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Útdráttur 

Tilgangur þessa rannsóknarverkefnis var að kanna líðan karla og kvenna 60 ára og eldri sem eru 

með beinþynningu og auka þar með skilning okkar á líðan þeirra. Rannsóknarspurningin var: 

Hvaða áhrif hefur það á konur og karla að vera með beinþynningu, m.t.t. verkja, kvíða, hræðslu 

við að brotna, félagslega virkni og getu til að sinna athöfnum daglegs lífs? Er einhver munur á 

upplifun karla annars vegar og kvenna hins vegar af beinþynningu og afleiðingum hennar? 

Notuð var eigindleg rannsóknaraðferð, sem byggir á sérstakri hugmyndafræði sem nefnist 

fyrirbærafræði. Völdu rannsakendur að nota Vancouver-skólann, sem er aðferð innan 

fyrirbærafræðinnar, við öflun og úrvinnslu gagna. Þátttakendur voru þrjár konur og einn karl á 

aldrinum 70 – 81 árs, með beinþynningu, bjuggu í eigin húsnæði og höfðu brotnað. Tekin voru 

viðtöl við þátttakendur þau hljóðrituð og síðan skráð orðrétt í tölvu. Við úrvinnslu gagna var sett 

fram greiningarlíkan, þar sem yfirþema var lýsandi fyrir beinþynningu : Bogið bak og stökk bein. 

Undir það voru greind fimm þemu: Þekking á eigin sjúkdómi er takmörkuð, mismikil óþægindi 

eftir brot, daglegt líf breytist, að meðhöndla verkina og að meðhöndla beinþynninguna. 

Niðurstöður rannsóknarinnar voru að þátttakendurnir töldu sig hafa fengið litla eða enga fræðslu 

við greiningu og fannst þeim fræðslu til almennings ábótavant. Beinbrot og verkir höfðu mismikil 

áhrif á sjálfsbjargargetu og daglegt líf þátttakenda. Það var sameiginlegt með þátttakendum að 

allir voru að meðhöndla verki daglega og notuðu mismunandi leiðir til þess. Einnig kom fram að 

allir þátttakendur voru á lyfjameðferð við beinþynningu.  

Rannsakendur draga þá ályktun í ljósi niðurstaðna að nauðsynlegt sé að auka fræðslu við 

greiningu sjúkdóms til að auðvelda þessum einstaklingum að takast á við nýjar aðstæður. Einnig 

að auka þurfi fræðslu í þjóðfélaginu. 
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Abstract 

The purpose of this research project was to investigate the well being of men and women over the 

age of 60 who have osteoporosis in order to better understand what they are feeling. The research 

question was: What effect does having osteoporosis have on women and men in relation to pain, 

anxiety, fear of breaking bones, participation in social activities, and the ability to cope with daily 

tasks? Is there a difference between the way men and women experience osteoporosis and its 

consequences? The research was qualitative, based on a theory within the field of 

phenomenology. The researchers chose to use the Vancouver-School method in phenomenology 

of collecting and processing the research data. The subjects participating in this research 

consisted of three women and one man between the ages of 70 and 81, living in their own homes 

and who had already broken bones. Interviews were audio recorded and typed verbatim. Included 

with the data results was a diagnostic model with a typical main theme for osteoporosis: A bent 

back and brittle bones. Sub themes were five: Knowledge of one’s own illness was limited, 

differing amount of pain after bone breakage, changes in daily life, pain control and controlling 

osteoporosis. The results of the research concluded that the subjects felt that they had received 

little or no information with their diagnosis and felt that information to the general public is 

lacking. Broken bones and pain had different degrees of effect on independence and daily life. 

All the subjects felt that they were coping with daily tasks using various methods to do so. It was 

also noted that all the subjects were on medication as a result of osteoporosis.  

The researchers conclude it is necessary to better educate the patient about osteoporosis at the 

time of diagnosis in order to make it easier for them to cope with new circumstances. Public 

education about osteoporosis must also be increased. 
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