavanaugh o.fl. 

2013. 

Bandaríkin  

 

Skoða kynheilbrigðisþjónustu 
m.t.t. getnaðarvarnarráðgjafar 
sem standa ungmennum í 
Bandríkjunum til boða. 

Megindleg 
rannsókn. 
Þversniðsrannsókn. 

víðsvegar um 
Bandaríkin. 

N=584 ungmenni á aldrinum 
15-24 ára.  

Spurningalisti var sendur með 
pósti til stjórnenda stofnanna 
víðsvegar um Bandaríkin. 

Spurningalisti var sendur á 1196 
stofnanir, hann innihélt 23 lokaðar 
spurningar. Spurningalistinn saman 
stóð af 23 fullyrðingum, 
svarmöguleikar já eða nei. Sem dæmi 
var spurt hvort ungmenni geta fengið 
getnaðarvarnir án kvenskoðunar (e. 
pelvic exam) 

 

Kynheilbrigðisþjónustan 
var unglingavæn að því 
leyti að það þurfti ekki 
að vera með bókaðan 
tíma og þær höfðu 
sveigjanlegan 
opnunartíma. Flestar 
móttökurnar buðu upp á 
fræðslu og notuðu 
samfélagsmiðla til þess 
að miðla fræðslu til 
ungmenna. 
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Höfundur, ár, 
land. 

Tilgangur rannsóknar Rannsóknarsnið Úrtak Aðferð – mælitæki  Niðurstöður  

Kennedy o.fl. 

2013. 

Vanúatú 

 

Skoða þá hindrandi þætti 
sem koma í veg fyrir að 
ungmenni sæki 
kynheilbrigðisþjónustu í 
Vanúatú og skoða þá þætti 
sem ungmenni skilgreina 
sem unglingavæna 
kynheilbrigðisþjónustu. 

Eigindleg 
rannsókn. 

Rýnihópaviðtöl og 
hálfstöðluð viðtöl. 

N=341 ungmenni á aldrinum 14-
19 ára. 172 stúlkur og 169 
drengir. 66 rýnihópaviðtöl við 341 
ungmenni á aldrinum 15-19 ára  

Úrtakið var valið úr 27 
samfélögum sem saman stóð af 
15 þéttbýlum og 12 dreifbýlum.  

Einnig voru 12 hálfstöðluð viðtöl 
við starfsmenn/stjórnendur. 

Notast var við hálfstöðluð viðtöl og 
opnar spurningar eins og hvers 
vegna þau sæktu 
kynheilbrigðisþjónustu og hvaða 
þættir eru að hindruðu að þau sæktu 
kynheilbrigðisþjónustu. 

 

Þeir þættir sem voru mest að 
koma í veg fyrir að ungmenni 
sæktu þjónustu voru álit 
samfélagsins á hvaða 
kynferðislega hegðun væri 
talin eðlileg hjá ungu fólki og 
ótti við framkomu starfsfólks. 

Khalaf o.fl.  

2010. 

Jórdanía 

Meta þörf fyrir 
kynheilbrigðisþjónustu 
meðal ungs fólks í 
Jórdaníu, skilgreina þau 
vandamál sem geta komið 
upp við notkun á 
þjónustunni og meta hvað 
ungmenni skilgreina sem 
unglingavæna 
kynheilbrigðisþjónustu. 

Eigindleg 
rannsókn. 

Rýnihóparannsókn. 

N=60 ungmenni, 33 ungir strákar 
og 27 ungar stúlkur á aldrinum 
12-18 ára. Notast var við 
skimunarlista við val á 
þátttakendum sem komu frá 
þremur svæðum í Jórdaníu; 
Amman, Irbid og Al Karak. 
Skilyrði fyrir þátttöku voru að 
ungmennin máttu ekki vera gift, 
þau þurftu að vera á aldrinum 12-
18 ára, vera bæði frá þétt- og 
dreifbýli, valin frá opinberum- og 
einkaskólum eða öðrum 
menntunar eða 
ungmennastofnunum. 

Hálfstöðluð viðtöl og opnar 
spurningar tengdar 
kynheilbrigðisþjónustu og málefni 
sem liggur ungmennum á hjarta. 

Spurt var út í a) þörf fyrir upplýsingar 
um þá þjónustu sem í boði er, þ.e. 
tegundir kynheilbrigðisþjónustu og 
hvar þjónustuna væri að finna b) þörf 
fyrir kynheilbrigðsþjónustu og 
upplýsingar um líkamlegar breytingar 
með auknum líkamlegum þroska c) 
þörf fyrir ráðgjöf um samskipti 
kynjanna og náin sambönd d) þörf 
fyrir kynheilbrigðisþjónustu eins og 
kvenskoðun til að skima fyrir 
sjúkdómum. Einnig var spurt um 
gæði þjónustunnar a) hversu mikils 
virði hún væri og b) aðgengi að 
þjónustunni.   

Þekking á starfsemi 
kynheilbrigðisþjónustunnar 
meðal ungmenna var mjög 
takmörkuð. 

Helstu hindranir voru 
óaðlaðandi umhverfi, 
ófagmannleg framkoma 
starfsfólks og illa upplýst 
starfsfólk. 
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Höfundur, ár, 
land. 

Tilgangur rannsóknar Rannsóknarsnið  Úrtak Aðferð – mælitæki  Niðurstöður  

Mauerhofer 
o.fl. 

2010.  

Sviss 

 

Meta ánægju meðal 
kvenkyns skjólstæðinga 
sem sóttu unglingavæna 
kynheilbrigðismóttökur og 
ákvarða hvaða þættir áttu 
þar í hlut. 

Megindleg 
rannsókn.  

Þversniðsrannsókn. 

N=311 kvenkyns skjólstæðingar á 
aldrinum 12-20 ára. Þátttakendur 
voru þeir sem höfðu sótt 
unglingavæna móttöku í 
Lausanne, Sviss a.m.k. einu 
sinni. 

Spurningalistinn innihélt 42 atriði, 
forprófaður og sniðinn eftir fyrirmynd 
frá Alþjóða-
heilbrigðismálastofnuninni (WHO). 
Ánægja skjólstæðinganna var metin 
með staðhæfingunni ,,Ég er ánægð 
með þá þjónustu sem ég fæ“. 
Svarmöguleikar voru frá 1-4 á Likert 
skala.   

 

94% kvennanna voru ánægðar. 
Þær sem voru ánægðar voru 
líklegri til að finnast eins og 
hlustað væri á þær tjá 
vandamál sín, að 
umönnunaraðili sýndi 
vandamálunum skilning, að þær 
höfðu fengið rétta meðferð eða 
hjálp og fylgdu fyrirmælum frá 
umönnunaraðila 

Motuma o.fl. 

2016.  

Eþíópía 

 

Meta umfang og nýtingu 
unglingavænnar 
kynheilbrigðisþjónustu og 
tengda þætti. 

Megindleg- og 
eigindleg rannsókn. 

Rýnihóparannsókn. 

Þversniðsrannsókn. 

N eigindlegur þáttur = 6 
starfsmenn, þrír starfandi á 
opinberum unglingavænum 
kynheilbrigðisþjónustum og þrír á 
einkastofnunum.  

N megindlegur þáttur = 845 
ungmenni á aldrinum 15-24 ára. 
51,4% karlkyns og 48,6% 
kvenkyns. Valið var í úrtakið á 
nokkrum stigum. Á lokastigi voru 
heimili með ungmennum valin af 
handahófi.  

 

Í eigindlegum þætti rannsóknar var 
notast við djúpviðtöl, hálfstöðluð 
viðtöl og opnar spurningar. 
Spurningarnar voru 10 og fjölluðu 
um þekkingu og viðhorf gagnvart 
unglingavænni 
kynheilbrigðisþjónustu, hversu 
nytsamleg hún reyndist ásamt 
öðrum þáttum tengdum 
kynheilbrigðis- 

þjónustunni.  

Dæmi um spurningar voru:  

Hver er ástæðan fyrir því að þú 
sækir þjónustuna?  

Í megindlegum þætti var notaður 
spurningalisti þar sem starfsfólk 
svaraði 10 spurningum um reynslu 
og þjálfun í starfi sínu. Dæmi um 
spurningar: Hve lengi hefur þú verið 
starfandi á heilbrigðisstofnuninni? 

Ert þú vinalegur og kurteis í garð 
ungmenna, ef já hvernig þá? 

 

Um 64% ungmennanna höfðu 
nýtt unglingavæna 
kynheilbrigðisþjónustu a.m.k. 
einu sinni á meðan á könnun 
stóð. Upplýsingar um 
þjónustuna komu frá vinum, 
skólum, heilbrigðisstarfsfólki og 
voru tengsl milli vitneskju um 
þjónustuna og nýtingu hennar. 
Starfsfólk á einkastofum 
greindu frá að það hefði fengið 
þjálfun við að veita 
unglingavæna 
kynheilbrigðisþjónustu og 
upplifði sjálfsöryggi við að 
mæta þörfum ungmenna. 
Hinsvegar höfðu þeir sem 
störfuðu hjá hinu opinbera ekki 
hlotið slíka þjálfun og töluðu um 
að þeir kæmu fram við 
ungmenni eins og fullorðna 
ásamt því að upplifa óöryggi við 
að veita slíka þjónustu.  
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Höfundur, ár, 
land. 

Tilgangur rannsóknar  Rannsóknarsnið  Úrtak  Aðferð – mælitæki  Niðurstöður  

Schriver o.fl.  

2014. 

Suður- Afríka  

 

Kanna þekkingu og skynjun á 
núverandi kynheilbrigðisþjónustu í 
Soweto, Suður-Afríku, sem beinist 
að ungmennum í og skoða 
mögulegar aðferðir við veitingu 
þjónustunnar.  

 

Eigindleg 
rannsókn. 

Grunduð aðferð. 

N=23 ungmenni. 14 konur 
og níu karlmenn á aldrinum 
21-22 ára. Úrtakið var valið 
af handahófi úr annarri 
rannsókn. 

23 djúpviðtöl sem höfðu það 
markmið að fjalla um skilgreiningu 
einstaklingsins á heilsu, hvaðan 
þau fengju heilsufarsupplýsingar 
og skynjun á núverandi og 
mögulegri kynheilbrigðisþjónustu.  

Einnig voru hálfstöðluð viðtöl 
notuð til að afla upplýsinga um 
sömu þætti og í djúpviðtölum. 

Þekking á unglingavænni 
kynheilbrigðisþjónustu var 
ekki mikil og lítil vitneskja 
um tilgang eða starfsemi 
hennar. Alla jafna voru 
ungmenni ósátt við 
núverandi 
heilbrigðisþjónustu í 
Soweto og greindu frá 
lélegum úrræðum, of 
löngum biðtíma og lökum 
gæðum. 

Thongmixay 
o.fl.  

2019. 

Laos 

Skoða hvaða hindrandi þættir það 
voru sem komu í veg fyrir að 
ungmenni nýttu sér 
kynheilbrigðisþjónustu. 

Eigindleg 
rannsókn. 

Rýnihóparannsókn. 

N= 22 á aldrinum 15-25 ára. 
Af þeim voru 10 stúlkur og 
12 drengir.  

Þátttakendur gátu tekið þátt 
í rannsókninni ef þau voru á 
aldrinum 15-25 ára og 
bjuggu annað hvort í 
Vientiane eða Savannakhet. 

29 hálfstöðluð djúp viðtöl við 22 
þátttakendur á aldrinum 15-25 
ára. Dæmi um spurningu: 

Hver er skoðun foreldra þinna á 
kynlífi fyrir hjónaband? 

Helstu hindranir sem urðu 
á vegi ungmenna við að 
leita sér aðstoðar tengdri 
kynheilbrigði voru lítil 
þekking ungmenna á 
þjónustunni ásamt feimni 
og skömm. 

Weiss o.fl. 

2018. 

Kongó, Búrúndí 
og Rúanda 

Kanna hvort viðeigandi þjálfun og 
aðgengi að leiðbeiningum auki 
hæfni hjúkrunarfræðinga sem starfa 
við unglingavæna 
kynheilbrigðisþjónustu í Kongó, 
Búrúndí og Rúanda. 

Megindleg 
rannsókn.  

Þversniðsrannsókn. 

 

N=365 hjúkrunarfræðingar 
frá handahófsvöldum 
heilbrigðisstofnunum frá 
þremur löndum. 135 
hjúkrunarfræðingar frá sex 
svæðum í Kongó (103 karlar 
og 32 konur), 131 
hjúkrunarfræðingar frá átta 
svæðum í Búrúndí (81 karlar 
og 46 konur) og 99 
hjúkrunarfræðingar frá sex 
svæðum í Rúanda (35 karlar 
og 64 konur. Þátttakendur 
voru á aldrinum 20-40+ ára.  

 

Spurningalisti með 13 spurningum 
þar sem hjúkrunarfræðingar sem 
störfuðu við kynheilbrigðisþjónustu 
áttu að meta hæfni sína í 
tæknilegri og klínískri þekkingu 
ásamt samskiptahæfni í garð 
ungmenna ásamt því að haka við 
af 13 þáttum, hvaða 
kynheilbrigðisþjónusta var veitt á 
þeirra vinnustað og hvort klínískar 
leiðbeiningar fyrir þá þjónustu 
væru til staðar. Einnig var spurt 
um, reynslu af starfi við 
kynheilbrigðisþjónustu og þjálfun 
við að veita unglingavæna 
kynheilbrigðisþjónustu. 

Heildarmunur á þjónustu 
og aðgengi að 
leiðbeiningum í þessum 
þremur löndum sýndi að í 
tveimur þeirra fannst 20% 
hjúkrunarfræðinga þær 
ekki í stakk búnar til að 
leiðbeina ungu fólki. 
Hjúkrunarfræðingar í 
Rúanda sýndu fram á 
mestu hæfnina og á eftir 
kom Búrúndi og loks 
Kongó. Vöntun á 
klínískum leiðbeiningum 
var tengd við lækari gæði 
og sjálfsmat 
hjúkrunarfræðinga, 
sérstaklega í Kongó.  
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5 Umræða 
Í þessari fræðilegu samantekt var leitast við að skoða hvaða þættir það eru sem einkenna 

unglingavæna kynheilbrigðisþjónustu. Niðurstöður rannsókna voru nokkuð samhljóma. Það var 

greinilegt að miklu máli skiptir að samfélög víðsvegar um heiminn bjóði upp á unglingavæna kyn-

heilbrigðisþjónustu. Kynheilbrigðisþjónusta þarf að vera aðgengileg ungmennum á þann hátt að 

auðvelt sé að sækja hana og fá upplýsingar um hana. Einnig kom fram að miklu máli skiptir að 

þjónustan sé algjörlega sniðin að þörfum ungmennanna sjálfra. Ljóst er af niðurstöðunum að dæma að 

til þess að hafa kynheilbrigðisþjónustu unglingavæna eru ýmsir þættir sem spila stórt hlutverk og ef 
ekki er hugað að þeim þáttum getur það haft þau áhrif að ungmenni sæki síður á 

kynheilbrigðismóttökur. Þættir eins og aðgengi, kostnaður, umhverfi, trúnaður, viðhorf, framkoma og 

þekking starfsfólks spilar þar stóran sess.  

Þegar fjallað er um aðgengi er átt við að opnunartími þjónustunnar henti flestum ungmennum en 
þau eiga oft á tíðum erfitt með að sækja þjónustu sem eingöngu er opin á skólatíma (Kavanaugh o.fl., 

2013; Khalaf o.fl., 2010; Motuma o.fl., 2016). Kostnaður var oft áhyggjuefni hjá ungmennum (Jonas 

o.fl., 2019; Kennedy o.fl., 2013; Thongmixay o.fl., 2019) og of langur biðtími eftir þjónustunni 

(Mauerhofer o.fl., 2010; Schriver o.fl., 2014). Hægt er að huga að öllum þessum þáttum en viðhorf og 

framkoma starfsfólks virtist vega hvað þyngst af öllu. Starfsfólk virtist í mörgum tilvikum vera með 

neikvæðar skoðanir og viðhorf í garð ungmenna sem voru orðin kynferðislega virk ung að aldri eða 

áður en þau gengju í hjónaband (Jonas o.fl., 2019; Khalaf o.fl., 2010; Motuma o.fl., 2016; Thongmixay 

o.fl., 2019). Ryðja þarf þessum hindrunum úr vegi svo ungmennin sæki sér þjónustuna ásamt því að 
leyfa ungmennum að vera virkir þátttakendur í þeirri mótun.  

Fjallað verður um helstu þætti lykilrannsókna og þær bornar saman við aðrar rannsóknir. Lögð er 

áhersla á tvö meginefni, þ.e. 1) Erfiðleikar við að nálgast þjónustuna og 2) Undirbúningur starfsfólks 
og sérþarfir ungmenna. 

5.1 Erfiðleikar við að nálgast þjónustuna  
Ungmenni verða oft á tíðum fyrir ýmsum hindrunum og erfiðleikum við að nálgast þjónustuna. 

Niðurstöður sýna fram á að þessir erfiðleikar tengjast m.a. þekkingarleysi, þ.e. ungmenni vita ekki 

nógu mikið um hvernig kynheilbrigðisþjónusta starfar, ótti er um trúnaðarbrest, aðgengi er talið lélegt 

og biðtími eftir þjónustunni talinn of langur. Það var sameiginleg sýn flestra ungmenna að 

unglingavæn kynheilbrigðisþjónusta væri með ásættanlegan opnunartíma, þ.e. hentaði þeirra þörfum 
(Kavanaugh o.fl., 2013; Khalaf o.fl., 2010; Motuma o.fl., 2016). Sambærilegar niðurstöður voru í 

rannsókn Alli og félaga (2013) en þar kom í ljós að um 46% af þeim ungmennum sem rætt var við voru 

óánægð með opnunartímann. Opnunartími hentaði þeim illa og lentu þau oft í vandræðum með að 

sækja þjónustuna vegna þess. 
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Þekkingarleysi á þjónustunni var áberandi í nokkrum rannsóknum, mikið af ungmennum höfðu ekki 

vitneskju um að hún væri til staðar eða hvað hún byði upp á (Jonas o.fl., 2019; Kennedy o.fl., 2013). Í 

rannsókn Schriver og félaga (2014) kom í ljós að aðeins þrír þátttakendur af 23 höfðu heyrt um slíka 

þjónustu (Schriver o.fl, 2014) og aðeins 12,6% svarenda úr 341 manna úrtaki í rannsókn Kennedy og 

félaga höfðu nýtt sér slíka þjónustu á tólf mánaða tímabili (Kennedy o.fl., 2013). Sambærilegar 

niðurstöður voru í rannsókn Mbeba og félaga (2013) en þar kom fram að það þurfi að vekja athygli á 

réttindum ungmenna. Með aukinni fræðslu um réttindi er hægt að vekja athygli á kynheilbrigðismóttöku 
og þar með bæta aðsókn að þjónustunni. 

Nokkuð ljóst var af niðurstöðum að dæma að trúnaður var lykliþáttur að mati ungmenna. Ótti um 

trúnaðarbrest tengdist því að ungmenni vildu ekki að foreldrar eða kunningjar fréttu af heimsókn á 

kynheilbrigðismóttöku. Þessi þáttur átti aðallega við hjá þeim sem bjuggu í smábæjum (Kavanaugh 
o.fl., 2013; Kennedy o.fl., 2013; Khalaf o.fl., 2010; Thongmixay o.fl., 2019). Þessar niðurstöður voru 

samhljóma niðurstöðum í rannsókn Jaruseviciene og félaga (2011) en þar kom fram að kynheilbrigðis-

móttökur í Litháen gátu ekki tryggt það að trúnaður yrði alltaf virtur. Rannsóknin leiddi í ljós að ótti við 

trúnaðarbrest hindraði það að ungt fólk í Litháen færi á móttökuna.  

Of langur biðtími eftir þjónustunni var oft áhyggjuefni og hindrandi þáttur í því að ungmennin sæktu 

sér þjónustu (Schriver o.fl., 2014). Í rannsókn eftir Mauerhofer og félaga kemur fram að 50% ung-

menna fannst biðtíminn þegar komið er á kynheilbrigðismóttöku almennt of langur (Mauerhofer o.fl., 

2010). Í samanburði við aðrar rannsóknir kom fram að vegna manneklu voru heilbrigðisstarfsmenn í 

vandræðum með að hafa biðtímann ekki of langan og hefur það orðið til þess að ungmenni sækja 

síður í þjónustuna (Alli o.fl., 2013). Auk þess að hafa áhyggjur af of löngum biðtíma þegar ungmennin 

mæta á kynheilbrigðismóttökur olli kostnaður sem þau töldu sig mögulega þurfa að greiða fyrir 

þjónustuna, þeim hugarangri. Í nokkrum rannsóknum greindu ungmennin frá því að þau vildu helst 
ekki þurfa að borga stórar fjárhæðir fyrir kynheilbrigðisþjónustu og höfðu oft myndað sér þá skoðun 

eða heyrt frá vinum að þess þyrfti. Það var þó oft á tíðum misskilningur meðal ungmenna því nánast 

öll þjónustan sem boðið var upp á í þessum tilteknu löndum var gjaldfrjáls eða kostnaði haldið í algjöru 

lágmarki (Jonas o.fl., 2019; Kennedy o.fl., 2013; Thongmixay o.fl., 2019). Slíkar áhyggjur af kostnaði 

komu einnig fram í rannsókn Ambresin og félaga (2013) og Onukwugha og félaga (2019) en þá helst 

hjá þeim sem voru frá lágtekjulöndum (Ambresin o.fl., 2013; Onukwugha o.fl., 2019). 

Í nokkrum rannsóknum voru ýmsar hugmyndir kynntar til þess að bæta aðgengi. Þar voru nefndir 

þættir eins og að þjónustan væri kynnt innan skólanna eða jafnvel staðsett innan þeirra (Schriver o.fl., 

2014; Thongmixay o.fl., 2019) en þau ungmenni sem höfðu aðgengi að þjónustu innan skóla eða 

höfðu fengið upplýsingar um hana þar, voru líklegri til að nýta sér hana miðað við jafnaldra (Motuma 

o.fl., 2016). Sambærilegar niðurstöður voru í rannsókn Mason-Jones og félaga (2012) en þar kom  
fram að með því að hafa kynheilbrigðisþjónustu innan skólans væru einnig auknar líkur á að ung-

mennin sæktu sér þjónustuna og að þar væri hægt að veita alhliða og fordómalausa kynheilbrigðis-

þjónustu (Mason-Jones o.fl., 2012). Önnur rannsókn fjallar einnig um þessa þætti og þar kemur fram 

að ákveðinn kostur væri að hafa þjónustuna innan skólanna og má þá nefna að slík þjónusta kom í 

veg fyrir að ungmennin misstu af tímum í skólum og veigruðu sér þá síður við að sækja þjónustuna 

(Ambresin o.fl., 2013). Í einni af okkar rannsóknum kom fram að helsti ótti ungmenna við að færa 
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þjónustuna í skólana var að starfsfólk skólanna hefði aðgang að heilsufarsupplýsingum þeirra og þyrfti 

því að manna hana með starfsfólki sem ekki tengdist skólanum beint (Schriver o.fl., 2014).  

Aðgengið tengist einnig því að þjónustan mismunaði ekki ungmennum en í rannsókn Schriver og 

félaga (2014) kom í ljós að þeir sem ekki höfðu efni á því að mæta á einkareknar stofur fannst 
þjónustan hjá hinu opinbera ekki nógu góð en einkarekin þjónusta var almennt eftirsóttari og talin betri 

því hún væri traustverðugri, hraðari og betur mönnuð og aðbúnaður betri (Schriver o.fl., 2014). 

5.2 Undirbúningur starfsfólks og sérþarfir ungmenna  
Viðhorf starfsfólks gagnvart kynheilbrigðismóttökum var oft á tíðum neikvætt og voru það sam-

eiginlegar niðurstöður í nokkrum rannsóknum. Ef bornar eru saman niðurstöður okkar rannsókna má 

sjá að neikvætt viðhorf starfsfólks var talið fráhrindandi og eitt helsta áhyggjuefni ungmennanna. Það 

var talin stór hindrun og skapa ákveðin vandamál ef starfsfólkið var óvingjarnlegt, hrokafullt og 

dónalegt og einnig ef skortur var á upplýsingagjöf til ungmenna og að starfsfólk væri hneykslað á að 

ungmennin væru að sækja þjónustuna (Geary o.fl., 2015; Jonas o.fl., 2019; Kennedy o.fl., 2013; 

Khalaf o.fl., 2010; Mauerhofer o.fl., 2010; Schriver o.fl., 2014). Starfsfólk greindi oft á tíðum frá því að 
það væri erfitt að veita slíka þjónustu vegna ungs aldurs skjólstæðinga, vegna gilda sem stönguðust á 

við þeirra eigin og fordóma í þeirra garð frá samfélaginu (Jonas o.fl., 2019; Khalaf o.fl., 2010; Motuma 

o.fl., 2016; Thongmixay o.fl., 2019). Til samanburðar við okkar niðurstöður kom fram í rannsókn 

Mbeba og félaga (2012) að þjónustan var talin óaðgengileg vegna neikvæðs viðhorfs starfsfólks í garð 

ungmenna. 

Upplifun starfsfólks var oft á tíðum að samfélagið liti á vinnu þeirra á neikvæðan hátt og þau væru 

jafnvel að ýta undir að ungmennin byrjuðu að stunda kynlíf snemma (Mbeba o.fl., 2012). Jafnframt 

kom fram í rannsókn Ahanonu og félaga (2013) að um 57,5% starfsmanna sem tóku þátt í 

rannsókninni voru á þeirri skoðun að það að greiða aðgang ungmenna að getnaðarvörnum áður en 

þau gengu í hjónaband ýtti undir kynferðislega virkni (Ahanonu o.fl., 2014). Svipaðar niðurstöður komu 

einnig fram í rannsókn Alli og félaga (2013) en þær sýndu að neikvætt viðhorf og óásættanleg hegðun 

starfsmanna teldist hindrun og drægi úr ánægju ungmenna (Alli o.fl., 2013).  

Fram kom í okkar rannsóknum að starfsfólkið var sammála um að heilsa ungmenna skipti meira 

máli en skoðanir samfélagsins (Motuma o.fl., 2016; Thongmixay o.fl., 2019) og að sýna þyrfti 

ungmennum sem sækja þjónustuna stuðning (Motuma o.fl., 2016). Ljóst er að miklu máli skipti ung-

mennin að framkoma starfsfólksins væri góð, þau væru vinaleg, veittu góða fræðslu og upplýsingar, 
gæfu sér tíma til þess að ræða við skjólstæðinga, bæru virðingu fyrir þeim og hefðu kunnáttu til að 

ræða við ungmenni og virtust ánægð með að ungmennin væru að sækja sér þjónustu (Geary o.fl., 

2015; Jonas o.fl., 2019; Kennedy o.fl., 2013; Khalaf o.fl., 2010; Schriver o.fl., 2014) og að starfsmaður 

hafi skilning á þeirra vandamálum (Mauerhofer o.fl., 2010). Það er sameiginleg niðurstaða nokkurra af 

okkar rannsóknum að starfsfólk ýmissa stofnana sem veittu kynheilbrigðisþjónustu höfðu greinilega 

ekki fengið neina þjálfun í framkomu eða tilsögn í hvernig best væri að nálgast ungmennin. Það er 

einnig þáttur sem skiptir miklu máli, þ.e. að geta mætt sérþörfum þessa hóps en til þess þarf ákveðna 
hæfni og færni (Motuma o.fl., 2016; Weiss o.fl., 2013). Sambærilegar niðurstöður voru í rannsókn 

Godia og félaga (2013) og Mbeba og félaga (2012) að almennt skorti heilbrigðisstarfsfólk nauðsynlega 
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þjálfun og ráðgjöf í því hvernig ætti að koma fram við ungmenni (Godia o.fl., 2013; Mbeba o.fl., 2012). 

Starfsfólk upplifði oftar en ekki lítið sjálfsöryggi við að veita slíka þjónustu (Weiss o.fl., 2013) og var 

það sameiginlegt með niðurstöðum úr rannsókn Godia og félaga (2013).   

5.3 Styrkleikar og takmarkanir  
Styrkleikar rannsóknanna sem nýttar voru í niðurstöðukafla voru m.a. þær að rannsóknirnar voru 

bæði megindlegar og eigindlegar. Sumar af rannsóknunum höfðu marga þátttakendur og úrtak því 

gott. Rannsóknirnar gáfu því yfirleitt góða mynd af upplifun, bæði meðal skjólstæðinga og þeirra sem 

veittu meðferð. Ungmennin í rannsóknunum voru í flestum tilvikum fjölbreyttur hópur hvað varðar 

menntun og búsetu.   

Helstu takmarkanir rannsóknanna tengdust úrtökum. Í tveimur rannsóknum var byggt á úrtaki sem 

fékkst aðeins úr þéttbýli, ekki dreifbýli og því erfitt að yfirfæra niðurstöður á alla hópa. Í einni rannsókn 

var úrtakið aðeins frá tveimur fjölmennum eyjum. Í tveimur rannsóknum var erfitt að fá viðhorf og 

reynslu karlkyns þátttakenda, bæði ungra drengja og karlkyns hjúkrunarfræðinga og voru því þessar 

niðurstöður útilokaðar í gagnagreiningu. Aðeins örfáir karlkyns hjúkrunarfræðingar tóku þátt í einni 
rannsókninni og megin ástæðan fyrir því var sú að almennt er ekki mikið af karlmönnum í hjúkrun þar í 

landi. Einstaka rannsóknir höfðu þröngt aldursbil í rannsóknum sínum og var úrtakið t.d. aðeins 21-22 

ára og því ekki hægt að yfirfæra niðurstöður á þau ungmenni sem yngri eru. Takmarkanir tengdust því 

einnig að umræðuefnið kynheilbrigði var oft á tíðum talið viðkvæmt, sem reyndist bæði ungmennum 

og starfsfólki stofnana oft erfitt að ræða og því spurning hversu vel tókst til að fá raunsanna mynd af 

rannsóknarviðfangsefni.  



39 

Ályktanir 

Ljóst er af þeim rannsóknum sem skoðaðar voru að ákveðnir þættir skipta ungmennin miklu máli þegar 

kemur að aðgengi og gæðaþjónustu á sviði kynheilbrigðis. Mikilvægt er að greina þarfir þessa hóps og 

leitast við að mæta þeim á sem bestan hátt og stuðla þar með að auknu kynheilbrigði meðal ungs 

fólks. Margvíslegar rannsóknir hafa verið gerðar hér á landi seinustu áratugi, bæði megindlegar og 

eigindlegar sem tengjast m.a. kynheilbrigði ungmenna. Áhugavert væri að bæta við þann 

þekkingargrunn og kanna hugmyndir og sýn ungmenna á unglingavæna kynheilbrigðisþjónustu og 

helstu þætti sem einkenna hana. Jafnframt skoða hvað fær ungmennin til að sækja slíka þjónustu og 
hvaða þættir standa í veginum fyrir því að koma á fót slíkri móttöku hér á landi, ekki einungis á 

höfuðborgarsvæðinu heldur einnig á landsbyggðinni. Þegar þar að kemur þarf að huga vel að því að 

kynna þjónustuna og veita upplýsingar um hana í þeim tilgangi að hún nái til ungmenna. Í dag eru 

fjölmargar leiðir til að koma slíkum upplýsingum á framfæri en mikilvægast af öllu að þær nái skýrt og 

greinilega til markhópsins og á þann hátt að þeim þyki sjálfsagt og eðlilegt að kynna sér þetta frekar.  
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