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Útdráttur   
Í þessu verkefni er leitast við að svara eftirfarandi spurningum; Er þörf fyrir sértæka 

kynheilbrigðisþjónustu fyrir unglinga á Íslandi? Hvernig er kynheilbrigði unglinga á Íslandi? 

Hefur klámvæðing áhrif á kynheilbrigði unglinga? Til að leita svara verður fjallað um hugtökin 

kynheilbrigði, klám og klámvæðingu og þau tengd við líf unglingsins. Þróun einstaklings á 

unglingsárunum verður skoðuð og reynt að varpa ljósi á þær breytingar sem eiga sér stað hjá 

einstaklingum á þeim tíma. Rætt verður um kynheilbrigði og kynhegðun unglinga í ljósi 

þeirrar klámvæðingar sem einkennir samfélag nútímans, þar sem fjöldi kynsjúkdómasmita, 

þungana og fóstureyðinga hjá þessum aldurshóp verður skoðaður. Litið verður til sögu 

sértækrar kynheilbrigðisþjónustu fyrir unglinga hér á landi og hún borin saman við 

þjónustuna sem er í boði nú á dögum með það að markmiði hvort nauðsyn sé að bæta hana 

eða sérsníða á einhvern hátt. Auk þess verður sambærileg þjónusta í nágrannalöndunum 

skoðuð og bæði erlendar og innlendar rannsóknir á óskum unglinganna fyrir slíkri þjónustu.

  Á Íslandi er fjöldi klamydíu – og kynfæravörtusmita hlutfallslega hærri en í 

nágrannalöndum okkar og er sýkingin algengust hjá stúlkum á aldrinum 15-20 ára. Auk þess 

hefur fjöldi fæðinga og fóstureyðinga hér á landi hjá ungu fólki undir 20 ára verið töluvert 

hærri ef miðað er við Norðurlöndin síðustu árin, en má þó sjá að eitthvað hafi dregið úr þeim 

fjölda nú á síðari árum. Sértækar kynheilbrigðisþjónustur fyrir unglinga hafa verið 

starfræktar um nokkurra áratuga skeið í löndum eins og Svíþjóð, Bretlandi og Bandaríkjunum 

með mjög góðum árangri. Þar er starfsfólkið sérþjálfað til að mæta þörfum unga fólksins sem 

þangað leitar auk þess sem það fer reglulega á símenntunarnámskeið á vegum 

heilbrigðisstofnunarinnar og sveitarfélaganna.  Þrátt fyrir að sérstakar unglingamóttökur hafi 

opnað víðsvegar um landið í kringum 1999-2003 og þær verið ágætlega sóttar, var búið að 

loka þeim flest öllum árið 2007. Kannanir sem gerða hafa verið hér á landi á meðal unglinga 

hafa allar sýnt mikinn áhuga þeirra á að sækja slíka þjónustu og þó svo að enn sé fjöldi 

kynsjúkdómasmita og þungana mikill hjá hjá ungu fólki hafa þessar móttökur ekki opnað á ný 

til að veita unglingum þá þjónustu sem þeir óska eftir.   
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Inngangur  

Það er réttur hvers einstaklings, sem til þess hefur aldur, að njóta kynlífs án þess að hafa 

frjósemi að markmiði. Hugtakið kynheilbrigði hefur þá megináherslu að hlúa að því að kynlíf 

sé stundað á sem heilbrigðastan hátt svo einstaklingar geti notið eigin verðleika sem 

kynverur. Samkvæmt Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni (WHO) er kynlíf hluti af 

persónuleika hvers einstaklings og er það bæði ein af grunnþörfum hans og hluti af því að 

vera manneskja að eiga kost á því að stunda kynlíf án frjósemi. Til að einstaklingur nái að 

njóta kynheilbrigðis þarf hann að fá upplýsingar og fræðslu um kynlíf auk þess að þessi réttur 

hans sé virtur. Það má því segja að margir þættir þurfti að spila saman til að kynheilbrigði sé 

náð. Kynheilbrigði unglinga er hægt að móta með margvíslegum forvarnarúrræðum. Einn 

meginþáttur íslensku heilbrigðisáætlunarinnar til ársins 2010 snýr að heilsufari ungs fólks. Í 

markmiði 4 stendur: „Á næstu árum er mikilvægt að skipulegar verði unnið að því að bæta 

lífsgæði og aðstæður unglinga og ungs fólks. Þar getur heilbrigðisþjónustan einkum lagt sitt 

lóð á vogarskálina með aðgerðum á sviði fræðslu og forvarna..“ (Heilbrigðis – og 

tryggingamálaráðuneytið, 2001). Þessi markmið eru meðal annars að  efla upplýsingastarf og 

fræðslu fyrir almenning og fagfólk um farsóttir og sóttvarnir líkt og kynsjúkdóma. Einnig er 

stefnt að því að draga á úr nýgengi klamydíusmita um 50% og fækka einnig ótímabærum 

þungunum meðal stúlkna 19 ára og yngri um 50% (Heilbrigðis – og tryggingamálaráðuneytið, 

2001).                  

  Í þessu verkefni er leitast við að svara eftirfarandi spurningum: er þörf fyrir sértæka 

kynheilbrigðisþjónustu fyrir unglinga á Íslandi? Hvernig er kynheilbrigði unglinga á Íslandi? 

Hefur klámvæðing áhrif á kynheilbrigði unglinga? Til að leita svara verður fjallað um hugtökin 

kynheilbrigði, klám og klámvæðingu og þau tengd við líf unglingsins. Þróun einstaklings á 

unglingsárunum verður skoðuð og reynt að varpa ljósi á þær breytingar sem eiga sér stað hjá 

einstaklingum á þeim tíma. Rætt verður um kynheilbrigði og kynhegðun unglinga í ljósi 

þeirrar klámvæðingar sem einkennir samfélag nútímans, þar sem fjöldi kynsjúkdómasmita, 

þungana og fóstureyðinga hjá þessum aldurshóp er skoðaður. Litið verður til sögu sértækrar 

kynheilbrigðisþjónustu fyrir unglinga hér á landi og hún borin saman við þjónustuna sem er í 

boði nú á dögum með það að markmiði hvort nauðsyn sé að bæta hana eða sérsníða á 

einhvern hátt. Auk þess verða sambærilegar þjónustur í nágrannalöndunum skoðaðar og 

bæði erlendar og innlendar rannsóknir á óskum unglinganna fyrir slíkar þjónustur. 
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  Heimildir sem notast verður við hér eru fræðilegar heimildir sem fengnar eru úr bæði 

íslenskum og erlendum rannsóknum, greinum, tímaritum og bókum. Auk þess eru greinar af 

vefum stofnanna og umræða fréttamiðla sem birt hafa fréttir af þessu málefni. Einnig 

miðlaði Sigurlaug Hauksdóttir, yfirfélagsráðgjafi á sóttvarnarsviði Landlæknisembættisins, 

óútgefnum upplýsingum til höfundar sem notast er við sem heimild. 
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1. Kynheilbrigði og klám  

1.1 Skilgreining á hugtakinu kynheilbrigði 

Hugtakið kynheilbrigði er hluti af heilbrigði hvers einstaklings og hefur það jafnframt áhrif á 

velferð hans (Sigurlaug Hauksdóttir, 2006). Hugtakið hefur á síðari árum verið að ryðja sér til 

rúms og má rekja það til ársins 1990 þegar umfjöllun á alþjóðlegum vettvangi um 

kynlífsheilbrigði og frjósemisheilbrigði eða kynheilbrigði fór að aukast. Hugtakið felur í sér 

bæði kynlífsheilbrigði og frjósemisheilbrigði þar sem lögð er áhersla á heilbrigða frjósemi 

annars vegar og heilbrigt kynlíf hinsvegar. Hugtakið kynheilbrigði samanstendur af  fjórum 

þáttum sem allir eru nátengdir kynferði: líkamlegir, andlegir, félagslegir og tilfinningalegir 

þættir. Þessir fjórir þættir stuðla að vellíðan fólks bæði varðandi kynlíf og frjósemi. 

Frjósemisheilbrigði nær til allra þeirra þátta sem koma að frjósemi einstaklings, verndun 

frjóseminnar, takmörkun barneigna og barneignir. Kynlífsheilbrigði á hinsvegar við um 

kynlífsþroska einstaklings og kynlíf hans. Það lýtur þá að heilbrigðu kynlífi fólks og 

einkennandi þáttum þess. Hugtakið varðar tilfinningar, langanir og þörf mannsins fyrir 

ástríki. Því má segja að kynheilbrigði leggi megináherslu á að hlúa að heilbrigðu kynlífi 

einstaklinga sem er ekki stundað með frjósemi að markmiði heldur með það í huga að 

einstaklingar geti notið eigin verðleika sem kynverur (Sóley S. Bender, 2001, 2006a).  

  Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (WHO) leggur áherslu á það að kynlíf sé hluti af 

persónuleika hvers og eins og sé það ein af grunnþörfum mannsins og hluti af því að vera 

manneskja. Kynlíf er því ekki það sama og kynmök. Kynlíf einstaklings er mun meira en 

fullnæging hans í kynmökum og nær yfir það að vera í góðu sambandi við eigin tilfinningar 

jafnt við sínar kynferðislegu tilfinningar. Kynlíf einstaklingsins hefur áhrif á hugsanir, 

tilfinningar, gjörðir og samskipti og þar með andlega og líkamlega líðan hans.  Upplýsingar og 

fræðsla um kynlíf ásamt því að hafa þann rétt að njóta og stjórna kynlífi og frjósemi í 

samræmi við félagsleg og persónuleg gildi er eitt af grundvallaratriðum þess að einstaklingar 

njóti kynheilbrigði (Sóley S. Bender, 2006a). Það má því segja að kynheilbrigði gangi út á það 

að persónuleg viðhorf hvers og eins brjóti ekki í bága við siðferðiskennd kynlífsfélagans. Með 

kynheilbrigði á manneskjan að líta jákvæðum augum á kynlíf (Pan American Health 

Organization, 2000). Ein aðalforsenda kynheilbrigðis er því að veita einstaklingum 

upplýsingar, fræða þá og leggja áherslu á rétt þeirra til þess að njóta og stjórna kynlífi sínu 

með tilliti til frjósemi og eigin takmarkana.  
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1.2 Skilgreining á hugtakinu klám                 

Skilgreining á hugtakinu klám hefur verið á reiki og  hefur því reynst erfitt að skilgreina það í 

gegnum tíðina. Orðið sjálft, pornegraphien, kemur úr grísku og er það samansett úr orðunum 

porne og graphien sem þýða vændiskona og skrif. Því er upprunaleg merking orðsins í raun 

skrif um/eftir vændiskonu (Dictionary.com, e.d.). Samvæmt Íslensku kynlífsbókinni eftir Óttar 

Guðmundsson er Bósasaga síðan á fimmtándu öld og sagan af Maríu egypsku síðan á 

þrettándu öld berorðaðar ástarlífslýsingar sem kitluðu kynhvötina og leyfðu fólki að 

skyggnast inn í hinn forboðna heim kynlífs. Menn hafa einnig á öllum öldum talað opinskátt 

um kynlífshegðun sem oft hefur kallast klám. Til að mynda var ávallt mikið um 

ástarlífsmyndir og kynfæratákn í gömlum menningarþjóðfélögum Grikkja og Rómverja og átti 

það að færa fólki hamingju og frjósemi. Þar var fólk sýnt nakið í leik og starfi og virtist sem 

kynfæri væru ekkert feimnismál eins og síðar varð. Þó fólk hafi farið að hylja líkama sinn með 

kristinni trú sýndu málverk frá miðöldum naktar og hálfnaktar konur á kynþokkafullann hátt 

auk konu og karls í kynferðislegum athöfnum, þar sem þó konan sýndi oftast meira hold 

(Óttar Guðmundsson, 1990). Það er því augljóst að klám í einhverri birtingarmynd hefur alla 

tíð verið til staðar.           

  Samkvæmt orðabókum í dag er hugtakið aðallega skilgreint sem klámfengið efni sem 

hefur þann tilgang að örva þann kynferðislega sem það skoðar. Með klámfengu efni er átt 

við bækur, ljósmyndir, tímarit, listaverk, hreyfimyndir, tónlist og fleira þar sem fólk kemur 

fram í einhverri birtingarmynd af nekt, annað hvort í kynþokkafullum stellingum eða þar sem 

það framkvæmir kynferðislegan gjörning með manneskju eða hlutum (Dictionary.com, e.d.). 

Íslensk orðabók skilgreinir orðið klám á þennan veg: ,,grófgert, illa unnið verk, gróft orð, 

klúryrði (einkum um kynferðismál eða kynfæri), málfar, mynd eða annað sem beinir 

athyglinni að kynlífi eða kynfærum án nauðsynjar í listrænu samhengi, fræðslu og þess 

háttar.“ Sem dæmi um klám telur orðabókin upp orð líkt og klámmynd, klámrit, klámsaga, 

kámsýning, klámvísa, dýraklám og barnaklám (Mörður Árnason, 2007).    

  Klámið býður upp á veröld sem fólk getur horfið inn í og látið sig dreyma um líf sem er 

frábrugðið öllu öðru sem það þekkir. Þar er heimur þar sem allir hafa alltaf áhuga á 

kynmökum, karlar hafa stöðuga standpínu, konur eru fullar af girnd og losta og neita því 

karlmanni aldrei um kynmök. Karlmaðurinn hefur þol í að fullnægja hverri konunni á fætur 

annarri, missir aldrei stinningu né löngun þrátt fyrir ótal fullnægingar og sáðlát. Konurnar 

geta stundað kynmök með fjölda karlmanna og fengið fullnægingu hverja á eftir annari, auk 
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þess sem það hefur aldrei komið fyrir í sögu klámsins að karlmaðurinn geti ekki fullnægt 

konu. Í þessum heimi er engin skömm eða sekt, boð eða bönn og allt það sem hugurinn 

girnist er leyfilegt. Það er einnig svo í þessum heimi að hlutskipti kvenna er yfirleitt það að 

þóknast karmanninum í einu og öllu og vera honum undirgefin kynvera. Því er kvenímynd 

klámsins á nokkurn hátt niðurlægjandi fyrir konur og eru því ekki allir á sömu skoðun er 

kemur að réttlætanleika klámsins (Óttar Guðmundsson, 1990). Þrátt fyrir að það sé ekki til 

ein viðurkennd skilgrening á hugtakinu klám er það þó bannað samkvæmt íslenskum 

hegningarlögum. Þar kemur fram í 210.gr. að „Ef klám birtist á prenti, skal sá, sem ábyrgð ber 

á birtingu þess eftir prentlögum, sæta sektum …eða fangelsi allt að 6 mánuðum. Sömu 

refsingu varðar það að búa til eða flytja inn í útbreiðsluskyni, selja, útbýta eða dreifa á annan 

hátt út klámritum, klámmyndum eða öðrum slíkum hlutum, eða hafa þá opinberlega til sýnis, 

svo og að efna til opinbers fyrirlestrar eða leiks, sem er ósiðlegur á sama hátt.“ Það kann að 

virðast sérstakt að hugtak sem ekki er til skilgreining á sé notað í lögum, en samkvæmt Dr. 

Guðbjörgu Hildi Kolbeins á hugtakið að vera skilgreint samkvæmt þeim gildum sem eru 

ríkjandi í samfélaginu hverju sinni og sé það því verk dómstóla að skera úr um það hvað sé 

klám og hvað ekki er slík mál koma upp. Hafa ber í huga að hegningarlög Íslands voru sett 

árið 1940 og má því ætla að þær skilgreiningar sem voru til hliðsjónar á þeim tíma séu á lítinn 

hátt svipaðar því sem fellur undir hugtakið í dag (Guðbjörg Hildur Kolbeins, 2002, 2005). 

Þegar kemur að dómsmálum hafa íslenskir dómstólar skilgreint klám sem: „efni sem er 

ögrandi framsetning á kynlífi í auðgunartilgangi, án ástar, blíðu eða ábyrgðar“. Hugtakið 

erótík er þar skilgreint sem: „bókmenntaleg eða listræn tjáning ástar“. Þessi skilgreining var 

sett fram af sérfræðinganefnd Menningarstofnunar Sameinuðu þjóðanna árið 1986 og hefur 

hæstiréttur notað hana þrívegis til að byggja niðurstöður sína á (Guðbjörg Hildur Kolbeins, 

2005).            

  Þrátt fyrir að erfitt geti reynst að skilgreina klám virðast þó flestir vera sammála því að 

um sé að ræða opinberun á nekt eða kynferðislegum athöfnum einstaklings í hverskyns 

birtingarformi. Skilgreining einstaklinga getur síðan stjórnast af menningar – og trúarlegum 

áhrifum svo eitthvað sé nefnt. 

2.  Þróun einstaklings á unglingsárunum 

Unglingsárin eru tímabil þar sem einstaklingur gengur í gegnum miklar líkamlegar og 

andlegar breytingar. Það er ferli einstaklings frá því að vera barn að því að verða fullorðinn. 



  

 9  

Oft er talað um þessi ár í þremur þrepum, frumunglingsskeið sem eru árin frá 11 ára til 14 

ára; miðunglingsskeið sem eru árin frá 15 ára til 17; og síðast er það lokaunglingsskeið sem 

eru árin frá 18 ára til 20 ára. Á þessum árum öðlast einstaklingur jafnt og þétt aukinn þroska 

og skilning á umhverfinu, sjálfum sér og öðrum einstaklingum (Sieving  og Stevens, 2000). 

  Sumir kennismiðir hafa lagt áherslu á að unglingsárin séu erfitt tímabil, oft kennt við 

storma og streitu, sem rakið er til líkamsbreytinga og þroskun sjálfsmyndarinnar. Samkvæmt 

kenningum svissneska þróunarsálfræðingsins Jean Piaget, eru börn á aldrinum 11-15 ára á 

stigi formlegar aðgerðar líkt og hann kallar það. Nýir eiginleikar koma fram á þessu stigi sem 

verða til þess að unglingar fara að sjá heiminn í öðru ljósi. Unglingsárin eru á margan hátt 

frjóasta tímabilið á ævi mannsins. Á þessu tímabili fara unglingar að endurskoða að einhverju 

leyti fyrri hugmyndir sínar og fara að framkvæma aðgerðir sem tengjast ekki þeirra eigin 

reynslu. Þeir öðlast einnig aukinn vitsmunaþroska , kynhvöt þeirra vaknar, sjálfræðisviðleitni 

og þroskun sjálfsmyndar eykst svo eitthvað sé nefnt. Hugsunin verður jafnframt gagnvirk og 

einstaklingur getur skoðað sjálfan sig betur ásamt því að hún verður sveigjanlegri og 

einstaklingurinn getur hugleitt hluti á fjölbreyttari hátt en áður. Unglingar taka oft 

örlagaríkar ákvarðanir á þessum tíma hvað varðar nám, starf, makaval og fleira. Unglingar 

nútímans standa hins vegar frammi fyrir mun fjölbreyttara vali en nokkurn tímann áður og 

skal því engan undra þó þetta vefjist fyrir þeim og sumir eigi erfitt með að finna sjálfa sig 

(Aldís Guðmundsdóttir, 1992).         

  Ólíkt mörgum öðrum kennismiðum hafði Piaget fremur jákvæða afstöðu til 

unglingsáranna vegna þess andlega þroska sem fer fram á þeim tíma. Hann taldi að þær 

breytingar sem verða á rökhugsun unglinga á þessu árum hefði mun meiri áhrif á bæði 

persónuleika og lífssýn þeirra en þær líkamsbreytingar sem ávallt er lögð meiri áhersla á 

(Aldís Guðmundsdóttir, 1992).  

3. Kynhegðun unglinga á Íslandi   

Hér á landi byrjar fólk að stunda kynlíf fyrr en í nágrannalöndum okkar en meðalaldur 

unglinga við upphaf kynlífs var 15,5 ár árið 2006. Sama ár höfðu 6% stúlkna og 7% drengja 

stundað kynlíf hér á landi fyrir 13 ára en ekki var að finna slíkar upplýsingar hjá 

nágrannalöndum (Sigurlaug Hauksdóttir, 2006; Lýðheilsustöð, 2006; Eyjólfur Þorkelsson o.fl., 

2008). Í könnuninni Könnun á kynhegðun ungs fólks og kynferðislegri misnotkun, sem 

Rannsókn og greining gerði fyrir Barnaverndarstofu árið 2006, kom fram að um helmingur 
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stúlkna taldi að hækka ætti kynferðislegan lögaldur sem þá var 14 ára í annaðhvort 15 ára 

eða 16 ára og eldri, en 60% stráka taldi að hann ætti að vera áfram 14 ára. Samkvæmt 

þessum niðurstöðum virðast stúlkur líklegri en piltar til að sjá eftir því að hafa stundað kynlíf. 

Bragi Guðbrandsson, forstjóri Barnaverndarstofu, taldi þessar niðurstöður benda til þess að 

með þessu væru stúlkur að biðja um aukna vernd og vilji því láta hækka kynferðislegan 

lögaldur upp í 15 ár (Morgunblaðið, 2006). Árið 2007 var kynferðislegum lögaldri síðan breytt 

og segir nú í 202. gr. Almennra hegningarlaga nr. 19/1940, að „hver sem hefur samræði eða 

önnur kynferðismök við barn, yngra en 15 ára, skal sæta fangelsi ekki skemur en 1 ár og allt 

að 16 árum“. Með þessu eru hann nú sá sami og í Danmörku og Svíþjóð en í Noregi og 

Finnlandi er hann 16 ára (Dómsmálaráðuneytið, 2002).     

  Þegar einstaklingur vex þarf hann meðal annars á því að halda að fá örvun, stuðning og 

fræðslu til að þroskast á eðlilegan hátt. Að dafna sem kynvera er hluti af þessu þroskaferli 

einstaklings.  Lagður er grunnur að kynímynd einstaklingsins á fyrstu árum ævinnar þar sem 

hann áttar sig smátt og smátt á því hvoru kyninu hann tilheyrir og prófar sig þá gjarnan 

áfram í ólíkum hlutverkum með ýmsum leikjum. Þar skiptir miklu máli að foreldrar skynji 

þroskaþarfir barna sinna, nái að örva þau undir viðeigandi kringumstæðum, leiðbeina og 

fræða. Með því myndast traust samband á milli uppalanda og barns frá byrjun 

þroskaferilsins. Rannsóknir hafa sýnt fram á að góð samskipti foreldra og barna skili sér 

iðulega í ábyrgri hegðun þegar kemur á unglingsárin. Það eitt getur haft áhrif á það að 

unglingar byrji seinna að hafa kynmök og séu ábyrgari í notkun getnaðarvarna (Sóley. S. 

Bender, 2001).           

  Samkvæmt Sóleyju S. Bender (2001) er það í mörgum tilfellum svo að unglingar undir 

14 ára aldri eru ekki tilbúnir til að stunda kynlíf, hvorki líkamlega né andlega og því síður eru 

þeir tilbúnir til að takast á við þá neikvæðu hluti sem fylgt geta kynlífi, líkt og kynsjúkdóma 

og/eða ótímabærar þunganir. Hins vegar getur þeim þótt það ómögulegt að gera ekki það 

sama og vinirnir og leiðist ungt fólk því út í athafnir sem það er ekki hugarfarslega tilbúið að 

taka þátt í til þess eins að þóknast öðrum (Sóley. S. Bender, 2001). Algengt er að 

einstaklingur á unglingsaldri verði fyrir miklum þrýstingi frá jafnöldum sínum um að byrja að 

stunda kynlíf, en fyrir ungling er álit vinahópsins mikilvægt. Það sem gerist innra með honum 

getur því haft úrslitaáhrif á það hvenær unglingar byrja að stunda kynlíf (Dagbjört 

Ásbjörnsdóttir, 2002a). Unglingar sem byrja snemma að stunda kynlíf eru í aukinni hættu 

bæði að smitast af kynsjúkdómum, geta barn, verða fyrir ofbeldi eða þjást af eftirsjá. Því eldri 
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sem unglingar eru við fyrstu kynmök aukast líkurnar á því að þeir séu tilbúnir til þess, viti 

hvað það er sem þeir vilja, geti tjáð sig um óskir sínar, noti frekar getnaðarvarnir og njóti 

kynlífsins betur. Við afleiðingar líkt og þungun, standa unglingarnir frammi fyrir ábyrgð sem 

erfitt getur verið fyrir unga manneskju að takast á við. Nokkuð oft er því sem unglingar öðlast 

reynslu sína í kynlífi á sársaukafullann hátt og hefur það í kjölfarið mótandi áhrif á þróun 

sjálfsmyndar þeirra og kynhlutverks. Slík reynsla getur síðan einnig haft áhrif á félagslega 

stöðu þeirra og á hvaða hátt einstaklingurinn nýtur kynlífs í framtíðinni (Sigurlaug 

Hauksdóttir, 2006).           

  Ef marka má þessar niðurstöður hafa unglingar sem byrja að stunda kynmök snemma 

sum hver ekki öðlast þroska til að taka ábyrgar ákvarðanir þegar kemur að kynlífi. Einnig er 

hætta á því að þau hafi enn ekki þroska til að gera greinarmun milli eigin langana og vilja 

annars vegar og vilja til að falla í hópinn hinsvegar.  

3.1 Notkun unglinga á getnaðarvörnum 

Eitt af markmiðum Heilbrigðisáætlunar Íslands fyrir árin 2001 til 2010 var að draga úr 

þungunum unglingsstúlkna undir 19 ára aldri um 50% ásamt því að greiða aðgengi unglinga 

að getnaðarvörnum (Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 2001). Í  5. mgr. laga númer 

25/1975 kemur einnig fram að: „unnið skal að því að auðvelda almenningi útvegun 

getnaðarvarna, m.a. með því, að sjúkrasamlög taki þátt í kostnaði þeirra.“ Umdeilanlegt er 

hversu vel þessum reglugerðum er framfylgt en að því verður komið síðar. Auk þess verður 

nánar fjallað um fjölda þungana og fóstureyðinga stúlkna undir 20 ára í kafla 3.3.  

  Í gegnum tíðina hefur ávallt verið mikið rætt um það hver ástæðan sé fyrir lítilli notkun 

íslenskra unglinga á getnaðarvörnum. Ástæður líkt og að þora ekki að fara til læknis til að 

biðja um vörn eða hræðslan við að hitta einhvern hjá lækninum hafa komið upp. Einnig er sá 

misskilningur nokkuð algengur meðal unglinga að unglingsstúlkur undir 16 ára geti ekki 

fengið pilluna hjá lækni auk þess að þau eru hrædd um að mæta ekki skilningi og fá í stað 

predikun frá lækni fyrir að vera farin að stunda kynlíf svona ung (Sóley S. Bender, 2000). 

Þegar kemur að því hvort unglingar noti getnaðarvarnir í kynmökum sínu skiptir viðhorf 

þeirra og hugmyndir mjög miklu máli. Ef þeim finnst flókið að nálgast þær, þyki þær of dýrar 

eða flóknar í notkun eru þeir mun líklegri til að nota þær ekki. Ef unglingar aftur á móti gera 

sér grein fyrir ávinningi þess að nota getnaðarvarnir líkt og að vera örugg gegn 

kynsjúkdómasmiti og ótímabærum þungunum eru þau líklegri til að nota þær í sínum 
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kynmökum (Sóley S. Bender & E. Kosunen, 2005).       

  Samkvæmt könnuninni Viðhorf og þekking 16 ára unglinga á kynlífstengdu efni, sem 

gerð var á árunum 2005-2006, kom í ljós að þekkingu íslenskra ungmenna á getnaðarvörnum 

og kynsjúkdómasmiti var verulega ábótavant. Til að mynda taldi tíundi hver unglingur að 

pillan myndi veita vörn gegn kynsjúkdómum og sýndi sama könnun að íslenskir unglingar 

fara ekki að leiða hugann að getnaðarvörnum fyrr en eftir fyrstu kynmök. Þar kom einnig 

fram að þeir unglingar sem eiga í góðum samskiptum við foreldra sína, það er að segja þeir 

sem geta rætt um mál tengd kynlífi og getnaðarvörnum við þau, virðast vera jákvæðari í garð 

þess að nota getnaðarvarnir. Þetta á sér í lagi við um stelpur (Eyjólfur Þorkelsson o.fl., 2008).

  Það er því mikilvægt að veita unglingum hér á landi frekari upplýsingar og fræðslu um 

getnaðarvarnir og kynsjúkdóma en hefur verið hingað til. Það er nokkuð áhyggjuefni að 

vitneskja unglinga er ekki meiri um jafn mikilvæg málefni og getnaðarvarnir og kynsjúkdóma. 

Nánar má skoða þessar niðurstöður í kafla 3.2. 

3.2 Unglingar og kynsjúkdómar       

Í könnun Eyjólfs Þorkelssonar og fleiri (2008) sem rætt var um í kala 3.1 kom fram að 

þekkingu unglinga á kynsjúkdómum og smitleiðum er nokkuð ábótavant. Þar kom meðal 

annars fram að nær helmingur þeirra unglinga sem tóku þátt í könnuninni töldu klamydíu 

ólæknandi kynsjúkdóm og 70% þeirra töldu að herpesveirusýkingu mætti lækna með 

sýklalyfjum. Þar að auki töldu 12% þeirra að hægt væri að lækna alnæmi og helmingur taldi 

að hægt væri að smitast af kynsjúkdómum af klósettsetu (Eyjólfur Þorkelsson o.fl., 2008).

 Árið 2008 greindust 1834 einstaklingar með klamydíu á Íslandi, en sú tala samsvarar 

því að fimm einstaklingar smitist á degi hverjum. Þessi tala hækkaði þó gífurlega árið 2009 

því þá greindust 2321 einstaklingar með klamydíu og var sýkingin algengust hjá stúlkum á 

aldrinum 15-19 ára, en þá greindust 605 stúlkur og 224 strákar í þessum aldurshóp.  Síðustu 

tíu árin hafa stúlkur í þessum aldurshópi greinst með klamydíu í um 30% fleiri tilfellum en 

strákar, en árið 2009 voru tilfellin þó 40% fleiri hjá stúlkum (sjá mynd 1) 

(Landlæknisembættið, e.d; Datamarket.com, 2010c). Klamydíusmit er einnig algengara hjá 

stúlkum en strákum á aldrinum 20 – 24 ára og er áhugavert að leiða hugann að því hver 

ástæðan fyrir þvi sé, en til að mynda finna fæstar konur og einungis helmingur karla fyrir 

einkennum þegar kemur að smiti (Steingrímur Davíðsson og Jón Hjaltalín Ólafsson, 2002).  

Það má því velta upp mörgum hugmyndum um ástæðuna fyrir þessum mun á kynjunum líkt 
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og til dæmis hvort stúlkur fari frekar í athugun eða hvort strákar hafi fleiri rekkjunauta áður 

en upp kemst um sýkinguna. Því miður var enga rannsókn að finna um þennan mun á fjölda 

kynjana sem smitast af kynsjúkdómum. 

 

 

Mynd 1 Klamydíusmit 15-19 ára unglinga eftir kyni. (Landlæknisembættið, e.d; Datamarket.com, 
2010c) 

 Árið 2008 birti European Surveillance of Sexually Transmitted Infections (ESSTI) ársskýrslu 

sína þar sem kemur fram að Ísland á hlutfallslega flest tilfelli í klamydíusmiti samanborið við 

aðrar Evrópuþjóðir (Guðrún Sigmundsdóttir, 2009, 2010). Nú nýlega hefur það einnig komið í 

ljós að Ísland á hæstu tíðni kynfæravörtusmits af fjórum Norðurlandanna; Ísland, Noregi, 

Danmörk og Svíþjóð. Samkvæmt samnorrænni könnun þessara fimm landa, sem Laufey 

Tryggvadóttir framkvæmdi fyrir Íslands hönd árið 2007, eru allt að ein af hverjum fimm 

ungum íslenskum stúlkum með kynfæravörtur. Þegar konurnar, sem voru á aldrinum 18-45 

ára, voru spurðar hvort heilbrigðisstarfsmaður hafi greint hjá þeim kynfæravörtur svöruðu 

12% þeirra því játandi. Sýndu niðurstöðurnar það einnig að kynfæravörtusmitum færi mjög 

ört fjölgandi hjá ungum íslenskum stúlkum og höfðu til að mynda 20% kvennanna í yngsta 

hópnum (stúlkur fæddar 1979-1986) fengið kynfæravörtur fyrir 26 ára aldur. Þessar tölur eru 

ekki bara mjög háar þegar kynsjúkdómasmit er haft í huga, heldur verður einnig að hafa í 

huga að þessar konur eru allar í aukinni hættu á að fá leghálskrabbamein. Kynfæravörtur 

tilheyra svokallaðri HPV-veiru sem um 80% kvenna smitast af einhverntímann á lífsleiðinni, 

en hjá flestum þeirra vinnur ónæmiskerfið á þeim. Í dag hafa fundist yfir 100 stofnar þessarar 
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HPV-veiru og þar af um 40 í kynfærum kvenna. Þessir HPV-stofnar skiptast í illkynja og 

góðkynja stofna með tilliti til áhættu á krabbameini. Af þessum góðkynja stofnum eru það 

HPV 6 og 11 sem eru taldir valda allt að 90% af kynfæravörtusmitum kvenna. Af illkynja 

stofnunum eru það HPV 16 og 18 sem til að mynda valda krabbameini. Þessi veira er talin 

eiga sök á krabbameini í leghálsi, leggöngum, burðarbörmum, endaþarmi, munnholi og hálsi 

og er hún þannig talin tengjast um 8% allra krabbameina. HPV-veirur hafa tilhneigingu til að 

breyta frumum einstaklings svo úr verði krabbamein og eru því karlmenn einnig í áhættuhópi 

til að fá krabbamein í getnaðarlim af völdum þessarar veiru. Einnig skal taka það fram að 

húðlæknar hafa orðið varir við mikla aukningu á kynfæravörtusmitum bæði hjá konum og 

körlum eftir að algengara varð meðal fólks að raka skapabarma sína og nærliggjandi svæði. 

Samkvæmt húðsjúkdómalæknum verður oft rof í húðinni við rakstur sem hleypir inn 

hættulegum veirum líkt og HPV-veirunni og með rakstri dreifast vörturnar á stærra svæði. 

Með þessum nýju niðurstöðum vilja fræðimenn meina að leghálskrabbamein orsakist af 

HPV-veirunni ásamt fleiri þáttum eins og aldri við fyrstu kynmök, fjölda rekkjunauta, 

kynsjúkdómum, reykingum, getnaðarvarnarpillunni og fleiru (Heilsuhringurinn, 2010; 

Ragnheiður Alfreðsdóttir, 2008). Það má því segja að breytt kynlífshegðun yngri kvenna hafi 

fleiri ófyrirsjáanlegar afleiðingar en kynsjúkdómasmit eða ótímabæra þungun í för með sér.  

3.3 Þunganir og fóstureyðingar ungra stúlkna. 

Hér á landi hefur tíðni fóstureyðinga verið svipuð síðustu tíu árin, eða á milli 850 – 1000 á ári 

(Landlæknisembættið, 2009a). Árið 2009 var til að mynda 971 fóstureyðing framkvæmd hjá 

konum með lögheimili hér á landi, sem eru nokkuð fleiri fóstureyðingar en undanfarin ár.  

Meðalfjöldi fóstureyðinga síðustu tíu ára hefur verið 930, en fæstar voru þær árið 2005 (868) 

og flestar árið 2000 (987). Þrátt fyrir að fjölgun hafi verið á fóstureyðingum árið 2009 miðað 

við árin á undan þá var þetta sama ár metár í fæðingum hér á landi (Hildur Björk 

Sigurbjörnsdóttir, 2010). Árið 2009 gengust 140 stúlkur 19 ára og yngri undir fóstureyðingu 

hér á landi, þar af var ein stúlka undir 15 ára. Það eru 14,4% af öllum fóstureyðingum sem 

framkvæmdar voru það árið. Tíðni hefur þó farið lækkandi hjá þessum yngsta aldursflokki 

síðustu 10 árin, en árið 2000 gengust 265 stúlkur undir fóstureyðingu og þar af voru átta 

undir 15 ára aldri, sem hlýtur að teljast nokkuð há tala. Þess má geta að síðust tíu árin hafa 

52 stúlkur undir 15 ára aldri gengist undir fóstureyðingu (sjá mynd 2) (Landlæknisembættið, 

2009a; Datamarket.com, 2010a) 
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Mynd 2 . Fjöldi stúlkna undir 20 ára sem gengust undir  fóstureyðingu árin 2000-2009. 
(Landlæknisembættið, 2009a; Datamarket.com, 2010a) 

 Árið 2009 eignuðust 170 stúlkur og 80 drengir undir 20 ára aldri barn. Tíðni barneigna á 

þessu aldursbili hefur ekki verið svo há síðan árið 2002, en þá voru stúlkurnar 190. 

Meðalfjöldi stúlkna sem eignast barn undir 20 ára er 174 síðustu 10 ár, en þær voru flestar 

árið 2000 eða 255 og fæstar árið 2004, eða 131 (sjá mynd 3) (Landlæknsebmættið, 2009b; 

Datamarket.com, 2010b)  

 

 

Mynd 3 Fjöldi stúlkna og drengja sem verða foreldrar undir tvítugt árin 2000-2009. 
(Landlæknisembættið, 2009b; Datamarket.com, 2010b) 
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Ef borin er saman tíðni fæðinga og tíðni fóstureyðinga íslenskra stúlkna undir 20 ára  

síðustu tíu árin, má sjá að um 50-60% stúlkna kjósa að gangast undir fóstureyðingu er þær 

standa frammi fyrir því að verða þungaðar.        

 Hér á landi hafa fóstureyðingar og fæðingar síðustu ára hjá ungu fólki undir 20 ára, 

verið töluvert algengari en á Norðurlöndunum (Eyjólfur Þorkelsson o.fl., 2008).  Eins og sjá 

má á þessari samantekt hér að framan hefur fjöldi fóstureyðinga hjá þessum aldrushópi farið 

lækkandi síðastliðin 3 ár, en  í staðinn fer tíðni fæðinga hækkandi.    

3.4 Áhættuhegðun íslenskra unglinga í kynlífi                       

Eins og áður hefur komið fram eiga sér stað á unglingsárunum ótal margar breytingar bæði 

líkamlegar og andlegar hjá einstaklingum en einnig eru félagslegu breytingarnar töluverðar. 

Það er ekki óalgengt að á þessum árum hætti unglingnum til að sýna áhættuhegðun sem 

talið er að rekja megi til þess að þeim finnist þeir vera ódauðlegir. Þessi trú þeirra verður oft 

til þess að þeir taka ónauðsynlega áhættu eins og að stunda óvarið kynlíf, byrja að reykja og 

drekka eða prófa eiturlyf (Sóley S. Bender, 2001; Novella Ruffin, 2009). Á unglingsárunum 

prófa margir unglingar að smakka áfengi í fyrsta sinn og verða jafnvel í fyrsta sinn drukknir og 

fara í „partý“, en samkvæmt samanburðarrannsókn sem Rannsókn og greining framkvæmdi 

árin 2000, 2004 og 2007, hafa um 80-85 % framhaldsskólanema smakkað áfengi einhvern 

tíma á ævinni (Rannsókn og greining, 2007). Þegar áfengi er haft um hönd skerðist 

dómgreind einstaklingsins og mörkin sem hann myndi setja sér allsgáður minnka eða hverfa. 

Því er það mjög oft svo að fyrstu skiptin sem einstaklingur stundar kynmök er hann undir 

áhrifum áfengis og þegar svo ber við er hann í mun meiri áhættu á að smitast af kynsjúkdómi 

og/eða verða fyrir kynferðislegri misnotkun. Þar að auki er hættara við því að ungar stúlkur 

verði þungaðar vegna þess að getnaðarvarnir voru ekki notaðar (Sóley S. Bender, 2001; 

Lýðheilsustöð, 2006 ).             

  Nokkuð algengt er að unglingar taki þátt í ýmis konar tilraunastarfsemi þegar kemur að 

kynlífi. Þessar tilraunir fela til að mynda í sér endaþarmsmök, munnmök, hópkynlíf og fleira í 

þeim dúr. Sú umræða kemur upp af og til að nokkuð algengt sé að 13-16 ára stelpur taki þátt 

í hinum ýmsu kynlífsathöfnum með eldri strákum á aldrinum 17-24 ára, til þess að fá „að 

launum“ ókeypis eiturlyf eða áfengi eða jafnvel einungis til þess að fá inngöngu í partý. 

Margir hafa því leitt hugann að því hvort vilji einstaklingsins sé virtur í þessum efnum þar 

sem mjög mörg dæmi eru um að unglingar koma á Neyðarmóttöku Landspítalans í Fossvogi 
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vegna slæmrar kynlífsreynslu sem hlýtur að teljast ógnandi þróun(Dagbjört Ásbjörnsdóttir, 

2002b).            

  Árið 2006 framkvæmdi Rannsóknir & greining í samstarfi við Barnaverndarstofu 

könnunina Kynhegðun ungs fólks á Íslandi og kynferðisleg misnotkun á börnum. Þar mátti sjá 

að mjög stórt hlutfall ungmenna á aldrinum 16-24 ára hefur stundað kynlíf sem þau sjá eftir. 

20% stúlkna höfðu einu sinni stundað kynlíf sem þær sáu eftir á meðan 14% þeirra höfðu 

gert það tvisvar til fimm sinnum og 3% sex sinnum eða oftar. Hlutfall drengja var mjög svipað 

eða 16% sem höfðu stundað það einu sinni, 7% tvisvar til fimm sinnum og 2% sex sinnum 

eða oftar. Sama rannsókn sýndi einnig fram á að  61% stúlkna og 38% pilta á aldrinum 16-19 

ára þótti varhugavert að hafa kynmök sér til skemmtunar þó engar tilfinningar væru í spilinu. 

Hins vegar var fjórðungur stúlkna og 46% drengja á þeirri skoðun að það væri í lagi að gera 

það. Þá voru 89% stúlkna og 64% drengja sammála því að varhugavert væri að stunda 

kynmök við marga einstaklinga á einu kvöldi á meðan 8 % stúlkna og 22% stráka fannst það í 

lagi. Í sömu rannsókn var spurt um skoðun unglinganna á því að borga fyrir inngöngu í partý 

með kynferðislegum greiða og þótti 94% stúlkna og 81% drengja það ekki í lagi, en þó höfðu 

1,7% stúlkna og 3,7% stráka þegið greiða eða greiðslu í staðin fyrir kynmök. Þessar tölur eru 

svipaðar og hafa komið fram í könnunum í Bandaríkjunum og á Norðurlöndum og er talið að í 

einhverjum tilvikum sé hér um að ræða vændi (Barnaverndarstofa og Rannsókn og greining, 

2006). Samkvæmt könnuninni Eyjólfs Þorkelsson o.fl. (2008), sem fjallað var um hér framar, 

kemur fram að 67% unglinganna fannst nokkuð eðlilegt að 14-16 ára unglingar stunduðu 

kynlíf en þrátt fyrir það þótti einungis 8,4% þessi aldurshópur vera tilbúinn til að taka þeim 

afleiðingum sem kynlíf getur leitt af sér. Stór hluti þessara unglinga þótti það einnig eðlilegt 

að eiga marga rekkjunauta þrátt fyrir ungann aldur (Eyjólfur Þorkelsson o.fl., 2008).  

       

4. Kynheilbrigðisþjónusta fyrir unglinga                  

Hugsunin á bak við kynheilbrigðisþjónustu er sú að þjónustan komi til með að fyrirbyggja og 

leysa þau vandamál sem tengjast kynheilbrigði einstaklinga. Það er þá gert til dæmis með því 

að stuðla að heilbrigðu kynlífi og frjósemi, greina og meðhöndla kynsjúkdóma auk þess að 

tryggja öryggi og heilbrigði á meðgöngu. Mismunandi er þó eftir móttökum hvert markmið 

þeirra er og hvernig þjónustan sjálf er skilgreind. Sumar þeirra veita til að mynda eingöngu 

greiningu og meðferð kynsjúkdóma án þess að önnur kynheilbrigðisþjónusta sé veitt. Það eru 
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þó almenn markmið kynheilbrigðisþjónustu að miða að því að stuðla að eðlilegum 

kynferðisþroska unglingsins og eðlilegu kynlífi, jafnframt því að stuðla að jafnræði í 

kynferðislegum samböndum og sameiginlegri ábyrgð (Sóley S. Bender, 2006b). Bætt 

kynheilbrigðisþjónusta, meðal annars fyrir ungt fólk sérstaklega, er markmið sem hefur verið 

stefnt að á alþjóðavettvangi (Sóley S. Bender, 2006b). Það var árið 1994 sem alþjóðlegt þing 

um mannfjölda og þróun (UN International Conference of population and Development 

(ICPD)) á vegum Sameinuðu þjóðanna fór fram í Kaíró í Egyptalandi. Á þinginu voru 

ríkisstjórnir 179 landa sammála um að stefna að bættri kynheilbrigðisþjónustu í heiminum og 

var markmiðið að bæta aðgengi allra að öruggri og árangursríkri kynheilbrigðisþjónustu. Auk 

þess var áhersla lögð á að koma til móts við sérþarfir ungs fólks, gæta þess að þau hafi rétt á 

ráðgjöf og fræðslu um kynheilbrigðismál og að koma á fót viðeigandi kynheilbrigðisþjónustu 

fyrir þennan hóp. Áhersla skyldi lögð á að sýna ungu fólki virðingu og gæta trúnaðar auk þess 

sem bent var á mikilvægi þess að þróa þjónustuna með hagsmuni ungs fólks í huga. Tóku 

ríkisstjórnirnar þá ákvörðun að ná settum markmiðum innan tuttugu ára (Sóley S. Bender, 

2006b; United nations, 1994). Talið er að kynheilbrigðisþjónusta fyrir ungt fólk geti aukið 

notkun þess á getnaðarvörnum og stuðlað að kynheilbrigði þeirra almennt. Auk þess er talið 

að bætt þjónusta og aukin umræða um öruggt kynlíf geti leitt til aukinnar notkunar á 

smokknum (Sóley S. Bender, 1999; Pearson, 2003).      

  Í löndum eins og Bandaríkjunum, Svíþjóð og í Bretlandi hafa þessar 

kynheilbrigðisþjónustur verið starfræktar um nokkurra áratuga skeið. Sem dæmi má nefna 

að á Bretlandseyjum hafa þær verið starfræktar síðan 1963 og í Svíþjóð síðan 1970 með 

góðum árangri. Árið 1998 voru unglingamóttökur í Svíþjóð til að mynda orðnar um 200 

talsins. Starfsfólkið sem á þeim starfar er sérþjálfað í að mæta þörfum unga fólksins sem 

þangað leitar og fer reglulega á símenntunarnámskeið á vegum heilbrigðisstofnunarinnar og 

sveitarfélaganna. Meðal þeirra verkefna sem unnið er með á móttökunum eru tilfelli 

óráðgerðra þungana og kynsjúkdóma ásamt því að félagsleg og sálræn heilsuvernd er einnig 

mjög mikilvægur partur. Auk þess taka unglingamóttökurnar þátt í verkefnum utan 

móttökunnar, til dæmis aðstoð eða viðbót við kynfræðslu og samskiptafræðslu í skólum með 

samvinnu við félagsþjónustuna og félagsmiðstöðvar. Á móttökunum starfa ýmsar stéttir og 

eru félagsráðgjafar ein þeirra. Hlutverk félagsráðgjafanna er meðal annars að veita unga 

fólkinu sem þangað kemur sálfélagslegann stuðning og kynna starfsemi unglingamóttakanna 

hjá 14 og 15 ára unglingum í grunnskólum. Á ári hverju eru um það bil 200.000 ungmenni 
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sem sækja móttökurnar og eru stúlkur um 80-90% þeirra. Þar er litið svo á að þessar 

móttökur eigi að mynda mikilvægt stuðnings- og verndarnet um stúlkur og ungar konur. Er 

það talið nauðsynlegt þar sem oftar er talið að stúlkur upplifi neikvæðar hliðar kynlífs svo 

sem óráðgerðar þunganir auk kynsjúkdóma í meira mæli en piltar (Sigurlaug Hauksdóttir, 

2006). Það er þó nokkur munur á starfsemi móttakanna í þessum löndum en í 

Bandaríkjunum hefur til að mynda verið töluvert reynt að ná til unglinganna í skólanum með 

sérstökum móttökum en þar að auki hafa verið starfræktar ýmsar göngudeildir á sviði 

fjölskylduáætlunar fyrir ungt fólk auk annarra aldurshópa í samfélaginu. Í Bretlandi og 

Svíþjóð hafa móttökurnar hins vegar verið þróaðar utan skóla fyrir unglinga. Þar hefur þó 

verið lögð áhersla á góð tengsl á milli skólans og móttökunnar en því virðist ábótavant í 

Bandaríkjunum. Auk þess er aðgengi að getnaðarvörnum misjafnt í þessum löndum þar sem 

þær hafa til að mynda verið ókeypis síðan 1970 í Bretlandi. Í Svíþjóð hafa þær þó verið 

niðurgreiddar en þetta fer eftir tryggingum fólks í Bandaríkjunum. Það hefur því iðulega 

hindrað bandarísk ungmenni að nálgast þjónustuna ef um lélega tryggingu er að ræða (Sóley 

S. Bender, 2006b).  

4.1 Erlendar rannsóknir á óskum unglinga um kynheilbrigðisþjónustu  

Margar rannsóknir um óskir unglinga á unglingamóttökum hafa verið gerðar erlendis og má 

þar meðal annars nefna breska rannsókn sem náði til 5747 unglinga á aldrinum 15-16 ára. Í 

niðurstöðum kom fram að þriðjungur þátttakenda hafði notað kynheilbrigðisþjónustu  og 

notkun þeirra á þjónustunni tengdist kynlífsreynslu þeirra. Þeir þátttakendur sem höfðu átt 

fleiri en einn rekkjunaut voru líklegri til að hafa notað kynheilbrigðisþjónustu og auk þess 

voru stúlkurnar líklegri en piltarnir til að hafa notað þjónustuna. Einnig kom fram að þær 

stúlkur sem höfðu átt fleiri en einn rekkjunaut voru helmingi líklegri til að hafa notað 

kynheilbrigðisþjónustuna en piltar sem höfðu átt fleiri en einn rekkjunaut. Margir unglingar 

seinkuðu notkun á kynheilbrigðisþjónustu þar til þeir höfðu átt fleiri en einn rekkjunaut 

samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar. (Parkers, Wight  og Henderson, 2004). Þegar 

kemur að trúnaði skiptir það unglinga miklu máli að honum sé haldið í starfi með þeim, sér í 

lagi þegar um ræðir viðkvæm mál svo sem mál tengd kynheilbrigði. Það hefur komið fram í 

mörgum rannsóknum að ungt fólk telur skort á trúnaði hindra það í að leita til 

kynheilbrigðisþjónustu, en ef það getur fullvissað sig um trúnað er það mun tilbúnara til að 

leita sér aðstoðar og tjá sig (Sóley S. Bender, 1999; Carlisle, Shickle, Cork og McDonagh, 
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2006; Lane, McCright, Garrett, Millstein, Bolan, og Ellen, 1999; Thrall, McCloskey, Ettner, 

Rothman, Tighe og Emans, 2000). Í breskri rannsókn Carlisle o.fl (2006), var skoðað hve miklu 

máli trúnaður í tengslum við heilsufarsupplýsingar skiptir ungt fólk og kom þar fram að 

unglingunum fannst mikilvægt að upplýsingar um getnaðarvarnir og kynsjúkdóma væri farið 

með sem trúnaðarmál. Rannsóknin, sem byggðist á viðtölum við ellefu stúlkur og níu pilta á 

aldrinum 14-17 ára, sýndi fram á að unglingar vildu ekki að foreldrar þeirra kæmust í 

upplýsingar um kynhegðun þeirra og notkun þeirra á getnaðarvörnum. Þeim þótti jafnframt 

mikilvægt að foreldrar fengju ekki aðgang að þeirra upplýsingum án þeirra leyfis. Það hafði 

því nokkur áhrif á það hvort unglingar væru yfirhöfuð tilbúnir til að ræða viðkvæm málefni ef 

fyllsta trúnaðar var ekki gætt, en ef svo var þá voru þeir frekar tilbúnir til að opna sig (Carlisle 

o.fl., 2006). Sama niðurstaða hefur einnig komið fram í rannsóknum sem gerðar hafa verið á 

meðal unglinga í  Kanada og Bandaríkjunum. Unglingarnir vildu hafa tækifæri til að leita sér 

ráðgjafar án vitneskju foreldra sinna og voru einnig viljugri til að ræða viðkvæm málefni sem 

tengdust kynheilbrigði eins og kynsjúkdóma, getnaðarvarnir og kynlíf ef þau gátu fullvissað 

sig um að trúnaðar væri gætt (Kennedy og MacPhee, 2006; Thrall, 2000).   

  Í kanadískri rannsókn Dicenso o.fl. (2001) kom fram að nokkrar af hindrunum unglinga 

þegar kom að notkun kynheilbrigðisþjónustu var meðal annars  staðsetning þjónustunnar og 

opnunartími, en þeim fannst hentugt að þjónustan væri staðsett í göngufæri frá skólanum 

(DiCenso, Bortwalk, Busca, Creatura, Holmes, Kalagian o.fl., 2001). Nauðsynlegt er þó að hafa 

í huga að unglingar sem búa utan þéttbýlis geta átt í miklum vanda með að nálgast 

þjónustuna en margir hverjir hafa ekki aðgang að bíl eða almenningssamgöngum (DiCenso 

o.fl., 2001; Kennedy og MacPhee, 2006). Það hefur einnig komið fram í rannsóknum að það 

er mikið áhyggjuefni meðal unglinga að það skapist orðrómur um þá ef það sést til þeirra 

nota kynheilbrigðisþjónustu (Garside, Ayres, Owen, Pearson og Roizen, 2002; Kennedy og 

MacPhee, 2006; Lindberg, Lewis-Spruill og Crownover, 2006). Í eigindlegri rannsókn Lindberg 

o.fl. (2006) sem gerð var á unglingspiltum í Bandaríkjunum kom fram að piltarnir höfðu mjög 

miklar áhyggjur af því að til þeirra sæjist er þeir sóttu kynheilbrigðisþjónustu. Að mati þeirra 

var það mjög kvíðvænlegt að leita til þjónustunnar og þeir nefndu ýmsa þætti sem hindruðu 

þá í að leita sér aðstoðar. Aðal áhyggjur þeirra voru aftur á móti ekki að foreldrar þeirra 

kæmust að heimsókninni heldur jafnaldrar og vinir. Áhyggjurnar tengdust því að í framhaldi 

myndu jafnaldrar og vinir gera ráð fyrir að þeir væru með kynsjúkdóm og kæmu af stað 

orðrómi um það. Voru þeir hræddir um að slíkur orðrómur mynd eyðileggja orðspor þeirra 
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og gera þá síður aðlaðandi. Því vildu þeir ekki hafa þjónustuna of nálægt skóla þar sem 

auknar líkur voru á því að sjást af skólafélögum (Lindberg o.fl., 2006).   

  Það er því nokkuð ljóst að mikilvægt er að fullvissa unglinga um að fyllsta trúnaðar sé 

gætt þegar kemur að þjónustu við þá. Auk þess er nauðsynlegt að hafa í huga mikilvægi þess 

að unglingar hafi tök á því að leita sér þjónustu í sambandi við kynheilbrigði án þess að 

foreldrar hafi um það vitneskju 

4.2 Kynheilbrigðisþjónusta á Íslandi 

Hér á landi var fyrsta kynfræðsludeildin opnuð á Heilsuverndarstöðinni í Reykjavík árið 1975. 

Hún þjónaði sérstaklega unglingsstúlkum sem óskuðu eftir getnaðarvörnum, þá sér í lagi 

pillunni. Þessi þjónusta var þó ekki þróuð upphaflega með unglinga í huga heldur átti hún að 

þjóna fólki á öllum aldri sem þurfti á fræðslu og ráðgjöf um þætti sem tengdust kynheilbrigði 

að halda. Deildinni var síðan lokað árið 1993 á skjön við þróun á sviði kynheilbrigðisþjónustu 

í öðrum Evrópulöndum, þar sem ekki þótti nauðsynlegt að halda starfseminni áfram. 

Kynheilbrigðisþjónusta á vegum Fræðslusamtaka um kynlíf og barneignir (FKB) var síðan 

opnuð tveimur árum síðar í Hinu húsinu og árið 1997 opnaði móttaka á kvennadeild 

Landspítala Háskólasjúkrahúss þar sem ráðgjöf varðandi getnaðarvarnir var veitt en sú 

þjónusta var heldur ekki eingöngu ætluð ungu fólki (Sóley S. Bender, 2006b ).  

 Árið 1996 framkvæmdi Sóley Bender landskönnun, þá fyrstu sinnar tegundar hér á 

landi, þar sem skoðuð voru viðhorf ungs fólks á aldrinum 17-20 ára til sérhæfðrar þjónustu á 

sviði kynlífs og barneigna. Í þeirri könnun kom í ljós að 92% ungmenna vildu geta leitað á 

sérhæfða móttöku fyrir ungt fólk. Meðal þeirra óskuðu 45% eftir fjölþættri þjónustu þar sem 

hægt væri að leita með fleira en heilbrigðismál og um helmingur ungmenna vildi hafa þessa 

þjónustu utan hefðbundins þjónustukerfis, það er í sérhúsnæði sem væri staðsett utan 

heilsugæslustöðva og sjúkrahúsa (Sóley S. Bender, 1999). Í kjölfar landskönnunarinnar voru 

stofnaðar unglingamóttökur á nokkrum stöðum hér á landi, oftast á heilsugæslustöðvum eða 

í tengslum við þær. Móttökurnar voru ný leið til að ná betur til ungs fólks undir tvítugt og 

betur sniðnar að óskum og þörfum þess en hin almenna móttaka. Tilgangur þeirra var að 

bjóða ungu fólki upp á þjónustu sem miðaðist við sérstöðu þess og aðstæður eins og fram 

kom í fyrrnefndri landskönnun (Sigurlaug Hauksdóttir, 2006). Það var því árið 1999 að fyrsta 

unglingamóttaka sinnar tegundar opnaði hér á landi og var hún á Akureyri. Móttakan var 

opin einu sinni í viku í klukkutíma í senn en þó lokuð að mestu yfir sumartímann. Árið 2000 
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voru heimsóknir á móttökuna 60 talsins og jókst fjöldi þeirra sem þangað leituðu mjög hratt 

fyrstu árin. Árið 2004 voru heimsóknirnar orðnar 112 og þegar mest var voru þær 121, árið 

2007 (sjá mynd 4) (Akureyri, 2008). 

 

 

Mynd 4 Fjöldi koma í unglingamóttökunnar á Akureyri.  (Akureyri, 2008). 

 Árið 2008 komu 93 ungmenni á móttökuna og voru flest þeirra á aldrinum 16-17 ára. Þar 

af voru 86% heimsóknanna frá stúlkum en þær hafa sótt móttökuna betur en drengir frá 

upphafi. Þetta sama ár tengdust flestar komurnar kynsjúkdómum eða 60 viðtöl og höfðu 

langflest ungmennanna áhyggjur af því að hafa smitast af klamydíu.  Árið 2007 voru þau 

viðtölin 81 talsins hjá unglingamóttökunni. Næst algengasta ástæða heimsókna árið 2008, 

eða 12 viðtöl, tengdust  getnaðarvörnum en þau voru 24 árið 2007. Það var þá ýmist til að fá 

ráðleggingar um þær eða til að fá endurnýjun. Það sem er eftirtektarvert þegar þessar tölur 

eru skoðaðar er að árið 2008 kom enginn vegna sálfélagslegra mála en þess konar 

heimsóknir hafa verið þó nokkrar síðustu árin. Heimsóknum þar sem óskað er eftir 

kvensjúkdómalæknisskoðun fer þó fjölgandi þar sem þær voru 9 talsins árið 2008 en árin 

áður voru þær undir tveim (sjá mynd 5) (Sigurlaug Hauksdóttir, 2006; Akureyri, 2008).   
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Mynd 5 Fjöldi ástæðna fyrir heimsóknum á árunum 2004-2008. (Akureyri, 2008.  

  

  Unglingamóttakan á Sólvangi í Hafnarfirði, sem hóf starfsemi sína árið 2000, var fyrsta 

móttakan sem opnaði  á höfuðborgarsvæðinu. Þangað komu 184 ungmenni árið 2003 og 

voru erindi þeirra eftirfarandi: í 74 tilvikum ráðgjöf vegna kynsjúkdóma, 61 bað um 

getnaðarvarnir, 11 óskuðu eftir neyðargetnaðarvörn, 22 höfðu áhyggjur af þungun, 2 komu 

vegna unglingabóla og 20 áttu önnur erindi (Sigurlaug Hauksdóttir, 2006). Næstu árin 

opnuðu móttökur hér og þar um höfuðborgarsvæðið þar á meðal á Heilsugæslu 

Seltjarnarness, Heilsugæslu Miðbæjar, Heilsugæslunni í Mosfellsbæ, Heilsugæslunum í neðra 

og efra Breiðholti, Heilsugæslunni í Hlíðum, Heilsugæslunni í Hafnarfirði og tveimur 

Heilsugæslum í Kópavogi (Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 

2004, 2003,  2002, 2001, 2000).        

  Þrátt fyrir að flestar þeirra hafi gengið ágætlega og þá sér í lagi Unglingamóttakan 

Sólvangi sem var mjög vel sótt,  var búið að loka flestum þeirra árið 2007. Rökin sem gefin 

voru fyrir lokun móttökunnar í Sólvangi í fjölmiðlum voru launamál lækna. Samkvæmt 

Sóleyju S. Bender (2009) var þarna ekki tekin ákvörðun þarna sem miðast við þarfir ungs 

fólks því í raun hefði átt að auka unglingamóttökuna og efla (Sóley S. Bender, 2009).   

4.3 Óskir unglinganna um kynheilbrigðisþjónustu 

Árið 2007 gerðu hjúkrunarfræðinemarnir Sigrún Birna Hafsteinsdóttir og Sigrún Ingvarsdóttir 

megindlega rannsókn í BS verkefni sínu þar sem þær skoðuðu viðhorf ungs fólks til 

kynheilbrigðisþjónustu. Í úrtakinu voru 299 ungmenni sem voru í viðtali á göngudeild Húð- 

og kynsjúkdóma á aldrinum 14-20 ára. Stúlkur voru 57,9% svarenda og drengir 42,1%. 57,2% 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2004 2005 2006 2007 2008

Kvensjúkd.

Getnaðarv.

Sálfélagsl.

Kynsjúkd.

Annað



  

 24  

þátttakendanna voru í föstu sambandi og 37,2% einhleypir og höfðu þátttakendur haft 

kynmök við 11,7 einstaklinga frá upphafi og að meðaltali 4,1 einstakling á síðustu tólf 

mánuðum. Algengasta getnaðarvörnin sem hafði verið notuð síðustu þrjá mánuði var 

smokkurinn (33,4%) og þar á eftir kom pillan (22,6%), en 22,3% svarenda hafði notað bæði 

smokkinn og pilluna í kynmökum. Af þeim höfðu 18,1% alltaf og 47,3% stundum notað 

smokkinn við skyndikynni. Hins vegar höfðu 22,5% svarenda aldrei notað smokkinn við 

skyndikynni. Rúmlega helmingur þátttakendanna hafði áður nýtt sér þjónustu 

göngudeildar Húð- og kynsjúkdóma og 38,1% hafði einhvern tímann greinst með 

kynsjúkdóm. Flestir þátttakendur, eða 43%, leituðu til þjónustunnar á eigin vegum án 

tilvísunar frá öðrum og af þeim sem höfðu fengið ábendingu frá einhverjum voru 30,7% 

þeirra frá vini/vinkonu, 10% frá kærasta en aðeins 2,3% frá foreldri. 44,1% þátttakenda voru 

þangað komin út af einkennum um kynsjúkdóma (til dæmis útferð, kláða og/eða sviða við 

þvaglát) og vildu koma í skoðun til að fá úr því skorið hvort um kynsjúkdóm væri að ræða. 

Nánast jafnmargir, eða 43,4% voru að koma í skoðun án þess að finna fyrir einkennum og 

12,5% voru þarna komin af því að þau höfðu fengið ábendingu um að fara í skoðun. 

 Eins og sjá má í töflu 1 voru niðurstöður í þessari rannsókn mjög svipaðar niðurstöðum 

landskönnunar Sóley Bender sem framkvæmd var árið 1996 þegar kom að óskum þeirra um 

aðgengi þjónustu. Um 30% ungmennanna vildu hafa móttökuna nálægt heimili sínu en sama 

er að segja með ungmennin í landskönnuninni. Í rannsókn Lindberg o.fl (2001) og DiCenso 

o.fl. (2001) voru þátttakendur þar ekki sammála um það hvort þeir vilji hafa slíka þjónustu í 

göngufæri við skóla eða alls ekki nálægt skóla. En eins og kemur fram í kafla 4.1 vildu 

unglingarnir annarsvegar hafa hana nálægt skóla þar sem auðveldara væri að sækja hana, en 

hinsvegar vildu þeir það ekki þar sem áhættan á því að til þeirra sæjist myndi aukast við það.  

Eins og tafla 1 sýnir þótti nánast öllum þátttakendum (91-99%) þeir sjö þættir sem notaðir 

voru til að meta gæði þjónustunnar í könnuninni mikilvægir eða mjög mikilvægir. Þessi sömu 

atriði voru einnig mikilvæg í niðurstöðum fyrrnefndrar landskönnunar Sóley Bender. Eins og 

tafla 1 sýnir voru kynin almennt að mestu sammála um þá þætti er varðaði aðgengi að 

þjónustunni og gæði hennar, en einungis mátti greina áberandi mun á milli kynja í sitthvoru 

atriðinu. Annars vegar var það í aðgengi að þjónustunni að hún væri lítið áberandi, en þar 

þótti 39,9% stúlkna það mikilvægt en einungis 30,9% drengja. Hinsvegar þótti 95,2% stúlkna 

það mikilvægur hluti í gæði þjónustunnar að hafa nægan tíma til að ræða málin í 

heimsókninni, á meðan 85,2% drengja fannst það mikilvægt (Sigrún Birna Hafsteinsdóttir og 

Sigrún Ingvarsdóttir, 2007). 
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Tafla 1 Hlutfall þeirra sem meta skipulag og gæði þjónustunnar mjög miklilvæga eða miklilvæga eftir 
kyni 

Mælieining Fjöldi 

svarenda 

Alls Stúlkur Drengir 

Aðgengi að þjónustu     

Þjónusta nálægt heimili 86 29,6%  30,4% 28,5% 

Þjónusta lítið áberandi 103 36,1%  39,9% 30,9% 

Þjónusta einungis fyrir ungt fólk  23 8,0%  8,3% 7,4% 

Auðvelt að panta tíma 282 96,6%  98,2% 94,4% 

Koma án þess að panta tíma 187 64,3%  63,1% 65,9% 

Hægt að koma með öðrum 165 56,5%  57,4% 55,3% 

Stuttur tími á biðstofu 243 82,9%  84,6% 80,6% 

Gæði þjónustu     

Gætt fyllsta trúnaðar 289 98,3%  100% 96,0% 

Virðing 285 98,6%  100% 96,7% 

Vingjarnleg framkoma 287 99,0%  99,4% 98,4% 

Fordómalaus framkoma 284 98,3%  98,8% 97,5% 

Hlustað vel 284 98,3%  98,8% 97,5% 

Skilningur 279 96,5%  98,2% 94,3% 

Nægur tími til að ræða málin 262 91,0%  95,2% 85,2% 

    (Sigrún Birna Hafsteinsdóttir og Sigrún Ingvarsdóttir, 2007). 

   

  Eins og tafla 2 sýnir reyndist ekki vera áberandi munur á milli aldurshópa í neinum af 

eftirfarandi þáttum nema þá helst varðandi það að hafa stuttan biðtíma á biðstofu (Sigrún 

Birna Hafsteinsdóttir og Sigrún Ingvarsdóttir, 2007). 
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Tafla 2 Hlutfall þeirra sem meta skipulag og gæði þjónustunnar mjög mikilvæga eða mikilvæga eftir 
aldurshópum 

Mælieining Fjöldi 

svarenda 

Alls  14-17 18-31 22-24 

Aðgengi að þjónustu      

Þjónusta nálægt heimili   85 29,1% 40,5% 28,3% 25,6% 

Þjónusta lítið áberandi 106 36,3% 35,1% 36,4% 36,6% 

Þjónusta einungis fyrir ungt fólk   23   7,9%   5,4%   9,3%   6,2% 

Aðvelt að panta tíma 283 96,6%  100% 95,4% 97,6% 

Koma án þess að panta tíma 187 64,0%  59,5% 64,7% 64,6% 

Hægt að koma með öðrum 164 56,0%  56,8% 54,6% 58,5% 

Stuttur tími á biðstofu 244 83,0%  86,5% 77,6% 92,8% 

Gæði þjónustu      

Gætt fyllsta trúnaðar 290 98,3%  100% 97,7% 98,8% 

Virðing 286 98,6%  100% 98,8% 97,6% 

Vingjarnleg framkoma 288 99,0% 97,3% 99,4% 98,8% 

Fordómalaus framkoma 284 97,9% 97,2% 98,8% 96,3% 

Hlustað vel 285 98,3%  100% 98,3% 97,6% 

Skilningur 280 96,6% 91,7% 90,1% 92,6% 

Nægur tími til að ræða málin 263 91,0% 91,7% 90,1% 92,6% 

(Sigrún Birna Hafsteinsdóttir og Sigrún Ingvarsdóttir, 2007)  

   

  Ungmennin hafa einnig ákveðnar skoðanir þegar kemur að því hvernig biðstofan á að 

vera. 72,6% þátttakenda vilja hafa fræðsluefni um kynsjúkdóma á biðstofunni auk þess að 

hafa möguleika á að skoða unglingatímarit. Á milli kynja mátti greina mun á því hvort 

ungmennin vildu hafa fræðsluefni um kynsjúkdóma á biðstofunni, en 80,6% stúlkna og 62,3% 

pilta vilja hafa það til staðar. Stúlkurnar vildu einnig að hægt væri að skoða unglingatímarit á 

biðstofunni og vildu 38,1% ungmenna að tónlist væri spiluð á meðan þau biðu. Veggspjöld og 

fræðslumyndbönd þótti þeim hinsvegar fremur lítilvæg. Þegar ungmennin áttu að velja þann 

opnunartíma sem þau kusu helst var mikill meirihluti eða 35,2% sem vildi að hún væri opin 

frá 16:00-20:00 en einungis 15,2% vildi hafa hana opna frá klukkan 8:00-12:00. 17,9% 

ungmennanna vildu að hún væri opin frá 12:00-16:00 en hinsvegar voru 31,7% 

ungmennanna sem nefndu annan opnunartíma en þennan. Af þeim voru tæplega 

helmingurinn sem vildi hafa hana opna frá 8:00-16:00 og þriðjungur sem vildi hafa hana 

opna frá klukkan 8:00-18:00 eða 8:00-20:00. Fram kom að langflestir þátttakendur eða 

87,4% vildu hafa göngudeild húð- og kynsjúkdóma opna alla virka daga. Einungis 1,4% vildu 
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hafa hana opna þrjá daga vikunnar og 0,3% um helgar. 10,9% nefndu þó annan opnunartíma 

en um helmingur þeirra vildi hafa hana opna alla daga vikunnar. Í niðurstöðum 

landskönnunarinnar árið 1996 mátti sjá að í um 90% tilvika vildu unglingarnir að það yrði 

sveigjanlegur opnunartími á móttökunni auk þess sem helstu óskir um opnunartíma voru 

síðdegi og vildu flestir þátttakendur einnig hafa opið oftar en þrjá daga vikunnar. Þegar 

könnun þessi var framkvæmd var göngudeild húð- og kynsjúkdóma staðsett í Þverholti 18 og 

vildu 83,6% svarenda hafa hana þar (Sigrún Birna Hafsteinsdóttir og Sigrún Ingvarsdóttir, 

2007). Þrátt fyrir þessar niðurstöður flutti hún árið 2008 í bakhús við Landsspítalann í 

Fossvogi, sem er mun látlausari staðsetning og á að henta óskum ungmennanna um friðhelgi 

(Landspítali Háskólasjúkrahús, 2008).  

4.4 Hlutverk félagsráðgjafa á kynheilbrigðisþjónustu 

Í þann tíma sem unglingamóttökurnar voru og hétu hér á landi voru hjúkrunarfræðingar, 

læknar og ljósmæður að mestum hluta þær stéttir sem störfuðu þar. Sömu sögu er að segja 

um göngudeild húð- og kynsjúkdóma þar sem einungis hjúkrunarfræðingar og læknar eru við 

störf. Þessar starfsstéttir eru mjög hæfar til þess að sinna starfi við unglingamóttöku vegna 

sérstaks bakgrunns þeirra og náms. Þó er ljóst ef fleiri starfsstéttir kæmu að þessari vinnu þá 

væri hægt að bjóða upp á fjölþættari nálgun á móttökunum. Með sérstakri aðferð 

félagsráðgjafar og áherslu á kerfisnálgun og tengslanet myndi starf félagsráðgjafa falla mjög 

vel að því sem þessar móttökur fást við. Hægt væri að reyna að vinna með viðhorf og hæfni 

sem koma í veg fyrir að vandamál skapist með skipulagðri fræðslu, námskeiðum og 

hópavinnu sem einnig væri fyrir foreldra barna og ungs fólks. Unga fólkið ásamt foreldrum 

þeirra óska gjarnan eftir meiri fræðslu og upplýsingum um kynlíf en ungt fólk byrjar oft 

seinna að stunda kynlíf ef foreldrarnir eru öruggir á þessu sviði auk þess sem líkurnar aukast 

á því að umræðan sé opnari á heimilinu. Félagsráðgjafarnir geta auk þess boðið upp á 

markvissa ráðgjöf og aðstoð varðandi tilfinningar og samskipti við hitt kynið, andlega líðan, 

heimilis– og samskiptavandamál, tilfinningaleg áföll, sifjaspell og kynferðislegt ofbeldi auk 

erfiðleika í skólum og á vinnumarkaði. Með sínum bakgrunni geta þeir með viðtölum unnið 

lausn á vandamálum sem upp kunna að koma hjá unga fólkinu auk þess að vísa þeim til 

réttra aðila innan kerfisins ef þess er þörf. Menntun félagsráðgjafa hentar auk þess einkar vel 

við vinnu í kynheilbrigðisþjónustu fyrir unglinga auk sérfræðiþekkingar þeirra í samskiptum 

og vinnu með sérfræðiteymi sem starfa á þeim stöðum auk þess sem þeir eru menntaðir til 



  

 28  

að kunna að nálgast ólíka hópa samfélagsins, til að mynda ungt fólk. Félagsráðgjafar leggja 

upp með að öðlast heildarsýn sem krefst þess að þeir vinni út frá andlegum, líkamlegum og 

félagslegum veruleika fólks þegar finna á úrræði við hæfi. Félagsráðgjafar eru bundnir 

þagnarskyldu líkt og aðrir sérfræðingar auk þess sem þeir kunna skil á löggjöf og 

réttindamálum og eru sérfróðir í hinu félagslega kerfi samfélagsins. Félagsráðgjafar hafa 

jafnframt þjálfun í að vinna á fjölbreyttan hátt til að mynda í formi ráðgjafar, stuðnings, 

meðferðar og fræðslu. Ekki einungis með einstaklingum heldur líka pörum, fjölskyldum og 

hópum (Sigurlaug Hauksdóttir, 2006). Því er ljóst að félagsráðgjafi hentar mjög vel í 

starfshópinn á unglingamóttökum líkt og þeim sem hér hafa verið til umfjöllunar með 

sérhæfni sína í viðtalstækni og ráðgjöfum af ýmsu tagi. Samkvæmt landskönnun Sóleyjar 

Bender (1996) má sjá að það er ósk ungmenna að geta sótt til félagsráðgjafa í 

kynheilbrigðisþjónstu.   

5. Klámvæðing  

Í hinum vestræna heimi lifum við í upplýsingasamfélagi þar sem fjölmiðlar af ýmsu tagi eru 

farnir að gegna mun stærra uppeldishlutverki í lífi barna og unglinga en þeir gerðu áður fyrr. 

Á þessum tímum er kynfræðsla ekki lengur einungis bundin við þá fræðslu sem foreldrar eða 

forráðamenn ásamt skóla standa fyrir, heldur hefur hún færst yfir til fjölmiðla í auknum 

mæli. Til að mynda hafa fjölmiðlar aukið markaðssetningu á kynlífi á til dæmis 

veraldarvefnum, í tónlistarmyndböndum, í sjónvarpsþáttum og í kvikmyndum undanfarin ár. 

Oft og tíðum er þessari markaðssetningu ætlað að höfða beint til barna og unglinga. Með 

þessu fá börn og unglingar mikið af misvísandi skilaboðum um kynlíf sem leitt getur til 

ranghugmynda um hvað teljist vera eðlilegt kynlíf (Dagbjört Ásbjörnsdóttir, Guðbjörg Edda 

Hermannsdóttir og Sigurlaug Hauksdóttir, 2009). Samkvæmt unglingum gefur þetta þau 

skilaboð að allir ættu að stunda kynlíf og þar af leiðandi verða þau kærulaus þegar kemur að 

því (Ekstrand, Larsson, Essen og Tyén, 2005). Auk þess hafa stelpur orð á því að þær fái það á 

tilfinninguna að fjölmiðlar séu að ýta undir kynferðislega hegðun, þá sér í lagi með 

auglýsingum og tónlistarmyndböndum (Guðbjörg Hildur Kolbeins, 2006). Það hefur einnig 

aukist að þeir sem framleiða tónlistarmyndböndin virðast nota kvenlíkamann mikið á 

kynferðislegan hátt og stúlkurnar þar oft mjög fáklæddar í klámfengnum stellingum. Í beinu 

framhaldi af því hefur það aukist að fá klámleikstjóra til að leikstýra þessum 

tónlistarmyndböndum (Sørensen og Knudsen, 2006).     
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  Margir hafa viljað tengja breytta kynhegðun unglinga við þessa svo kölluðu 

klámvæðingu sem hefur þróast síðustu ár. Með henni hefur kynlíf verið gert að neysluvöru í 

íslensku samfélagi. Því er skipulögð kynfræðsla í skólum og af hendi foreldra heima fyrir bara 

brot af þeim upplýsingum sem unglingar fá um kynlíf í dag. Þær breytingar sem við sjáum hér 

á Íslandi eru alls ekkert einsdæmi því í öðrum vestrænum samfélögum hafa börn og 

unglingar verið að fá allskyns „óbeina“ fræðslu í gegnum hina ýmsu fjölmiðla, þá sér í lagi 

með tilkomu veraldarvefsins. Hins vegar eru langt í frá allir sammála um notagildi þessarar 

fræðslu og í hugum margra leiðir þetta af sér ranghugmyndir um hvað telst vera „eðlilegt“ í 

kynlífi (Dagbjört Ásbjörnsdóttir, 2002a). Í nútímasamfélagi er þol unglinga orðið mjög mikið 

og það sem þótti óviðeigandi hér áður fyrr þykir sjálfsagt í dag (Sørensen og Knudsen, 2006). 

Eins og rætt er um í byrjun ritgerðarinnar er einn tilgangur klámefnis að örva áhorfandann 

kynferðislega og fylgir því kynferðisleg örvun hjá unglingum þegar þeir horfa á klám. Það 

getur því mótað skoðanir unglinga um kynlíf að finna til sælutilfinningar við að horfa á klám. 

Jafnframt getur það leitt til þess að unglingar tileinki sér það sem þeir sjái í klámi (Mesch, 

2008). 

5.1 Unglingar og klám 

Eins og kemur fram í rannsókn Sørensen og Knudsen (2006) upplifa kynin ekki sömu 

tilfinningu þegar þau sjá klám. Strákar finna í meira mæli fyrir kynferðislegri örvun en stelpur 

og eiga stelpur það til í einhverjum tilfellum að þykja það sem þær sjá ógeðslegt. Það er 

einnig kynjabundið í hvaða tilgangi unglingarnir horfa á klám og hvernig þeir nýta sér það 

sem þeir sjá ásamt því hvaða áhrif klámið hefur á kynlíf þeirra. Í þessari dönsku rannsókn 

kom einnig fram að í 90% tilfella finnst drengjum þær konur sem leika í klámmyndum 

gervilegar og vilja mun frekar stunda kynlíf með eðlilegum konum. Þó er einnig einhver hluti 

drengja sem þykir þær konur sem leika í klámmyndum vera með fullkominn líkama og 

finnast engar konur í raunveruleikanum sambærilegar þeim hvað útlit varðar. Hvað 

stúlkurnar snertir þá einblínir hluti stúlkna nokkuð á stærð kynfæra drengja eftir að hafa 

horft á klámmyndir. Einnig vill það verða að strákar yfirfæri kynferðislega hegðun kvenna í 

klámmyndum yfir á þær stúlkur sem þeir stunda kynlíf með (Sørensen og Knudsen, 2006).

  Niðurstöður rannsóknarinnar Kynhegðun ungs fólks á Íslandi og kynferðisleg misnotkun 

á börnum sem áður hefur verið komið inn á sýnir að meira en helmingur íslenskra 16-19 ára 

pilta, eða um 57%,  skoðar klámefni einu sinni í viku eða oftar. Af þessum hóp eru 37% þeirra 
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sem skoða það meira en þrisvar í viku. Aftur á móti eru einungis um 3% stúlkna sem segjast 

skoða klám 1 sinni í viku eða oftar og af þeim hluta einungis 2% sem skoða það oftar en 

þrisvar í viku (sjá mynd 7) (Barnaverndarstofa og Rannsókn og greining, 2006). 

 

 

Mynd 6 Hlutfall 16-19 ára stelpna og stráka í framhaldsskólum eftir því hve oft þau skoða klámblöð, 
horfa á klám í sjónvarpi, myndbandi, DVD eða á Internetinu. (Barnaverndarstofa og 
Rannsókn og greining, 2006). 

 

 Niðurstöður úr sömu rannsókn segja okkur einnig að þær stúlkur sem skoða oft klám 

teljast líklegri til að hafa oftar kynmök og hefja kynlíf yngri en þær sem sjá klám sjaldan (Sjá 

mynd 8) (Barnaverndarstofa og Rannsókn og greining, 2006).  
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Mynd 7 Hlutfall 16-19 ára stelpna og stráka í framhaldsskólum sem höfðu kynmök í fyrsta sinn 14 ára 
eða yngri, eftir því hve oft þau skoða klám. (Barnaverndarstofa og Rannsókn og greining, 
2006). 

  

 Margt bendi til þess að klámnotkun tengist mörgu í kynhegðun og viðhorfum unglinga 

og virðast þeir unglingar sem skoða klám oftar hafa frjálslyndari viðhorf til þess sem flestir 

telja „ranga hegðun“ (Barnaverndarstofa og Rannsókn og greining, 2006).  

5.2 Aðgengi unglinga að klámi 

Aðgengi unglinga að kynlífstengdu efni hefur aukist mikið á veraldarvefnum og í öðrum 

fjölmiðlum og hafa langflestir unglingar á Íslandi séð klámefni í sjónvarpi, klámblöðum, á 

veraldarvefnum, á myndböndum eða DVD og fleiri stöðum (Eyjólfur Þorkelsson o.fl., 2008). 

Samskipti í gegnum veraldarvefinn hafa aukist gríðarlega síðastliðin 20 ár og er vefurinn 

orðinn stór áhrifavaldur í lífi unglinga í dag.  Allt frá því hvernig þeir stunda nám sitt, hvernig 

þeir haga félagslífi sínu og hvernig þeir skemmta sér (Mitchell, Wolak og Finkelhor, 2007). 

Klám sem hægt er að finna á veraldarvefnum er vinsælasta form klámefnis í dag og hafa 

áhyggjur yfir því hvort aðgengið að klámi geti haft áhrif á  sálfélagslegan þroska barna og 

unglinga aukist í kjölfarið. Samkvæmt Mesch (2008) eru þeir unglingar sem nota 

veraldarvefnum að mestu leyti til að skoða klám félagslega frábrugðnir þeim unglingum sem 

nota það til að leita upplýsinga, hafa samskipti við aðra og sér til skemmtunar. Þessir 

fyrrnefndu eru minna tengdir fjölskyldum sínum, fylgja síður félagslegum viðmiðum og eru 

minna tengdir skólanum (Stulhofer o.fl., 2008; Mesch, 2008). Í bandarískri rannsókn Mitchell, 

Finkelhor og Wolak (2005) kom í ljós að einn fjórði einstaklinga á aldrinum 10-17 ára höfðu 

séð klám á veraldarvefnum án þess að sækjast eftir því og voru 23% þeirra í uppnámi á eftir 
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(Mitchell o.fl., 2005, 2007). Árið 2004 höfðu 98% barna á aldrinum 9-19 ára í Bretlandi 

aðgang að veraldarvefnum heima hjá sér og í skólanum og notuðu þau það nokkru sinnum í 

viku. Um 80% þeirra notuðu það í hverri viku árið 2005 og 22% notuðu það til að leita 

upplýsinga um kynlíf. Einnig höfðu 38% séð sprettiglugga með klámi, 36% höfðu óvart farið 

inn á klámsíður og 25% höfðu fengið tölvupóst sem innihélt klám. Um 25% barna undir sex 

ára aldri hafði aðgang að veraldarvefnum og því má velta vöngum yfir því hversu miklar líkur 

það eru á því að einhver af þeim hafi séð klám (Dombrowski, Gischlar og Durst, 2007; 

Gerressu og French 2005).  Á Norðurlöndunum höfðu 33-42% unglinga séð klám í fyrsta 

skipti fyrir tilstilli sprettiglugga eða fengið klámefni sent í tölvupósti (Sørensen og Knudsen, 

2006). Hafa ber í huga að ef svona auðvelt er að sjá klám á veraldarvefnum án þess að vera 

að leita að því hlýtur að vera mun auðveldara að verða sér úti um klámefni ef það er það sem 

einstaklingur vill. Með því að slá inn leitarorðið „sex“ á leitarsíðunni Google.is koma upp 

1.050.000.000 niðurstöður á 0,06 sekúndum og ef leitað er eftir leitarorðinu „porn“ finnur 

leitarvélin 290.000.000 niðurstöður á 0.18 sekúndum (Google.is, 2011a, 2011b).   

  Ekki gengur öllum unglingum og foreldrum vel að ræða saman um kynlíf og því velja 

unglingar oft og tíðum að leita upplýsinga um kynlíf á annan hátt. Veraldarvefurinn er kjörinn 

staður til að verða sér úti um nothæfar upplýsingar um þetta efni en mikilvægt er þó að 

unglingar hafi í huga að það sem þar er að finna er misgott efni (Smith, Gertz, Alvarez og 

Lurie, 2000).  Sem betur fer er orðið kynlífsheilbrigði (sexual health) mjög algengt leitarorð á 

leitarsíðum veraldarvefsins og því  augljóst að unglingar noti ekki einungis orð eins og klám 

(porn) og kynlíf (sex) til að svara spurningum sínum. Það eru þó ekki allar síður sem upp 

koma þegar leitað er eftir kynlífsheilbrigði góðar. Samkvæmt Kanuga og Rosenfeld (2004) 

lentu um 70% unglinga sem leituðu að upplýsingum um kynlífsheilbrigði á klámsíðum án þess 

að vera að leita að efni tengdu klámi. Það getur því verið erfitt fyrir grunlausan ungling að 

átta sig á því hvað er gott efni og hvað ekki þegar leitað er að fræðslu (Kanuga og Rosenfeld, 

2004; Gerressu og French, 2005).         

  Því má þó ekki gleyma að veraldarvefurinn hefur á margan hátt jákvæð áhrif á 

unglinga. Samkvæmt Mitchell o.fl  (2007) eru hætturnar sem oft er talað um verulega ýktar, 

því þrátt fyrir aukna klámvæðingu meðal unglinga þá hefur í sumum tilfellum dregið verulega 

úr áhættuhegðun meðal unglinga í Bandaríkjunum. Þetta á þó aðallega við um þungun 

unglingsstúlkna, ofbeldisfulla hegðun, fíkniefnaneyslu, reykingar og kynferðislega- og 

líkamlega misnotkun. Það má skýra með meiri og betri fræðslu varðandi þessi efni til 
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unglinganna og er veraldarvefurinn þar stór partur (Mitchell o.fl., 2007). Því miður var ekki 

að finna slíka rannsókn um íslenska unglinga. 

 5.3 Áhrif kláms á kynhegðun unglinga  

Svo virðist sem klám uppfylli í sumum tilfellum drauma drengja um kynlíf. Þeir skoða mun 

frekar klám til að fá hugmyndir að aukinni fjölbreytni í kynlífi og þegar kemur að því að prófa 

stellingar og athafnir sem gert er í klámmyndum þá eru strákar í miklum meirihluta. Þegar 

stúlkur horfa á klám finna þær aftur á móti í meira mæli fyrir minnimáttarkennd auk þess 

sem þær verða óöruggar með líkama sinn og í sumum tilfellum finnst þeim þær verða 

óöruggari í kynlífi. Það er auk þess í einhverjum tilfellum sem stúlkum finnst það skemma 

fyrir kynlífi þeirra að horfa á klám. Þó eru unglingar sammála því að klám veiti þeim 

innblástur þegar kemur að kynlífi (Sørensen og Knudsen, 2006; Häggström-Nordin o.fl, 

2006). Rannsóknir hafa sýnt fram á að þeir einstaklingar sem skoða klám oft í viku eru líklegri 

til að prófa það sem þeir sjá heldur en þeir sem skoða klám einstöku sinnum. Einnig eru þeir 

unglingar sem horfa hvað mest á klámmyndir líklegri til að stunda kynlíf utan sambands, 

vanmeta afleiðingar kynlífs, eru ólíklegri til að stunda einkvæni eða til að gifta sig og einnig 

eru þeir tvöfalt líklegri til að eiga marga rekkjunauta miðað við aðra. Þar að auki hefur það 

sýnt sig að þeir unglingar sem horfa á klám eru ólíklegri til að nota getnaðarvarnir (Guðbjörg 

Hildur Kolbeins, 2006; Wingood o.fl., 2001). Klámefni er ein helsta heimild unglinga fyrir 

grófari athöfnum í kynlífi og þegar unglingar hafa einu sinni séð eitthvað tengt kynlífi, hvort 

sem það er óvart eða viljandi, þá er sú hugmynd komin í höfuðið á þeim. Það er því upp ótti 

um að þróunin með auknu klámáhorfi unglinga geti orðið til þess að þeim finnist nauðgun og 

kynferðisleg áreitni ekki eins alvarleg og hún í raun er (Häggström-Nordin o.fl, 2006; Mesch, 

2008). Afleiðingar klámáhorfs geta þó verið bæði jákvæðar og neikvæðar, þó sér í lagi fyrir 

unga menn. Erótískar myndir geta sýnt hvernig kynlífið er í flestum tilvikum og hvernig 

æskilegt er að stunda það á sama hátt og klám sýnir hvernig það ætti ekki að vera samkvæmt 

hinni hefðbundnu skilgreiningu (Stulhofer, Busko og Landripet, 2008). Þó má ekki gleyma því 

að klámáhorf er ekki alltaf af hinu slæma. Það má nota það til örvunar, til að upplifa ánægju 

og til aðstoðar við sjálfsfróun svo eitthvað sé nefnt. Þó ber að hafa það í huga að klám sýnir 

litla nánd og lítinn kærleik. En fyrir þá sem eru þeirrar skoðunar að ekki eigi að aðskilja ást, 

samband og kynlíf er klám þó alltaf að einhverju leyti neikvætt (Häggström-Nordin o.fl., 

2006). Til allrar hamingju gleypa unglingar þó í flestum tilfellum ekki við öllu sem þeir sjá um 
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klám. Flestir þeirra gera greinarmun á því hvað er eðlilegt og hvað ekki þegar kemur að 

klámefni. Þó ber að hafa í huga að það er alltaf hópur unglinga sem gerir sér ekki grein fyrir 

því og eru því einhverjir unglingar sem horfa mikið á klám sem tileinka sér óheilbrigða 

kynhegðun. Slíkt getur verið af hinu slæma ef um er að ræða klám sem sýnir til að mynda 

samfarir einstaklinga við dýr, kvala- og drottnunarkynlíf, kynlíf einstaklings við annan 

einstakling undir aldri eða grimmd gegn vilja í kynlífi einstaklinga(Sørensen og Knudsen, 

2006; Kanuga og Rosenfeld, 2004).          

  Samkvæmt fyrrnefndri rannsókn, Kynhegðun ungs fólks á Íslandi og kynferðisleg 

misnotkun á börnum, kemur fram í niðurstöðum að 54% stráka og 38% stúlkna sem horfa á 

klám einu sinni í viku eða oftar sjá ekkert athugavert við það að hafa kynmök sér til 

skemmtunar þó engar tilfinningar séu í spilinu. Þetta hlutfall unglinga er ívið hærra en þeirra 

sem horfa á klám nokkru sinnum á ári eða sjaldnar (sjá mynd 9) (Barnaverndarstofa og 

Rannsókn og greining, 2006). 

 

 

Mynd 8 Hlutfall 16-19 ára stelpna og stráka í framhaldsskólum sem eru sammála því að það sé ekkert 
athugavert við að hafa kynmök sér til skemmtunar þó engar tilfinningar séu í spilinu, eftir því 
hve oft þau skoða klám. (Barnaverndarstofa og Rannsókn og greinin 

   

 Hlutfall unglinga sem horfa á klám einu sinni í viku eða oftar sem sjá ekkert athugavert 

við það að hafa kynmök við marga einstaklinga á einu kvöldi er líka ívið hærra en þeirra sem 

skoða klám nokkrum sinnum á ári eða sjaldnar eða 17% stúlkna og 25% stráka á móti 8% 

stúlkna og 14% stráka (sjá mynd 10) (Barnaverndarstofa og Rannsókn og greining, 2006). 
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Mynd 9 Hlutfall 16-19 ára stelpna og stráka í framhaldsskólum sem eru sammála því að það sé ekkert 
athugavert við að hafa kynmök við marga einstaklinga á einu kvöldi, eftir því hve oft þau 
skoða klám. (Barnaverndarstofa og Rannsókn og greining, 2006). 

 

 Einnig má sjá hærra hlutfall stúlkna og stráka sem sjá ekkert athugavert við að gera 

einhverjum kynferðislegann greiða fyrir inngöngu í partý eftir því hve oft þau skoða klám, 

eða 7% stúlkna og 14% stráka sem skoða klám einu sinni í viku eða oftar og á móti 5% 

stúlkna og 9% stráka sem sjá klám nokkru sinnum á ári eða sjaldnar (sjá mynd 11) 

(Barnaverndarstofa og Rannsókn og greining, 2006). 

 

 

Mynd 10 Hlutfall 16-19 ára stelpna og stráka í framhaldsskólum sem eru sammála því að það sé 
ekkert athugavert við að gera einhverjum kynferðislegan greiða fyrir inngöngu í partý, eftir 
því hve oft þau skoða klám. (Barnaverndarstofa og Rannsókn og greining, 200 
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 Samkvæmt þessum niðurstöðum er hægt að draga þá ályktun að klámáhorf hefur 

þónokkur áhrif á hugsunarhátt unglinga er kemur að kynlífi og öðrum hlutum tengdum þeim 

og má sjá gífurlegann mun á milli einstaklinga eftir því hversu mikið áhorfið er 

(Barnaverndarstofa og Rannsókn og greining, 2006). 
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Umræða 

Hér hefur verið reynt að svara þeirri spurningu hvort þörf er á sértækri 

kynheilbrigðisþjónustu fyrir unglinga á Íslandi. Til að leita svara var kynheilbrigði unglinga hér 

á landi skoðað auk þess sem rætt var hvort klámvæðing hefði áhrif á kynheilbrigði þeirra. Þó 

svo að engin ein regla sé um það hvenær einstaklingur hefur náð þeim þroska að vera 

tilbúinn til að hefja kynlíf, eru þó áhættur sem fylgja því að byrja á því snemma. Til að mynda 

standa þeir unglingar frekar frammi fyrir því að þurfa að taka ábyrgð á gjörðum sínum í formi 

kynsjúkdóma, þungunar og fóstureyðingar. Það eykur hættuna á því að þeir öðlist reynslu 

sína á kynlífi á sársaukafullann hátt sem getur í kjölfarið haft mótandi áhrif á þróun 

sjálfsmyndar þeirra og kynhlutverks. Hér á landi byrja unglingar fyrr að stunda kynlíf en í 

nágrannalöndum okkar en árið 2006 var meðalaldur við upphaf kynlífs hér á landi 15,5 ár. 

Sama ár höfðu 6% stúlkna og 7% drengja stundað kynlíf fyrir 13 ára aldurinn. Samkvæmt 

niðurstöðum könnunarinnar Viðhorf og þekking 16 ára unglinga á kynlífstengdu efni er 

þekking unglinga á getnaðarvörnum og kynsjúkdómum frekar lítil og vaknar því upp sú 

spurning hvort unglingur hefur náð þroska til að hefja kynlíf fyrir 16 ára aldur. Það sem kom 

mér mest á óvart í þeim efnum var til að mynda að nær helmingur þátttakenda taldi 

klamydíu vera ólæknandi kynsjúkdóm og 70% þeirra töldu að herpesveirusýkingu mætti 

lækna með sýklalyfjum. Mest sláandi þótti mér þó að 12% þessa 16 ára unglinga, taldi að 

hægt væri að lækna alnæmi. Vitneskja þeirra til getnaðarvarna var ekki meira en sú að tíundi 

hver unglingur hélt að pillan myndi veita vörn gegn kynsjúkdómum og leiddi niðurstaðan 

einnig í ljós að unglingar fara ekki að leiða hugann að getnaðarvörnum fyrr en eftir fyrstu 

kynmök. Notkun unglinga hér á landi á getnaðarvörnum hefur ætíð verið frekar lítil og eru 

þar ýmsar ástæður sem geta tengst því. Viðhorf þeirra og hugmyndir skipta þar einkar miklu 

máli því, ef unglingnum finnst flókið að nálgast þær, þykja þær of dýrar eða of flóknar í 

notkun eru þau mun líklegri til að nota þær ekki. Eins og fjallað var um í þessar ritgerð var 

eitt af meginmarkmiðum Heilbrigðisáætlunar Íslands til ársins 2010, sem gerð var árið 2001, 

að greiða aðgengi unglinga að getnaðarvörnum. Samkvæmt munnlegri heimild Sigurlaugar 

Hauksdóttir, yfirfélagsráðgjafa á sóttvarnarsviði Landlæknisembættisins, er þetta þó ekki á 

þennan veg enn þann dag í dag því getnaðarvarnir hér á landi eru ekki niðurgreiddar af ríkinu 

og þurfa unglingar því að greiða fullt gjald fyrir getnaðarvarnir sem hækka í verði með 

ástandinu í samfélaginu (Sigurlaug Hauksdóttir, munnleg heimild 1. nóvember 2010). Þar að 
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auki eru smokkar flokkaðir sem munaðarvara sem setur þá í hæsta skattaþrep, þar sem 

greiddur er 25,5% virðisaukaskattur. Verðið á einum smokk er því 150 krónur og ef notaðir 

eru til að mynda fjórir smokkar í viku kostar það einstaklinginn 2400kr á mánuði (Vísir, 2010). 

Fyrir ungling sem hefur ekki fyllilega gert sér grein fyrir ávinningi þess að nota getnaðarvarnir 

þykja þessar upphæðir frekar háar og geta gert það að verkum að vörnum er sleppt.     

 Svo virðist sem slegin séu ítrekuð met í kynsjúkdómasmitum hér á landi og áttum við til 

að mynda hlutfallslega flest tilfelli klamydíusmita samanborið við aðrar Evrópuþjóðir árið 

2008. Það kom mér því verulega á óvart að þrátt fyrir þessa stareynd hækkaði tala smitaðra 

hér á landi um 500 manns árið 2009, en þá greindust 2321 einstaklingar með klamydíu. 

Sýkingin var algengust á meðal stúlkna á aldrinum 15-19 ára, eða um 35% smitaðra (829 

talsins). Þess má geta að síðustu tíu árin hafa stúlkur á þessum aldri greinst í um 30–40% 

fleiri tilfellum en strákar á sama aldri. Nú nýlega hefur það einnig komið í ljós að Ísland á 

hæstu tíðni kynfæravörtusmita af fjórum Norðurlandanna; Íslandi, Noregi, Danmörku og 

Svíþjóð. Talið er að allt af ein af hverjum fimm ungum stúlkum hér á landi séu smitaðar af 

kynfæravörtum og fer þeim ört fjölgandi. Hér er ekki einungis um að ræða háar tölur er rætt 

er um kynsjúkdómasmit, heldur skal það einnig haft í huga að þessar konur eru allar í aukinni 

hættu á að fá leghálskrabbamein. Kynfæravörtur tilheyra svokallaðri HPV-veiru sem skiptist í 

góðkynja og illkynja stofna. Hjá flestum einstaklingum vinnur ónæmiskerfið á veirunni en hjá 

sumum hefur hún tilhneigingu til að breyta frumum hans svo úr verði krabbamein og eru 

karlmenn því einnig í áhættuhópi að fá krabbamein í getnaðarlim. Fræðimenn vilja því meina 

að aldur við fyrstu kynmök og fjöldi rekkjunauta auki líkurnar á leghálskrabbameini, en talið 

er að um 80% kvenna smitist af þessari HPV-veiru einhvern tímann á lífsleiðinni. Þessar 

niðurstöður þótti mér mjög merkilegar og þykir mér mikil þörf á því að brýna á þessu við 

unglinga. Þess má geta að húðlæknar hafa orðið varir við mikla aukningu á 

kynfæravörtusmitum bæði hjá konum og körlum eftir að algengara varð meðal fólks að raka 

skapabarma sín og nærliggjandi svæði. Þessar niðurstöður ættu því að opna augu okkar enn 

fremur fyrir því hversu nauðsynlegt það er halda utan um unglingana og veita þeim þá 

ráðgjöf og þjónustu sem nauðsynleg er.       

 Á hverju ári eru framkvæmdar á milli 850 til 1000 fóstureyðingar hjá konum með 

lögheimili hér á landi en árið 2009 voru þær 971. Þar af voru 140 stúlkur undir 19 ára sem 

eru um 14,4% af heildartölunni. Þrátt fyrir að tíðni fóstureyðinga hafi farið lækkandi hjá 

þessum yngsta aldursflokki síðustu 10 árin er þessi tala þó óþarflega há og þyrfti að lækka 
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hana enn fremur. Þess má geta að síðustu 10 árin hafa 52 stúlkur undir 15 ára gengist undir 

fóstureyðingu hér á landi sem að mínu mati er gríðarlega há tala fyrir þennan unga aldur. Að 

auki við þessar unglingsstúlkur sem taka ákvörðun um að gangast undir fóstureyðingu er þær 

verða þungaðar er svipaður fjöldi sem ákveður að gangast ábyrgðinni og eiga barnið, en árið 

2009 eignuðust 170 stúlkur undir 20 ára aldri barn. Þó svo að fjöldi fóstureyðinga sé á 

niðurleið hefur fjöldi barneigna á þessu aldursbili ekki verið jafn há síðan árið 2002. Að mínu 

mati er hér um að ræða óþarfa fjölda unglinga sem standa frammi fyrir ákvörðun sem er 

þeim ofviða.                

 Í kjölfar ákvörðunar Sameinuðu þjóðanna árið 1994 í Kaíró, þar sem samþykkt var að 

stefna að bættri kynheibrigðisþjónustu í heiminum og niðurstöðum Sóleyjar Bender í 

landskönnun sinni árið 1996, opnuðu unglingamóttökur á nokkrum stöðum hér á landi. Með 

þeim var komin ný leið til að ná betur til ungs fólks undir tvítugt með þjónustu sem var betur 

sniðin þeirra óskum og þörfum en hin almenna móttaka. Þrátt fyrir að þær hafi gengið 

ágætlega var búið að loka þeim öllum á höfuðborgarsvæðinu árið 2007. Á árunum 2008 og 

2009 hækkaði fjöldi klamydíusmita hjá unglingum gríðarlega auk þess sem fjöldi fæðinga 

jókst. Í nágrannalöndum hafa unglingar geta leitað á sértækrar kynheilbrigðisþjónustur um 

nokkurra áratuga skeið. Þar hafa þær verið starfræktar með góðum árangri með starfsfólki 

sem er sérþjálfað í að mæta þörfum unga fólksins sem þangað leitar.   

 Samkvæmt þessum niðurstöðum mínum tel ég það mikla nauðsyn að unglingar hér á 

landi hafi sömu tækifæri og unglingar í nágrannalöndum til að sækja sér þjónustu sem hefur 

það markmið veita upplýsingar og ráðgjöf um þá mál sem brenna á þeim. Niðurstöður 

rannsókna hafa sýnt að unglingar vilja hafa þess kost að sækja slíka þjónustu. Þrátt fyrir að 

Göngudeild húð– og kynsjúkdóma sé nú til tel ég hana ekki fullnægja þeim þörfum sem 

unglingar hafa. Til að mynda getur verið erfitt fyrir unglinga í úthverfum 

höfuðborgarsvæðisins að komast þangað þar sem stór hluti þessa aldurshóp hefur ekki 

aðgang að bíl. Auk þess er þessi hópur að mestum hluta námsmenn og skólar víðast hvar í 

gangi á sama tíma og deildin er opin. Það getur því verið erfitt að komast óséður með strætó 

í langann tíma úr skóla til að sækja þjónustuna og heim aftur. Göngudeild húð- og 

kynsjúkdóma er þar að auki hugsuð fyrir einstaklinga sem vilja komast í rannsókn er grunur 

leikur á um kynsjúkdómasmit, þar sem einungis hjúkrunarfræðingar og læknar starfa. Þrátt 

fyrir að þessar starfsstéttir séu vissulega mjög hæfar til að starfa á móttökum sem slíkum er 

ljóst að með sértækri aðferð félagsráðgjafar og áherslu á kerfisnálgun og tengslanet myndi 
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starf félagsráðgjafa falla mjög vel að því sem kynheilbrigðismóttökur fást við. Þegar unglingar 

þurfa að fá ráðgjöf um þau mál sem liggja á þeim hafa þau því fáa aðra möguleika en að 

sækja almennan læknatíma í Heilsugæslum í sínu hverfi eða leita upplýsinga hjá starfsfólki 

skóla og félagsmiðstöðva. Samkvæmt niðurstöðum rannsókna þykir unglingum erfitt að leita 

á þessa staði vegna og náinna tengsla við starfsfólk, hættunni á að hitta einhvern sem þau 

þekkja eða þekkja til foreldra þeirra, hræðslunni við að mæta ekki skilning eða einungis 

vegna þess að þau geta ekki fullvissað sig um að trúnað sé heitið. Þegar út á landsbyggðina er 

komið þarf vissulega að leiða hugann að því hvernig hægt sé að leysa slík mál, en í litlum 

bæjarfélögum þar sem allir þekkja alla er ómögulegt fyrir ungling að leita sér aðstoðar hjá 

starfsmanni sem er honum ókunnugur. Tel ég lausn á þessu máli fyrir landsbyggðina vera 

efni í aðra ritgerð sem vonandi verður unnin fyrr en síðar.       

 Það er því mín niðurstaða að mikil þörf sé á sértækri kynheilbrigðisþjónustu fyrir 

unglinga þar sem auk lækna og hjúkrunarfræðinga væri félagsráðgjafi sem tæki á móti 

unglingunum. Félagsráðgjafar geta boðið upp á markvissa ráðgjöf og aðstoð varðandi 

tilfinningar og samskipti við hitt kynið, andlega líðan, heimilis- og samskiptavandamál, 

tilfinningaleg áföll, sifjaspell og kynferðislegt ofbeldi auk erfiðleika í skólum og á 

vinnumarkaði ásamt ýmsu fleiru. Með þeim bakgrunn og þeirri menntun sem félagsráðgjafar 

hafa geta þeir með viðtölum unnið lausn á vandamálum sem upp kunna að koma hjá ungu 

fólki auk þess að aðstoða þá við að vísa þeim á rétta aðila innan kerfisins ef þess þarf.  
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