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Útdráttur 
 
Tilgangur þessarar rannsóknar er að lýsa líðan kvenna sem ganga í gegnum tíðahvörf og 

hvort þörf sé á bættri þjónustu við þennan hóp kvenna á Íslandi. Einnig er markmiðið að 

auka skilning heilbrigðisstarfsfólks á mikilvægi þess að veita góða fræðslu og stuðning. 

Rannsóknin er eigindleg og stuðst við rannsóknaraðferð Vancouver-skólans í 

fyrirbærafræði. Sú rannsóknaraðferð leitast við að lýsa reynslu einstaklinga eins og þeir 

upplifa hana. Þátttakendur voru sex konur sem lýstu upplifun sinni af því að ganga í 

gegnum þetta tímabil. Tekið var eitt viðtal við hverja konu og þau greind í fimm megin 

þemu:  1) Áhrif á lífið. 2) Ég sjálf, 3) Hvað stóð til boða, 4) Leitað þekkingar, 5) Jafnvægi 

náð 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að allar konurnar lýstu svipuðum andlegum og 

líkamlegum einkennum þau helstu eru ; skapsveiflur, hitakóf, þurrkur í leggöngum, 

þvagleki, hjartsláttarköst, kvíði, þreyta, pirringur og svefntruflanir. 

Konurnar nefndu allar að þær hafi fengið mjög litla fræðslu frá fagaðilum en sögðu hana 

aðallega hafa komið frá læknum. Þeim bar öllum saman um að fræðslan væri engan vegin 

fullnægjandi. 

Niðurstöður þessarar rannsókanar benda til að þörf kvenna á þessu aldursskeiði fyrir 

sértæka þjónustu sé til staðar. Fræðsluefni á íslensku um málefni af þessum toga er ekki 

aðgengilegt. Rannsakendur telja að þetta þurfi að bæta. 

 Rannsakendur vonast til þess að rannsóknin stuðli að því að konur fái betri þjónustu og 

markvissari fræðslu í tengslum við breytingaskeiðið. 

Lykilhugtök: Breytingaskeið, tíðahvörf,  sjúkdómsvæðing, viðhorf, hormónameðferð. 
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Abstract 
 
The purpose of this research was to explore women's experience of going through 

menopause, and if improvement of service to women is needed in Iceland.  Healthcare 

professionals need to be aware of importance of thorough information and support during 

this period.  

The design of the study is a qualitative research, based on the Vancouver 

phenomenological model.  The model tries to describe the experience of individuals by 

their lived experience. The participants were six women who decribed their lived 

experience of going through menopause. Each woman was interviewed once and as a 

result five mutual elements were identified.  1) effects on live; 2) my self; 3) what was 

available; 4) seeking knowledge; 5) equilibrium. 

The outcomes showed that all women reported the same symptoms physical and 

psychologically. The major symptoms were; mood swings; hot flashes; vaginal dryness; 

bladder dysfunction; palpitations; anxiety; tiredness; irritation and sleep disturbances. 

The women all mentioned that education from health care professionals had been limited 

but came from physicians. They all agreed that more information and education is 

needed.  

These results show the importance for specialized health care service for women in this 

age group. Educational materials in Icelandic are not available or easily accessible and 

improvement is needed. 
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The researchers hope that this research will lead to better service and information 

regarding menopause to women. 

Keywords: Perimenopause - climacteric, menopause, medicalization, attitude, hormone 

replacement therapy, 
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1.Kafli 

Inngangur 
 

Verkefni þetta er lokaverkefni til BS gráðu í hjúkrunarfræði í Heilbrigðisdeild 

Háskólans á Akureyri. Markmið rannsóknarinnar er lýsa líðan kvenna sem ganga í 

gegnum tíðahvörf og kanna hvort  þörf er á þjónustu hjúkrunarfræðinga við þennan hóp.  

Rannsóknin er eigindleg og stuðst er við rannsóknaraðferð Vancouver-skólans í 

fyrirbærafræði. Viðtöl voru tekin við sex konur sem lýstu upplifun sinni af því að ganga í 

gegnum þetta tímabil. 

Verkefnið samanstendur af sex meginköflum. Í fyrsta kafla er fjallað um rök fyrir 

vali verkefnisins og gildismat þess fyrir hjúkrun, enn fremur er þar fjallað um bakgrunn 

efnisins og tilgang rannsóknarinnar.Val á rannsóknaraðferð er rökstudd, meginhugtök eru 

skilgreind og gerð er grein fyrir gildismati rannsakenda eins og það er í upphafi 

rannsóknarvinnu, forsendur rannsóknar skilgreindar og að lokum er greint frá 

heimildaleit. Í öðrum kafla er fræðileg umfjöllun en hún skiptist í umfjöllun um 

breytingaskeið og tíðahvörf, einkenni þeirra og þau úrræði sem í boði eru. Þá er fjallað 

um sjúkdómsvæðingu og breytileg viðhorf. Að lokum er samantekt á því helsta sem fram 

kom. Í þriðja kaflanum er aðferðafræðinni lýst. Þar er greint frá einkennum þátttakenda,  

skilyrðum fyrir vali á úrtaki, þeim leyfum sem voru fengin fyrir rannsókninni, 

siðfræðilegum álitamálum og að lokum gagnasöfnun og greiningu gagna. Í fjórða kafla er 

niðurstöðum rannsóknarinnar lýst. Í fimmta kafla er umfjöllun um niðurstöður 

rannsóknarinnar og túlkun rannsakenda á þeim og sú túlkun borin saman við það 

fræðilega efni sem kynnt var í kafla tvö. Í sjötta og síðasta kafla verkefnisins er greint frá 
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takmörkunum verkefnisins, hagnýtt gildi þess fyrir hjúkrun, hjúkrunarmenntun og 

hjúkrunarrannsóknir. Þá eru þar settar fram hugmyndir að framtíðarrannsóknum.   

1.1 Rök fyrir vali verkefnisins og gildi rannsóknar fyrir hjúkrun

Áhugi okkar á heilbrigði kvenna og þeim úrræðum sem konum standa til boða innan 

heilbrigðiskerfisins vaknaði í hjúkrunarnáminu. Lítið hefur verið hugað að sérstöðu 

kvenna og þörfum þeirra. Áhugi okkar beinist einna helst að því sem snýr að 

meðferðaúrræðum og fræðslu fyrir þennan hóp. Breytingaskeið og tíðahvörf eru 

náttúruleg ferli sem konur gagna í gegnum á ákveðnum tímapunkti lífs síns. Fræðsla um 

eðli breytingaskeiðsins og tíðahvarfa og um kosti og galla hormónameðferða er af mjög 

skornum skammti. Hvergi fundu rannsakendur aðgengilegar upplýsingar um efnið á 

íslensku, t.d. upplýsingabæklinga eða upplýsingar af veraldarvefnum, helst var að finna 

upplýsingar í bókum sem flestar eru komnar til ára sinna. Þær upplýsingar sem 

rannsakendur fundu um efnið voru í fagtímaritum sem ekki eru mjög aðgengilegar 

almenningi. Margar af þeim greinum sem birst hafa í fagtímaritum eru skrifaðar á fagmáli 

sem nýtist best þeim sem hafa vegna menntunar sinnar forsendur til þess að skilja 

efnistök. Telja rannsakendur mikilvægt að hjúkrunarfræðingar beini sjónum sínum að 

líðan kvenna á þessu tímabili og þeirri fræðslu sem þessi hópur telur sig þurfa.       

1.2 Bakgrunnur rannsóknarinnar

Upplifun kvenna af tíðahvörfum getur endurspeglað almennt viðhorf þeirra og 

þjóðfélagsins til þess að eldast. Einnig getur þekking tengd heilsu og persónuleiki haft 

áhrif (Krishna, 2002; Anderson, Yoshizawa, Gollschewski, Atogami, Courtney, 2004). 

Algengt er að konur á fimmtugsaldri þurfi að kljást við persónuleg vandamál óháð 
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tíðahvörfum. Börnin jafnvel vaxin úr grasi eða verið að kljást við mál sem tengjast 

unglingsárunum eða hjúskap.  

Notkun hormónalyfja hér á landi hefur stóraukist á undanförnum árum. Árið 1990 

voru um 13% íslenskra kvenna á breytingaaldri á hormónameðferð en tíu árum seinna var 

talan komin yfir 50%. Rannsóknir sýna að innan við 25% kvenna á þessum aldri finna 

verulega fyrir einkennum breytingaskeiðsins. Því er ljóst að fjöldi kvenna tekur 

hormónalyf til að fyrirbyggja eitthvað sem þeim hefur verið sagt að þær gætu átt von á 

þegar að tíðahvörfum kemur en þær hafa aldrei fundið fyrir (Elísabet Þorgeirsdóttir, 

2003).  

Rannsóknin leiddi í ljós samhengi þess að vera lítt menntuð og eiga erfitt með að 

afla sér upplýsinga um eðli breytingaskeiðsins og meðferðarúrræði.  

Árið 2002 var greint frá niðurstöðum bandarískrar rannsóknar Women’s Health 

Initiative (WHI). Niðurstöðurnar bentu til þess að konur sem tóku samsett hormón voru í 

aukinni hættu á að fá hjarta- og æðasjúkdóma, heilablóðfall, brjóstakrabbamein og 

blóðtappa miðað við konur sem tóku inn lyfleysu (Writing group for the women’s Helth 

Initiative Investigators, 2002; Herdís Sveinsdóttir, 2002; Strothmann og Schneider, 

2003). En  það eru einmitt sjúkdómar sem konum hafði verið talin trú um að 

hormónalyfin gætu unnið gegn (Elísabet Þorgeirsdóttir, 2003). Einnig sýndi rannsóknin 

að samsett hormónameðferð tvöfaldar áhættu á heilabilun, sérstaklega af Alzheimergerð 

hjá konum 65 ára og eldri (Lilja Sigrún Jónsdóttir, 2004). Niðurstöðurnar ollu miklum 

vonbrigðum og voru á skjön við fyrri þekkingu á hormónameðferð. (Strothmann og 

Schneider, 2003).  
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Oftar en ekki er litið á breytingaskeið sem tímabil erfiðleika, en þrátt fyrir það upplifa ekki 

allar konur þetta æviskeið á neikvæðan máta. Frekar en að líta á það sem tíma kvíða og álags þar 

sem starfsemi tapast, þá líta þær á þennan tíma sem tíma jákvæðra breytinga og frjálsræðis 

(Gould, 1998; Wright, 1998).  

Umræða og rannsóknir  um breytingaskeið og tíðahvörf hefur verið mjög lítil á Íslandi. 

Erlendar rannsóknir hafa sýnt fram á að þörf kvenna fyrir sértæka þjónustu heilbrigðiskerfisins er 

mikil. Þessari þörf er hvergi mætt á Íslandi. Víða erlendis eru starfræktar kvennamiðstöðvar sem 

þessi hópur kvenna getur leitað til t.d. á ýmsum stöðum í Bandaríkjunum og í Ástralíu eins og 

Aurora medical services í Seattle, Washington og Naturopathic Menopause and Hormone Clinic 

í Sydney. Eftir því sem rannsóknum á þessu sviði fjölgar vonumst við til þess að vakin verði 

athygli á þörfinni fyrir sérhæfða þverfaglega þjónustu fyrir konur sem þess óska. Vonast er til að 

rannsóknin verði innlegg í umræðu um heilbrigðisþjónustu kvenna.  

1.3 Tilgangur rannsóknarinnar

Megin tilgangur rannsóknarinnar er að kanna upplifun kvenna af tíðahvörfum og að 

þær upplýsingar leiði til þekkingar á viðhorfum, líðan og bjargráðum kvenna með 

einkenni frá breytingaskeiðinu. Einnig er vonast til að varpa ljósi á þau úrræði sem 

þessum konum standa til boða og hvernig heilbrigðisstarfsfólk, og þá sérstaklega 

hjúkrunarfræðingar, geti komið til móts við þarfir þeirra.  

1.4  Rökstuðningur varðandi val á rannsóknaraðferð

Í þessari rannsókn er stuðst við Vancuver-skólann í fyrirbærafræði, sem er eigindleg 

rannsóknaraðferð, sem byggir á því að hver einstaklingur sjái heiminn með sínum augum 

og þessi sýn hans hefur áhrif á hvernig hann upplifir heiminn og hvernig hann lifir lífi 
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sínu Þessari rannsóknaraðferð er ætlað að auka skilning á mannlegum fyrirbærum meðal 

annars í þeim tilgangi að bæta heilbrigðisþjónustu. Gagnasöfnun fer fram með 

samræðum, þar sem meðrannsakandinn er beðinn að lýsa reynslu sinni eins ítarlega og 

kostur er (Sigríður Halldórsdóttir, 2003). Markmið rannsókna í fyrirbærafræði er að 

öðlast dýpri skilning á fyrirbærinu, auka innsæi á reynslu einstaklinga og túlka fyrirbærið 

út frá reynslu og upplifun þeirra. Fyrirbærafræði er því góður kostur sem 

rannsóknaaðferð fyrir hjúkrunarfræðinga því með henni öðlast þeir betri skilning á 

þörfum og reynslu skjólstæðinga sinna (Burns og Grove, 1997; Greenhalgh og Taylor, 

1997). 

 Rannsakendur telja því fyrirbærafræðina góðan kost sem rannsóknaaðferð til þess 

að öðlast dýpri skilning á þörfum og upplifun kvenna sem ganga í gegnum tíðahvörf. 

 

1.5 Skilgreining meginhugtaka

Tíðahvörf/breytingaskeið: 

Í íslenskri tungu er þetta tímabil nefnt tíðahvörf, en hugtakið er dregið frá grísku 

orðunum “meno” og “pause”, sem þýða annars vegar mánuður og hins vegar lok einhvers 

(Spira og Berger, 1999).  

Rannsakendur kjósa að nota nálgun Herdísar Sveinsdóttur (2002) á hugtökunum, 

þar sem hún talar um breytingaskeiðið yfir það tímabil í lífi kvenna þegar blæðingar fara 

að verða óreglulegar, mismiklar að magni, einkenni fara að gera vart við sig og þar til 

konan sjálf telur þessu tímabili lokið. Þetta geta verið nokkrar vikur, mánuðir eða ár og 

sumar konur segjast aldrei fara á breytingaskeiðið, þær hætta bara að hafa blæðingar. Yfir 
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það notar hún orðið tíðahvörf. Sagt er að tíðhvörf séu orðin þegar eitt ár er liðið frá 

síðustu blæðingum. 

Meðrannsakendur: Konurnar sem tóku þátt í rannsókninni. 

Upplifun: Skilgreind af þátttakendum 

Hormónameðferð: Þær hormónameðferðir sem mest eru notaðar eru prógesterón og 

estrógen sem er ýmist gefið í jöfnum skammti alla daga mánaðarins og er það nefnt 

samsett samfelld hormónameðferð, síðan er prógesterónið gefið með estrógeninu 

einungis hluta úr mánuðinum það kallast samsett kaflaskipt hormónameðferð og líkir það 

eftir tíðahring konurnar (Brynja Ármannsdóttir, 2004).  Einnig er notuð staðbundin 

estrógenmeðferð. 

Sjúkdómsvæðing: Hugtakið sjúkdómsvæðing (medicalization) má nota um það þegar 

lögsaga læknavísindanna eða læknisfræðilegs hugsunarháttar víkkar (Stefán Hjörleifsson, 

2003).  þ.e  yfir þá tilhneigingu að gera alla að sjúklingum sem læknisfræðin og 

heilbrigðiskerfið eiga að hafa lausn fyrir (Elísabet Þorgeirsdóttir, 2003).  

 

1.6 Gildismat rannsakenda

Í upphafi rannsókar er nauðsynlegt er að gera sér grein fyrir því hvert gildismat 

rannsakanda er til að draga úr áhrifum þess á rannsókarvinnu. Rannsakendur hafa litla 

þekkingu á efninu og hefur það áhrif á gildismat. Nánast ekkert hefur verið fjallað um 

breytingaskeiðið/tíðahvörf í hjúkrunarnáminu og lítið verið fjallað um það opinberlega. 

Í upphafi rannsókarvinnu urðum við varar við það að konur hafi verið á hormónameðferð 

til fyrirbyggingar og hafa hormónar verið gefnir sem meðferð við andlegri vanlíðan sem 

ekki tengdist tíðahvörfum heldur lífsviðburðum.  



„Ég var skapstygg, svefnlaus og meyr”     
 

7

Ætla má að þetta megi rekja annars vegar til þeirra tilhneigingar að sjúkdómsgera 

breytingaskeiðið og tíðahvörf, hins vegar til þeirra óraunsæju gildum æsku og fegurðar 

sem rannsakendur telja að séu að festa rætur í þjóðarsálinni. 

Rannsakendur spyrja sig að því hvort það að vera kona á miðjum aldri sé orðið að 

sjúkdómi sem lyf eru gefin við jafnvel löngu áður en einkenni gera vart við sig. 

Samanburður á reynslu kvenna frá ólíkum menningarheimum eykur þekkingu og innsýn í 

breytt hlutverk kvenna. Mismunandi viðhorf kvenna og samfélagsins til þess að eldast 

getur haft áhrif á upplifun þeirra af tíðahvörfum.  

Er það mat rannsakenda að margar konur fari á hormónameðferð án þess að hafa 

fengið næga fræðslu um áhrif og áhættuþætti meðferðarinnar. Telja rannsakendur að þörf 

sé á markvissri fræðslu um eðli breytingaskeiðs og tíðahvarfa, og er það mat rannsakenda 

að nauðsynlegt sé að fræða konur um þessa þætti og kynna fyrir þeim þá valmöguleika 

sem í boði eru. 

 

1.7 Forsendur rannsóknar

Tíðahvörf er náttúrulegt ferli sem konur ganga í gegnum á miðjum aldri. Margar konur 

fara í gegnum það án vanlíðunar og án þess að tapa lífskrafti sínum og orku. Undanfarin ár hefur 

ofuráhersla verið lögð á erfiðleika þessa tímabils og talið nauðsynlegt að grípa inn í til 

fyrirbyggingar og til þess að slá á einkenni.   

Er það von rannsakenda að rannsóknin muni vekja heilbrigðisstarfsfólk til umhugsunar 

um að þörf fyrir fræðsluefni er til staðar og að brugðist verði við henni. Einnig þarf fræðsluefnið 

að vera á íslensku og aðgengilegt. Rannsakendur telja þörf á því að fá heildræna mynd af líðan 

kvenna, upplifun þeirra og úrræðum. Það að skilja bakgrunn kvenna tengist því að geta veitt 
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heildræna hjúkrun. Tíðahvörf og breytingaskeiðið snerta rannsakendur sem konur og verðandi 

hjúkrunarfræðinga. Því finnst rannsakendum full þörf á því að skyggnast inn í reynsluheim 

kvenna sem hafa gengið í gegnum þetta tímabil.  

 

1.8 Heimildaleit

Heimildaleit hófst um leið og ljóst var hvert viðfangsefnið yrði. Leit fór fram í eftirfarandi 

gagnagrunnum: Proquest, Cinnahl, Ovid, Science Direct og Medline á Veraldarvefnum. Einnig 

var leitað í tímaritum og bókum á bókasöfnum. Viðtölin voru tekin í lok febrúar, í byrjun mars 

2005 hófst vinna við að endurrita viðtölin og greina þau í þemu.  

 Lykilorð: Tíðahvörf, fyrirtíðaspenna, sjúkdómsvæðing, viðhorf, hormónameðferð og menning. 
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2. Kafli      

Fræðileg umfjöllun 
 

2.1 Umfjöllun um breytingaskeiðið 
 

Þegar blæðingar fara að verða mismiklar að magni og óreglulegar og einkenni 

fara að gera vart við sig þá hefst tímabil breytingaskeiðsins. Því líkur þegar konunni 

sjálfri finnst þessu tímabili lokið samkvæmt Herdísi Sveinsdóttur (2002). 

Hún segir þetta tímabil geta varað í nokkrar vikur, mánuði eða ár. Sumar konur segjast 

ekki fara á breytingaskeiðið, blæðingar hætti bara. Einstaklingsbundið er hvenær einkenni 

breytingaskeiðsins gera vart við sig. Breytingaskeiðstímabilið stendur að meðaltali yfir í 

2- 8 ár (Greendale, Lee og Arriola,1999). 

Ýmsir þættir eru taldir hafa áhrif á það hvenær tímabilið hefjist, hversu lengi það 

varir og hve svæsin einkenni eru. Þeir þættir sem taldir eru hafa áhrif eru m.a. barneignir, 

arfgengir þættir, reykingar og þjóðfélagsstétt. Einkenni breytingaskeiðsins eru 

hjartsláttarköst, hitakóf, kvíði, þreyta, þvagleki og svefntruflanir. Einnig er talað um 

miklar eða litlar blæðingar, að þyngjast, þurrk í leggöngum, óreglulegar blæðingar, 

grátköst, einbeitingarskortur. Breytingar á líkamsímynd, hvernig konan upplifir sig sem 

kynveru og minnkuð kynlífslöngun. Einkennin geta gert vart við sig nokkru áður en 

breyting verður á blæðingum. Síðkomin einkenni sem einnig hafa verið talin tengjast 

einkennum breytingaskeiðsins eru lið- og vöðvaverkir, beinþynning, aukin tíðni hjarta- 

og æðasjúkdóma. Fyrir tíðahvörf er tíðni hjarta og æðasjúkdóma hærri hjá körlum en 

konum. Eftir að konur hafa gengið í gegnum tíðahvörf þá er áhættan á að fá hjarta og 

æðasjúkdóma sú sama. Estrógen hefur ýmis áhrif á líkama konunnar. Það verður breyting 
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á fitusamsetningu blóðsins. Hlutfall LDL (low-density lipoprotein) og  HDL (high-

density lipoprotein) breytist þar sem hlutfall LDL verður hærra. Þetta eykur líkurnar á 

hjarta og æðasjúkdómum (Lowdermilk og Perry, 2004). Félagslegar aðstæður og heilsa 

eru talin tengjast einkennum breytingaskeiðsins, einnig aðgerðir á innri kynfærum, 

mataræði og líkamsþyngd. (Schott-Baer og Kotal, 2000; Hvas, Thorsen og Söndergaard, 

2003; Bryndís Benediktsdóttir, 2000; Lowdermilk og Perry, 2004). Ekki er eingöngu um 

líkamlegar breytingar að ræða á þessu tímabili. Hjá mörgum konum skyggja breytingar 

sem verða í tilfinningalífi á aðrar breytingar við tíðahvörfin. Algengt er að þær þurfi að 

stríða við skapsveiflur, grátgirni, pirring og þunglyndi.Estrógenskortur eykur á andlega 

vanlíðan en einnig er um að ræða sálfélagslegar og andlegar breytingar (Lowdermilk og 

Perry, 2004).   

Yfirleitt byrja einkenni breytingaskeiðsins áður en tíðhvörf verða. Hægt er að 

ganga úr skugga um breytingar á hormónastarfsemi með blóðprufum eða með einföldu 

þvagprófi sem virkar líkt og þungunarpróf (Bryndís Benediktsdóttir, 2000).  

 

2.2 Umfjöllun um tíðahvörf 
 

Tíðahvörf verða að jafnaði í kringum fimmtugt. (Bryndís Benediktsdóttir, 2000). Í 

Lowdermilk og Perry (2004) kemur fram að 95% kvenna gangi í gegnum tíðahvörf á 

aldrinum 39 -51 árs. Það táknar að konur geti gert ráð fyrir því að lifa að meðaltali í 30 ár 

eftir tíðahvörf (Herdís Sveinsdóttir, 2002). 

Það verða sömu hormónabreytingar hjá öllum konum en það er 

einstaklingsbundið hvað þær hafa mikil áhrif á líf konunnar. (Lowdermilk og Perry, 

2004). Við tíðahvörf hættir konan að hafa blæðingar vegna þess að eggjastokkarnir missa 
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smám saman getuna til að taka á móti gonadotropin hormóni (GnRH), sem sér um að 

örva losun á stýrihormónunum LH og FSH frá heiladingli. Við þetta ferli dregur úr 

estrógen myndun í eggjastokkunum og nánast engin prógesterón framleiðsla er til staðar. 

Einnig verður skerðing á framleiðslu próteinhormónsins inhibin sem leiðir til þess að 

aukning verður á framleiðslu LH og FSH fyrir tilstilli afturvirks neikvæðs stýrikerfis. 

Þetta veldur því að ekki myndast nægilega þykk slímhúð í leginu til að blæðingar geti 

orðið. LH og FSH halda áfram að aukast fram yfir tíðalok en innan tveggja ára eftir 

tíðahvörf er magn þeirra í blóði yfirleitt búið að ná jafnvægi. Að tíðahvörfum loknum 

verður framleiðsla þeirra stöðug en lítil og tekur ekki mánaðarlegum sveiflum (Vander, 

Sherman og Luciano, 2001; Overlie, Moen, Morkid, Skjaeraasen og Holte,1999).  

 

2.2.1 Einkenni tíðahvarfa

Fjórðungur kvenna sleppur alveg við einkenni tíðahvarfa. Sumar fá léttvæg 

einkenni öðru hvoru en svo eru alltaf einhverjar konur sem fá slæm einkenni til lengri 

tíma (Bryndís Benediktsdóttir, 2003). Rannsóknir á helstu einkennum breytingaskeiðsins 

hafa verið framkvæmdar hérlendis og erlendis. Hvas o.fl., (2003) gerðu rannsókn á 

hlutfalli kvenna sem höfðu leitað til læknis vegna breytingaskeiðseinkenna og á 

algengustu einkennum breytingaskeiðsins. Rannsóknin var gerð á 51 árs gömlum 

dönskum konum. 1251 konu voru sendir spurningalistar og svöruðu 972 konur eða 

(77%). Niðurstöður voru á þá leið að tveir þriðju kvennanna (71,8%) höfðu rætt um 

breytingaskeiðið við lækni. Það var nokkur munur á þeim sem höfðu talað við lækni og 

þeim sem ekki höfðu rætt við lækni. Því meiri sem einkennin voru því líklegri voru konur 

til að leita til læknis. Þær konur sem ekki höfðu rætt við lækni höfðu færri einkenni og 
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voru efins í garð hormónameðferða. Rannsóknin leiddi í ljós að einkenni 

breytingaskeiðsins trufla ekki endilega daglegt líf kvennanna. Nærri allar konurnar eða 

(87,2%) nefndu hitakóf sem helsta einkenni á þessu tímabili, fáar upplifðu óþægindi 

samfara þessu einkenni. Eingöngu sögðust 13,8% kvennanna finna fyrir óþægindum 

samfara hitakófi. Einkennið “ miklar blæðingar” var ekki eins algengt og hitakófin en 

44,5% fundu fyrir miklum blæðingum. Meira en fimmtungur þátttakendanna fundu fyrir 

verulegum óþægindum samfara þessu einkenni eða 21,8%. Lækkun á estrógeni og 

hækkun á LH valda hita- og svitakófum. Það er sem hitabylgja byrji miðlægt í 

líkamanum og færist upp í andlit. Andlitið verður rautt og líkaminn hitnar sem leiðir 

jafnvel til þess að konur svitna. Sumar konur fá þessi hita og svitakóf mörgum sinnum á 

dag. Einnig geta þessi köst komið á nóttunni og konur rennsvitnað svo þær þurfi jafnvel 

að skipta um á rúminu. (Lowdwermilk og Perry, 2004). 

Aðrar rannsóknir á sama efni hafa sýnt fram á svipaðar niðurstöður til að mynda 

(t.a.m.) rannsókn Bryndísar Benediksdóttur o.fl.(2000) á einkennum breytingaskeiðsins 

hjá 50 ára íslenskum konum og  meðferð þeirra. Alls var 956 konum á Stór-

Reykjavíkursvæðinu sendur spurningalisti 690 (72,2%) kvennanna svöruðu. Konur með 

hitakóf og hjartsláttarköst voru líklegar til að hafa svefntruflanir. Algengasta einkennið í 

einhverri mynd voru svefntruflanir. Einnig voru syfja (9,4%) og þreyta (12,3%) algeng 

dagleg einkenni. Þær sem upplifðu svefntruflanir voru líklegri til að vera of  þungar með 

háþrýsting og höfðu gengist undir brottnám eggjastokka. 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar þá leita kvíðnar og þunglyndar konur 

frekar eftir hormónameðferð. Rúmlega helmingur fimmtugra kvenna reyndist vera með 

reglulegar blæðingar en tæplega helmingur kvennanna var á hormónameðferð sem 
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viðheldur blæðingum. Hjá 122 af 180 sem komnar voru með tíðahvörf hafði leg verið 

fjarlægt. Samkvæmt rannsókn Bryndísar o.fl.(2000) þá finna þrír fjórðu hlutar kvennanna 

fyrir hitakófum og samræmist það rannsókn Hvas o.fl. (2003). Jokinen, Rautava, 

Maakinen, Ojanlatava, Sundell og Helenius (2003) framkvæmdu víðtæka rannsókn þar 

sem rannsakað var hvort félagslegir þættir hefðu einhver áhrif á einkenni 

breytingaskeiðsins. Einnig höfðu þeir áhuga á að vita af hverju vel menntaðar konur voru 

á hormónameðferð í eins miklum mæli og aðrar rannsóknir höfðu bent til. Var það vegna 

þess að þær þjáðust af einkennum breytingaskeiðsins eða bjó þarna eitthvað annað að 

baki. Úrtakið voru 5510 finnskar konur á aldrinum 42-46 ára og 52-56 ára. Athygli vakti 

að 95% kvenna á aldrinum 52-56 ára fundu fyrir mildum, meðal og miklum einkennum 

breytingaskeiðsins á móti 65% kvennanna á aldursbilinu 42-46. Meðalaldur kvenna við 

tíðahvörf í Finnlandi eru 50.5 ár (geta orðið á aldrinum 38-58). Ætla má að meirihluti 

yngri kvennanna (42-46) væru á breytingaskeiðsaldri og að eldri konurnar (52-56) væru 

við það að ganga í gegnum eða búnar að ganga í gegnum tíðahvörf. 

Rannsóknin leiddi í ljós að konurnar úr eldri hópnum fundu fyrir meiri einkennum 

tengdum breytingaskeiðinu en yngri konurnar, sem voru flestar að ganga í gegnum 

breytingaskeiðið. Einn fjórði hluti eldri kvennanna hafði gengið í gegnum legnám og 

þriðjungur þeirra hafði einnig látið fjarlægja báða eggjastokkana.  Þessir tveir hópar 

kvenna voru ólíkir að því leyti að yngri konurnar voru betur menntaðar bæði hvað varðar 

grunnmenntun og  sérmenntun og atvinnuþátttaka var meiri meðal þeirra. Hjá þeim yngri 

konum sem bjuggu í smábæjum, höfðu laka grunn-og sérmenntun og voru atvinnulausar, 

var hærri tíðni breytingaskeiðseinkenna en hjá jafnöldrum þeirra sem bjuggu í borgum 

eða voru betur menntaðar. Hjá eldri konunum kom í ljós að þær sem voru í sambúð höfðu 
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meiri einkenni en hinar sem ekki voru í sambúð. 85% eldri kvennanna og 55% yngri 

kvennanna skráðu hitakóf algengasta einkenni breytingaskeiðsins. Rannsókn Jokinen o.fl. 

(2003) leiddi í ljós samhengi þess að vera lítt menntuð og eiga erfitt með að afla sér 

upplýsinga um eðli breytingaskeiðsins og meðferðarúrræði. Samræmist það nýlegri 

rannsókn Sievert og Espinosa (2003) sem gerð var í Mexico á 755 konum á aldursbilinu 

40 – 60 ára. Ekki er vitað hvort það að hafa mikil einkenni kæmi í veg fyrir 

atvinnuþátttöku kvennanna, eða hvort  að þær konur sem voru atvinnulausar, hefðu meiri 

tíma til að hugsa um einkennin og finndu því meira fyrir þeim. Ef fyrri tilgátan reynist 

rétt þá væri réttast að meðhöndla einkenni þessara kvenna eins snemma og hægt er. 

Einnig er það efnahagslega mikilvægt. Gefur þessi niðurstaða tilefni til nánari rannsókna 

á þessu efni. Sú staðreynd að vel menntaðar konur voru frekar á hormónameðferð benti 

ekki til þess að þær væru svo hrjáðar af einkennunum heldur því að þær væru líklegri til 

að vilja hafa áhrif á lífsgæði sín og að þær þóttu vera vel upplýstar um hvaða bjargráð 

voru í boði. Til skamms tíma þótti notkun hormóna fela í sér ávinning. Rétt þótti að bæta 

konum upp estrógenskortinn og koma þannig í veg fyrir einkenni breytingaskeiðsins. 

Niðurstöður hafa nú leitt í ljós að estrógengjöf eykur líkur á krabbameini í legi (Herdís 

Sveinsdóttir, 2002,; Jokinen o.fl., 2003). Varðandi þær niðurstöður að konur úr hópi eldri 

þátttakenda sem voru giftar eða í sambandi fundu eins mikið fyrir einkennum og 

rannsóknin leiddi í ljós þá var ástæðuna að rekja til þurrks í leggöngum sem hafði mjög 

slæm áhrif á kynlíf paranna og hafði síðan áhrif á slæma upplifun einkenna 

breytingaskeiðsins (Jokinen o.fl, 2003). 

Þurrkur og særindi í leggöngum er algengt einkenni tíðahvarfanna. Hér er það 

estrógen skortur sem veldur breytingum í leggöngum. Frumur legganganna missa getuna 
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til þess að gefa frá sér slím sem annars sér um að smyrja þau. Slíkur þurrkur getur valdið 

sársauka við samfarir. Þurrkur í leggöngum eykur líkur á sveppasýkingu (Baldo, 

Schneider og Slyter, 2003; Lowdwemilk og Perry, 2004).  

 

2.3 Meðferð / bjargráð 
 

Í hartnær 30 ár hafa læknar meðhöndlað óþægindi og vanlíðan sem eru tengd 

tíðahvörfum með hormónagjöf, í fyrstu með estrógeni en síðan hefur samsett meðferð 

estrógens og prógesteróns orðið algengnari vegna aukinnar hættu á legbolskrabbameini 

sem fylgdi estrógenmeðferð. Því hefur verð haldið fram að samsett hormónameðferð auki 

lífsgæði hjá konum við tíðahvörf. Niðurstöður rannsóknarinnar Women’s Health 

Initiative (WHI) þykja athyglisverðar og á skjön við fyrri þekkingu um hormónameðferð. 

 

2.3.1 Hormónameðferð

Hormónameðferð hefur verið beitt í tvennskonar tilgagni annars vegar til að slá á 

einkenni tíðahvarfa sem eru til staðar og hins vegar að fyrirbyggja ýmsa sjúkdóma eins 

og beinþynningu (Herdís Sveinsdóttir 2002, Brynja Ármannsdóttir, 2004).  

Þær hormónameðferðir sem konum standa til boða eru m.a. prógesterón og 

estrógen sem er ýmist gefið í jöfnum skammti alla daga mánaðarins og er það nefnt 

samsett samfelld hormónameðferð, síðan er prógesterón gefið með estrógeninu einungis 

hluta úr mánuðinum það kallast samsett kaflaskipt hormónameðferð og líkir það eftir 

tíðahring konurnar (Brynja Ármannsdóttir, Laufey Tryggvadóttir, Jón G. Jónsson, 



„Ég var skapstygg, svefnlaus og meyr”     
 

16

Elínborg J. Ólafsdóttir, Jens A. Guðmundsson 2004).  Einnig er notuð staðbundin 

estrógenmeðferð. 

 Í nær 30 ár hafa læknar meðhöndlað konur með óþægindi tengd tíðahvörfum með 

hormónagjöfum, í upphafi var aðeins estrógen notað en á síðari árum hefur samsett 

meðferð estrógens og prógesteróns orðið algengari vegna aukinnar hættu á krabbameini 

ef estrógen er notað eitt og sér (Lilja Sigrún Jónsdóttir, 2004).  

Á sjöunda áratugnum varð sprengja í notkun tíðahvarfahormóna í Bandaríkjunum, 

í kjölfar útkomu bókarinnar Feminine forever eftir bandaríska kvensjúkdómalækninn 

Robert Wilson. Hann vildi meina að tíðahvörf væri hörgulsjúkdómur sem hægt væri að 

lagfæra með hormónagjöfum. Hann lagði áherslu á það að konan gæti verið kvenleg 

ævilangt og hér væri komið lyf við Elli kerlingu. Á árunum 1975-1976 sýndu rannsóknir 

að estrógenmeðferð gæti valdið krabbameini í legbol (Herdís Sveinsdóttir, 2002). Áfram 

héldu rannsóknir en nú á áhrifum samsettrar meðferðar þ.e. prógesteróni var bætt í 

estrógenið. Bentu þær til að langvarandi notkun tíðahvarfahormóna sé verndandi gegn 

ýmsum alvarlegum sjúkdómum sem eru algengir eftir miðjan aldur, t.d. beinþynningu, 

hjarta- og æðasjúkdóma (Jens A.Guðmundsson, 2002).  

Á Íslandi fjórfaldaðist sala hormóna á árunum frá 1985- 1995 og hlutfall kvenna 

50-55 ára sem tóku hormón jókst úr 10% í 50% á þessu tímabili. Í Bandaríkjunum voru 

40% kvenna á hormónameðferð, 55% í Frakklandi, 15% á Spáni og einungis 4% kvenna í 

Japan (Herdís Sveinsdóttir, 2002). Á sama tíma í Bretlandi varð 50% aukning á 

hormónameðferð (Bond og Bywaters, 1998). Talið er að rekja megi þessa miklu 

aukningu sjúkdómsvæðingu á tíðahvörfum (Bryndís Benediktsdóttir o.fl.,2000).  
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Árið 2002 var greint frá niðurstöðum Bandarískrar rannsóknar Women’s Health 

Initiative (WHI). Niðurstöðurnar bentu til þess að konur sem tóku samsett hormón væru í 

aukinni hættu á að fá hjarta- og æðasjúkdóma, heilablóðfall, brjóstakrabbamein og 

blóðtappa miðað við konur sem tóku inn lyfleysu (Writing group for the women’s Health 

Initiative Investigators, 2002; Herdís Sveinsdóttir, 2002; Strothmann og Schneider, 

2003).  

Rannsóknin var tvíblind og átti að meta áhrif estrógenmeðferðar, samsettrar 

hormónameðferðar eða lyfleysu á heilsu kvenna. Rannsóknin hófst árið 1993 og var 

studd af Bandarískum heilbrigðisyfirvöldum. Þátttakendur í rannsókninni voru 16.608 

konur af mismunandi kynþáttum á aldrinum 50-79 sem komnar voru yfir tíðahvörf.. Þeim 

var skipt í hópa þar sem einn hópurinn tók inn hormónið estrógen, annar hópurinn tók inn 

samsett hormón og sá þriðji fékk lyfleysu. Markmiðið var að kanna kosti og galla þessara 

meðferða, sem gætu hugsanlega dregið úr tíðni hjarta- og æðasjúkdóma, 

brjóstakrabbameins, ristilskrabbameins, beinþynningar og beinbrota (Herdís Sveinsdóttir 

2002).  

Rannsóknin átti að standa til ársins 2005, en sá hluti hennar sem rannsakaði 

samsetta hormónameðferð var stöðvaður í maí 2002 en þá hafði verið sýnt fram á að 

samsettri hormónameðferð fylgdi meiri sjúkdómshætta en áður var talið (Lilja Sigrún 

Jónsdóttir, 2004). Sá hluti rannsóknarinnar sem á að kanna áhrif langtímanotkunar 

estrógens hjá konum sem hafa farið í legnám, stendur enn yfir (Writing group for the 

women’s Health Initiative Investigators, 2002). 

Niðurstöðurnar ollu miklum vonbrigðum og voru á skjön við fyrri þekkingu á 

hormónameðferð. Rannsóknin sýndi allt að 26% aukningu á brjóstakrabbameini ef 
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meðferð varði skemur en fimm ár og 53% aukningu ef hormónameðferð varði lengur en 

fimm ár (Writing Group for women’s Health Initiative Intervestigators, 2002). WHI 

rannsóknin studdi að samsett hormónameðferð væri verndandi þáttur gegn 

ristilkrabbameini og beinþynningu (Strothmann og Schneider, 2003). Ekki er þó mælt 

með henni til fyrirbyggingar. Einnig sýndi rannsóknin að samsett hormónameðferð 

tvöfaldar áhættu á heilabilun, sérstaklega af Alzheimergerð hjá konum 65 ára og eldri 

(Lilja Sigrún Jónsdóttir, 2004). 

Rannsókn WHI var mjög tímabær og stór rannsókn þar sem áhrif hormónalyfja 

eru rannsökuð og áhrif þeirra á kvenlíkamann. Loksins fengu konur vísbendingar um 

áhrif hormónameðferðar. Úrtak rannsóknarinnar var mjög stórt og niðurstöður hennar 

sýndu að samsett hormónalyf hafa ekki þau fyrirbyggjandi áhrif sem áður var talið heldur 

þveröfug. Um var að ræða viðamestu slembivöldu, tvíblindu rannsóknina til þessa á 

notkun tíðahvarfahormóna.  

Rannsókn á hormónanotkun á evrópskra kvenna frá árinu 2003 sýndi að notkun 

hormóna var algengust í aldurshópnum 50-54 ára eða 24% og í aldurshópnum 55-59 ára 

eða 27%. Tekin voru stöðluð símaviðtöl. Markmið rannsóknarinnar var að kanna 

þekkingu og viðhorf  kvennanna til hormónameðferðar. Af konum 70 ára og eldri voru 

6% enn á hormónameðferð. Meðallengd á meðferðinni var 8.1 ár. 8012 konur á aldrinum 

45-75 ára tóku þátt í rannsókninni (Strothmann og Schneider, 2003).  Þessi rannsókn þarf 

ekki að endurspegla notkun á hormónum í öðrum heimsálfum. Rannsóknin gefur okkur 

vísbendingu um algengi á notkun hormóna í vestrænum samfélögum. 

Mikilvægt er að aðgreina langtímameðferð þ.e. 5 ár eða lengur og 

skammtímameðferð skemur en 5 ár. Mikill munur er á þessum meðferðum. Í 
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skammtímameðferð eru hormónin gefin við einkennum tíðahvarfa en ekki í 

forvarnarskyni við beinþynningu eða við hjarta- og æðasjúkdómum. Hugsanlegir kostir 

styttri meðferða eru að þær draga úr hitakófum, svefnörðugleikum, einkennum frá 

leggöngum og þvagrás og bæta skapferli (Neslon, 2002). Meginábending samsettrar 

hormónameðferðar eru slæm einkenni tíðahvarfa en alls ekki til fyrirbyggingar. Aðeins 

skal hefja kvenhormónameðferð þegar konan hefur að fullu verið upplýst um 

meðfylgjandi áhættu og er rétt að meðferð sé endurskoðuð árlega (Lilja Sigrún Jónsdóttir, 

2004). Rannsókn Bryndísar Benediktsdóttir o.fl.(2000) sýndi að um þriðjungur kvenna 

sem var á hormónameðferð fékk enga fræðslu í upphafi hormónameðferðar og virðist 

ekki skipta máli hvort kvensjúkdómalæknir eða heimilislæknir hefur meðferðina. 

 Langtímanotkun er ekki talin réttlætanleg en talið er að fyrir þær konur sem 

upplifa slæm einkenni sé það raunhæfur kostur að taka hormónin í skamman tíma til að 

slá á einkenni (Nelson, 2002; Lilja Sigrún Jónsdóttir, 2004; Lowdwermilk og Perry, 

2004).   

 

2.4 Óhefðbundin meðferð 
 

Það eru þær meðferðir og heilsueflandi aðgerðir sem eru ekki kenndar í 

heilbrigðisgreinum, þær eru ekki notaðar á sjúkrahúsum og eru ekki viðurkenndar af 

lögbundnum sjúkratryggingum (Newton, Buist, Keenan, Anderson og LaCroix, 2002).  

Samkvæmt starfsfólki í heilsuverslunum geta konur fengið ráð til að minnka 

einkenni tíðahvarfa, þar er ráðlagt inntaka á hinum ýmsu vítamínum eins og Dong Quai, 

Kvennablóma, Menopace, Kvöldvorrósarolía o.fl. (Anna María Óladóttir, munnleg 

heimild, 4. apríl 2005) 
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Óhefðbundnum meðferðum hefur verið lýst með misjöfnum árangri. (Schott-Baer 

og Kotal, 2000).  

Fjörutíu prósent Bandaríkjamanna notuðu óhefðbundnar meðferðir 1997 og voru 

konur á breytingaskeiðinu þar fjölmennasti hópurinn. 80% af konum á aldrinum 45-60 

sem notuðu þær meðferðir til að takast á við einkenni tíðahvarfa. Þetta kom fram í 

rannsókn sem 750 konur víðs vegar um Bandaríkin tóku þátt í, konurnar voru valdar af 

handahófi. Þetta var símarannsókn sem Gallup framkvæmdi fyrir The North American 

Menopause Society's (NAMS). Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna þekkingu og 

bjargráð kvenna á tíðahvörfum. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar eru 

mismunandi ástæður fyrir því að konur velja óhefðbundnar meðferðir, þeim finnst hún 

öruggari en hormónameðferð, þær upplifðu betri stjórn á eigin heilbrigði, einnig óttuðust 

þær krabbamein (Kang, Ansbacher og Hammoud, 2002). Styrkleikar rannsóknarinnar 

voru þeir að það voru margar konur sem tóku þátt í henni, og voru þær valdar af 

handahófi. Helstu veikleikar rannsóknarinnar voru að hún var aðeins gerð í einu landi og 

þar af leiðandi hefur hún ekki alhæfingargildi. 

Samkvæmt íslenskri rannsókn Bryndísar Benediktsdóttir o.fl. (2000) sögðust átta 

konur af 690 taka bætiefni eða náttúrulyf við einkennum breytingaskeiðs en 371 (54%) 

kvennanna notaði hormónalyf.  

Bandarísk rannsókn var gerð á 886 konum á aldrinum 45-65 ára á algengi 

notkunar óhefðbundinna meðferða. Haft var samband við konurnar í gegnum síma  og var 

svarhlutfall 87,2%. Konurnar voru spurðar um notkun á átta óhefðbundnum meðferðum. 

Niðurstöður sýndu að 76% kvennanna nota a.m.k. eina óhefðbundna meðferð og 22% 

sögðust nota slíkar meðferðir við einkennum tíðahvarfa eins og jurtir, hómópatíu og 
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náttúrulækna, slökun, sojavörur, nuddmeðferðir, hnykkingar og nálastungur. 80% 

kvennanna fannst meðferðin hjálpa sér. Hnykkingar, nudd og slökun sýndu mestan 

árangur. Einnig kom í ljós að eftir því sem konan er yngri og betur menntuð því meiri 

líku eru á að hún nýti sér óhefðbundnar meðferðir og eru þær niðurstöður í samræmi við 

niðurstöður annarra rannsókna (Newton o.fl. 2002). 

 

2.5 Sjúkdómsvæðing og viðhorf 
 

Flestir líta svo á að þegar læknisfræðilegur hugsunarháttur víkkar hafi það í 

mörgum tilvikum leitt til góðs. Á hinn bóginn er ekki tryggt að það sé að öllu leyti eða í 

öllum tilvikum til góðs (Stefán Hjörleifsson, 2003). Bók Ivan Illich frá 1976, Limits to 

Medicine, olli straumhvörfum varðandi sýn manna á þróun læknisfræðinnar á síðustu 

áratugum. Illich færði rök fyrir því að þrátt fyrir miklar framfarir sé læknisfræðin að 

verða helsta ógnun við heilbrigði manna í vestrænum löndum. Hann leit á 

heilbrigðiskerfið í heild sinni og heldur því fram að þjóðfélagið sé orðið að sjúkrastofnun 

og allir þegnar þess sjúklingar (Smith, 2002). 

Kjarninn í sjúkdómsvæðingargagnrýni Illich er að með því að leggja ofurkapp á 

tæknilega baráttu gegn þjáningu og dauða rýri læknavísindin og heilbrigðiskerfi 

vestrænna þjóða getu manna til að takast sjálfir á við tilveruna. Þetta bitnar á öðrum 

verðmætum sem ekki séu síður mikilvæg í mannlífinu heldur en þau sem hæst bera í 

heilbrigðisþjónustu (Stefán Hjörleifsson, 2003). 

Læknisfræðilega líkanið gengur út frá því að skortur á einhverju  ákveðnu efni 

leiði til einhvers, svo sem ákveðinna einkenna eða sjúkdóms, og sé frávik frá eðlilegu 

ferli (Herdís Sveinsdóttir, 2002). Sjúkdómsvæðing breytingaskeiðsins hefur ekki farið 
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varhluta af þessum hugsunarhætti. Undir læknisfræðilegu sjónarhorni einkennist 

breytingaskeið kvenna af hrörnun og sjúkdómum (Stefán Hjörleifsson, 1999).  Gengið er 

út frá því að estrógen hafi meginhlutverki að gegna og með því að bæta konum estrógen á 

að vera hægt að koma í veg fyrir ýmis einkenni sem tengd hafa verið breytingaskeiðinu. 

Þessu viðhorfi til stuðnings er bent á að í byrjun tuttugustu aldarinnar hafi meðalaldur 

kvenna verið rúmlega 50 ár en sé nú vel yfir 70 ár. Konum hafi ekki verið ætlað að lifa 

lengur en fram að lokum frjósemisskeiðsins. Nú lifi konur hins vegar, í flestum löndum,  

þriðjung ævinnar að loknum tíðahvörfum og því sé mikilvægt að meðhöndla 

estrógenskortinn (Herdís Sveinsdóttir, 2002) 

Ætla má að  fjölmiðlar beri mikla ábyrgð á þeirri neikvæðu ímynd sem 

breytingaskeiðið hefur fengið. Hafa þeir fjallað um breytingaskeiðið sem sjúkdóm sem 

þurfi að fá læknisfræðilega meðferð við. Allar konur deila einhverri reynslu tengdri 

tíðahvörfum en rannsóknir á upplifun kvenna frá hinum ýmsum löndum af tímabilinu, 

hafa leitt í ljós mismunandi viðhorf og upplifun kvenna á breytingaskeiðinu (Kristna., 

2003; Anderson o.fl. 2004). Viðhorf til tíðahvarfa og meðferðarúrræða eru breytileg. 

Félagslegur bakgrunnur, menntun, aldur, hjúskaparstaða og margt annað hefur áhrif á 

viðhorf hvers og eins og skiptir máli hvort litið sé á tíðahvörf sem sjúkdómsástand sem 

þurfi að meðhöndla með lyfjum eða hluta af líffræðilegu ferli sem jafni sig án inngripa 

læknisfræðinnar (Wilbur, Miller og Montgomery, 1995)   

Rannsóknir hafa leitt í ljós að viðhorf vestrænna kvenna eru að mestu neikvæð á 

meðan viðhorf austurlenskra kvenna eru oftast jákvæð. Viðhorfsmunurinn liggur líklega 

að einhverju leyti í því að í sumum samfélögum er litið á tíðahvörf sem missi, eins og 
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missi á hlutverkum, en í öðrum löndum öðlast konan viðurkenningu og virðingarstöðu 

(Mercer, 1999). 

Femínistar hafa viljað meina að það sé söguleg tilhneiging að meðhöndla og 

sjúkdómsgera líkama kvenna. Ussher (1997) fjallar m.a. um í bók sinni ,,Body talk´´ að 

sálgreinikenningar hafi hvatt til þess að litið yrði þannig á að tíðahvörf yllu 

geðsjúkdómum og að við tíðahvörf syrgðu konur missi á frjósemi og kvenleika. Á 

nítjándu öld er að finna ótal dæmi um á hvern hátt frjósemisskeið kvenna og kynhvöt var 

sjúkdómsgerð. Allt fram til ársins 1980 voru tíðahvörf tilgreind sjúkdómur í greiningabók 

geðlækna, en þá var greiningin felld niður. Fram til þess tíma var það viðtekin trú að 

tíðahvörf væru orsök alvarlegra sjúkdóma (Herdís Sveinsdóttir, 2002). 

Sálfræðingurinn Freud hélt því fram að sálfélagslegur vanmáttur kvenna við 

tíðahvörf stafaði af kvíða sem tengdist bælingu á kynhvöt þeirra og breytingaskeiðið væri 

líkamleg vanheilsa  (Spira og Berger, 1999). 

Áhrifa Freuds gætir enn þann dag í dag þar sem æsku og fegurðardýrkun er 

rótgróin í vestrænni menningunni. Til að halda í æskublómann og hægja á 

öldrunareinkennum, sem hljóti að fara að hellast yfir, útvega konur sér hormónapillur hjá 

lækninum og það virðist auðvelt mál (Elísabet Þorgeirsdóttir, 2003). 

 

2.6 Samantekt 
 

Í öðrum kafla hafa rannsakendur leitað heimilda í fræðilega úttekt til stuðnings 

rannsókninni um konur og tíðahvörf. Farið er í skilgreiningu á því hvenær 

breytingaskeiðið hefjist og hvenær því ljúki. Ýmsir áhrifaþættir eru taldir valda því 

hversu lengi tímabilið stendur og hversu mikil einkenni konan hefur. Helstu einkenni 
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breytingaskeiðsins eru skapsveiflur, hitakóf, þurrkur í leggöngum, þvagleki, 

hjartsláttarköst, kvíði, þreyta, pirringur og svefntruflanir. Fjallað er um tíðahvörf sem 

koma að loknu breytingaskeiði. Tíðahvörf verða að jafnaði í kringum fimmtugt í 

vestrænum samfélögum. Fjallað er um þrjár rannsóknir, frá jafn mörgum löndum, tengdar 

einkennum. Farið er yfir þau bjargráð sem standa konum til boða þ.e. hormónameðferð. 

Þær hormónameðferðir sem standa konum til boða eru prógesterón og estrógen sem er 

ýmist gefið í jöfnum skammti alla daga mánaðarins og er það nefnt samsett samfelld 

hormónameðferð, síðan er prógesterón gefið með estrógeninu einungis hluta úr mánuði 

það kallast samsett kaflaskipt hormónameðferð og líkir þar eftir tíðahring konurnar 

(Brynja Ármannsdóttir, 2004).  Einnig er notuð staðbundin estrógenmeðferð. 

Konum standa jafnframt til boða ýmsar óhefðbundnar meðferðir. Greint er frá 

niðurstöðum WHI rannsóknarinnar. Niðurstöður hennar voru á skjön við fyrri þekkingu 

um hormónanotkun. Rannsakendur fjalla einnig um þá tilhneigingu læknavísindanna að 

sjúkdómsvæða tíðahvörf og mismunandi viðhorf kvenna til tíðahvarfa eftir því hvaða 

menningarsvæði þær tilheyra.   
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3. kafli 

 Aðferðafræði 
 

Í þessum kafla verður fjallað um þá rannsóknaraðferð sem notuð var í 

rannsókninni. Gerð verður grein fyrir vali á þátttakendum og sagt frá skilyrðum fyrir vali 

í úrtak. Einnig verður sagt frá einkennum þátttakenda, siðfræðilegum vangaveltum og að 

lokum verður sagt frá aðferð við gagnasöfnun og greiningu gagna.  

 

3.1 Rannsóknaraðferð

Sú aðferð sem rannsakendur kusu að byggja rannsókn sína á er eigindleg 

(qualitative). Eigindlegar rannsóknir byggjast á sérstakri hugmyndafræði sem sögð er 

vera ákveðin lífssýn, kerfisbundin og huglæg nálgun til að lýsa reynslu og gefa henni 

merkingu (Burns og Grove, 1997).  Fyrirbærafræði ( phenomenology) er ein aðferð 

eigindlegra rannsókna, þar er ekki einungis horft til ákveðinna þátta í fari einstaklingsins 

heldur beinist hún að því að nota tjáskipti til að skilja viðbrögð hans í heild sinni, 

persónulega upplifun, skoðanir og reynslu sem enginn getur túlkað nema hann. Þar er 

litið á að einstaklingurinn og umhverfið séu ein heild, þannig að umhverfið móti 

einstaklinginn og einstaklingurinn mótar umhverfið (Burns og Grove, 1997; Boyd, 1993). 

Vancouver- skólinn í fyrirbærafræði er aðferð innan fyrirbærafræðinnar, sem 

ætlað er að auka skilning á mannlegum fyrirbærum, til dæmis í þeim tilgangi að bæta 

heilbrigðisþjónustu.  Rannsóknaraðferðin byggir á að hver einstaklingur sjái heiminn með 

sínum augum og sú sýn mótist af fyrri reynslu og túlkun hans á þeirri reynslu. Þessi sýn 

hefur áhrif á hvernig einstaklingurinn upplifir heiminn og hvernig hann lifir lífi sínu. Til 

þess að skilja hvert mannlegt fyrirbæri þarf rannsakandinn að eiga í samræðum við 
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einstaklinga  sem hafa upplifað þessa tilteknu reynslu og myndað smám saman 

heildstæða mynd í eigin huga af fyrirbærinu (Sigríður Halldórsdóttir, 2003). Í Vancouver-

skólanum er litið á þátttakendur í rannsóknum sem meðrannsakanda og gagnasöfnun fer 

fram með samræðum. Rannsakendur þurfa að vera opnir, næmir og tilbúnir til að víkka 

sjóndeildarhring sinn með því að virða og viðurkenna sjónarhorn annarra. 

 Rannsóknaraðferð Vancouver skólans er ákveðið ferli, þar sem farið er aftur og 

aftur í gegnum ákveðna þætti allt rannsóknarferlið: að vera kyrr, að ígrunda, að koma 

auga á, að velja, að túlka, að raða saman og að sannreyna (Sigríður Halldórsdóttir, 

2003). 

 

Að vera kyrr 

 

Rannsóknarferli Vancouver-skólans 

 

Helsta gagnrýni á fyrirbærafræðina er hversu erfitt er að endurtaka 

fyrirbærafræðilegar rannsóknir og því er erfitt að leggja mat á árangur þeirra. Réttmæti og 

áreiðanleika niðurstaðna rannsókna er takmörkunum háð. Reynsla hvers og eins er 

 

Að  
koma  
auga á

Að  
raða  

saman

Að  
sann-  
reyna

Að  
ígrunda 

Að  
túlka 

Að  
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einstaklingsbundin og eru því litlar líkur á að fá nákvæmlega sömu niðurstöður þegar 

rannsókn er endurtekin (Burns og Grove, 1997). Fyrirbærafræðin hefur einnig verið 

gagnrýnd fyrir að vera of huglæg og ekki nógu vísindaleg. Þar sem hún er talin vera of 

huglæg hefur hún ekki alhæfingargildi sem ætlast er til af magnbundnum rannsóknum 

(Greenhalgh og Taylor, 1997; Koch, 1994; Sandelowski, 1995). 

Lincoln og Guba hafa nefnt fjórar meginógnanir við réttmæti eða trúverðugleika 

eigindlegra rannsókna (vitnað til í Sigríður Halldórsdóttir,2003, bls.261). 

 

1. ,,Vantar fyllri mynd af fyrirbærinu” (,,holistic fallacy”), þegar rannsakandinn telur að    

hann hafi fyllri ,,mynd” af fyrirbærinu en hann hefur og þyrfti í raun að bæta við 

viðmælendum eða fleiri samræðum við þá viðmælendur sem hann þegar hefur. 

2. ,,Skekkja í úrtaki” (,,elite bias”), þegar rannsakandinn hefur ekki vandað sig nóg við 

úrtakið og það verður of einsleitt. Það vantar breidd í úrtakið og því verður skekkja í 

heildarmyndinni af fyrirbærinu. 

3. ,,Ónóg fagleg fjarlægð” (,,going native”), þegar rannsakandinn heldur ekki þægilegri 

faglegri fjarlægð við þátttakendur rannsóknarinnar, fer of nálægt þeim og missir fyrir 

vikið ,,gagnrýna augað” sem veldur skekkju í rannsóknarniðurstöðunum. Það er 

sérstök hætta á þessu þegar rannsakandinn hefur djúpa samúð með þeim sem um 

ræðir. 

4. ,,Ótímabær rannsóknarlok” (,,premature closure”), þegar rannsakandinn gefur sér 

ekki nægjanlegan tíma til gagnagreiningar og lokar of fljótt á greiningarferlið. 

Niðurstöðurnar verða ekki trúverðugar og mikil vinna er farin fyrir lítið. 
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Innan Vancouver-skólans er litið á rannsóknarniðurstöður sem þekkingarframlag. 

Réttmæti eða trúverðugleiki rannsóknarniðurstaðna byggist að hluta til á því hversu  

trúverðuglega rannsakandanum tekst að setja fram niðurstöðurnar. Til að tryggja réttmæti 

rannsókna innan skólans er meðvitað leitast við að athuga allar ógnanir við réttmæti 

hennar með spyrjandi hugarfari, meta á gagnrýnan hátt gæði gagnasöfnunar, 

gagnagreiningar og framsetningu niðurstaðna (Sigríður Halldórsdóttir, 2003). 

Fræðileg nálgun rannsóknarinnar er femínísk. Það sem einkennir rannsóknir 

femínista er  að rannsóknir skipti máli varðandi breytingar á lífi og aðstæðum kvenna, 

áherslur  eru á konur, veröld kvenna og reynslu (Rannveig Traustadóttir, 2003).  Ein 

sameiginleg róttæk grundvallarregla er undirstaða allra femínískra rannsókna og hún sé 

sú að líf kvenna sé mikilvægt (Reynharz, 1992). Femínistar leggja áherslu á að 

rannsóknir þeirra skuli ekki bara vera um konur heldur fyrir konur, og að rannsóknir 

þeirra séu notaðar til að bæta líf kvenna.  

Meðal femínista er í dag lögð vaxandi áhersla á að gera grein fyrir þeim 

fjölbreytileika sem er að finna meðal kvenna. Gagnrýni á fræðilegar nálganir, sem gefa 

sér að allar konur séu í eðli sínu eins og hafi sömu hagsmuni hefur orðið æ háværari 

(Rannveig Traustadóttir, 2003). 

 

3.2 Val þátttakenda og skilyrði fyrir vali í úrtaki

Ákveðið var í samráði við leiðbeinanda að auglýsa eftir þátttakendum. Að fengnu 

leyfi hjúkrunarforstjóra heilsugæslustöðvar Heilbrigðisstofnunar Suðurlands og Sigrúnar 

Arnardóttur fæðinga-og kvensjúkdómalæknis á  læknastöðinni Lind í Kópavogi, voru 

auglýsingar settar upp á þessum stöðum, þar sem óskað var eftir þátttöku kvenna í 
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rannsókninni. Ákveðið var að úrtakið yrði sex konur. Konurnar tóku sér kynningabréf  

þar sem þeim var kynntur réttur þeirra með þátttöku. Þar var þeim einnig sagt frá tilgangi 

rannsóknar og fyrirkomulagi hennar. Einnig undirrituðu þær þátttökuyfirlýsingu sem 

bárust rannsakendum í pósti. Ákveðið var að hafa samband við allar konur sem svöruðu 

og þær sex yrðu valdar sem gæfu sem breiðasta mynd af þátttakendum m.t.t.aldurs, 

hjúskapastöðu og barneigna yrðu þátttakendur í rannsókninni. Rannsakendur drógu tvö 

nöfn hver af þeim sex sem búið var að velja úr innsendum svarseðlum. Haft var samband 

við allar konurnar sem gáfu kost á sér í verkefnið og hjá þeim sex konum sem valdar 

höfðu verið var fengið samþykki fyrir þátttöku einnig var ákveðinn staður og stund 

viðtals.  

Einu skilyrðin fyrir þátttöku voru að konurnar væru á aldrinum 45 – 60 ára og 

hefðu gengið í gegnum breytingaskeiðið og skilji og tali íslensku.  

Auglýsingin hékk uppi í hálfan mánuð og höfðu að þeim tíma liðnum sjö konur haft 

samband við rannsakendur og gefið kost á sér í rannsóknina.  

 

3.3 Einkenni þátttakenda

Sex konur tóku þátt í rannsókninni og gáfu rannsakendur þeim nöfnin Anna, 

Birna, Dóra, Fríða, Hekla og Erla. Rannsakendur leituðust við að lýsa upplifun 

kvennanna á þann hátt að ekki væri hægt að þekkja þær af þeim lýsingum en að þær 

héldu samt sínum persónueinkennum. 

Konurnar eru á aldrinum 45–60 ára. Fjórar eru giftar og tvær fráskildar. Allar eru 

konurnar mæður, eru af íslenskum uppruna. Allar eru þær útivinnandi, þrjár þeirra í fullu 

starfi, tvær í 80%  og ein í 70% starfi. Tvær þessara sex kvenna hafa farið í legnám. Allar 
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konurnar  hafa fengið hormónameðferð vegna einkenna breytingaskeiðsins og  lýsa þær 

allar einhverjum einkennum sem þær tengja  breytingaskeiðinu en mismiklum.  

 

3.4 Siðferðileg álitamál

Þau siðferðilegu álitamál sem helst ber að huga að í rannsókn sem þessari er að 

ekki sé gengið nærri persónu þeirra sem í hlut eiga og að tryggt sé að einkalíf þátttakenda 

sé fullkomlega verndað. Sú rannsóknaraðferð að taka djúp viðtöl (,,in depth interwing”) 

getur komið af stað tilfinningaróti sem kallar á betri faglega úrlausn en rannsakandinn er 

fær um að veita (Sigurður Kristinsson, 2003). Rannsakendur verða því að einsetja sér að 

sýna fyllstu varkárni og setja aldrei þrýsting á viðmælendur um að svara spurningum. Ef 

þátttakandi víkur sér undan að svara ber að virða það. Séu þessir þættir hafðir í huga 

teljum við litla ástæðu til að óttast að þátttaka í rannsókninni gangi nærri viðmælendum. 

Ef upp koma vandamál varðandi gagnasöfnun vísum við til ábyrgðamanns 

rannsóknarinnar.  

Konurnar tóku sér kynningabréf þar sem þeim var kynntur réttur þeirra með 

þátttöku. Þar var þeim einnig sagt frá tilgangi rannsóknar og fyrirkomulagi hennar 

(fylgiskjal I). Einnig undirrituðu þær þátttökuyfirlýsingu áður en viðtölin fóru fram 

(fylgiskjal J). Þátttökuyfirlýsingin fól það í sér að þátttakendur taka þátt í rannsókninni af 

fúsum og frjálsum vilja (Burns og Grove,1997).  

Í byrjun allra viðtalanna var farið yfir tilgang og fyrirkomulag  

rannsóknarinnar og það ítrekað að þátttakandi gæti hætt þátttöku í rannsókninni 

hvenær sem er til þess að tryggja að þátttakendur gerðu sér grein fyrir rétti 

sínum.  
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Erfitt getur verið að gera eigindleg gögn ópersónugreinanleg. Nafnleynd er ekki 

nóg ef gögnin sjálf lýsa einstaklingsbundinni reynslu, því auðvelt getur verið að geta sér 

til um hver þátttakandinn er. Meðferð viðtala reynir því sérstaklega á þagmælsku og 

trúnað rannsakandans (Sigurður Kristinsson, 2003). Öll nöfn  og aðrar 

persónugreinanlegar upplýsingar um atvinnu, menntun og búsetu þátttakenda í 

rannsókninni var gert ópersónugreinanlegar. Rannsókargögnum var eytt að lokinni 

rannsóknarvinnu. 

 

3.5 Gagnasöfnun og greining gagna 

Í upphafi rannsóknarvinnu framkvæmdu rannsakendur heimildaleit og kynntu sér 

það fræðilega efni sem fannst. Fræðilega efnið var síðan notað sem grunnur að 

rannsóknarspurningum sem notaðar voru í viðtölunum.  

Í Vancouver-skólanum fer gagnasöfnun fram með samræðum (dialogues). 

Sigríður Halldórsdóttir (2003) skilgreinir samræður sem ,, styrkjandi tjáskipti þar sem 

samræðufélagarnir virða persónu hvers annars og eru báðir algjörlega frjálsir í að tala og 

hlusta” (bls. 253). Við gagnasöfnun og greiningu gagna studdust rannsakendur við tólf 

meginþrep í rannsóknarferli Vancouver-skólans, sem lýsa því í grófum dráttum hvernig 

staðið er að rannsókn innan skólans. Sigríður Halldórsdóttir (2003) lýsir þessum þrepum 

svo: 

1. Að velja samræðufélaga (val á úrtaki) 

2. Fyrst er að vera kyrr (áður en byrjað er á samræðum) 

3. Þátttaka í samræðum (gagnasöfnun) 

4. Skerpt vitund varðandi orð (byrjandi gagnagreining) 
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5. Byrjandi greining á þemum (að setja orð á hugmyndir) 

6. Að átta sig á heildarmynd reynslu hvers einstaklings 

7. Staðfesting á heildarmynd hvers einstaklings með honum sjálfum 

8. Að átta sig á heildarmyndinni á fyrirbærinu sjálfu (meginniðurstöður 

rannsóknarinnar) 

9. Að bera saman niðurstöðurnar við rannsóknargögnin 

10. Að velja rannsókninni heiti sem lýsir niðurstöðum hennar í örstuttu máli (felur í sér 

túlkun á niðurstöðum rannsóknarinnar) 

11. Að sannreyna niðurstöðurnar með einhverjum meðrannsakendum 

12. Að skrifa upp niðurstöður rannsóknarinnar 

12 meginþrep í rannsóknarvinnu Vancouver-skólans 

Rannsakendur ákváðu að taka eitt viðtal við hvern þátttakenda, o

til að fylgja því eftir með símtali ef þurfa þykir, til staðfestingar greinin

 

Þrep 1 
Þrep 2 
Þrep 3 
Þrep 4 
Þrep 5 
Þrep 6 
Þrep 7 
Þrep 8 
Þrep 9 
Þrep 10  
Þrep 11 
Þrep 12
g fá leyfi þeirra 

gu. Viðtölin voru 
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hljóðrituð og síðan endurrituð orðrétt og voru þessi gögn hin eiginlegu rannsóknargögn. 

Viðtölin fóru fram í febrúar og mars árið 2005 og fóru fram á heimilum þátttakenda. 

Andrúmsloftið í öllum viðtölunum var vinsamlegt og afslappað og engin truflun átti sér 

stað sem gat haft áhrif á viðtölin. Viðtölin tóku 40-60 mín. Rannsakendur leituðust við að 

fara í viðtölin með opnum huga og gefa sér nægan tíma. 

Úrvinnsla gagna fór fram samkvæmt rannsóknarferli Vancouver- skólans. 

Rannsakendur lásu rannsóknargögnin nákvæmlega yfir til að fá heildarmynd af  

frásögnum þátttakenda. Hver rannsakandi fór síðan yfir sín viðtöl fyir hvern einstakling 

fyrir sig. Þemu voru greind út frá setningum og orðum sem komu fram í hverju viðtali. 

Þessi flokkun var svo borin saman við frumgögn til að auka réttmæti. Misræmi var einnig 

athugað. Sameiginleg þemu voru fundin úr öllum viðtölunum og borin saman við 

fræðilegar heimildir. Greiningarlíkan var sett fram og það borið undir þátttakendur til að 

auka trúverðugleika niðurstaðna rannsóknarinnar.  

 

3.6 Samantekt 
 

Vancouver-skólinn í fyrirbærafræði er ein aðferð eigindlegra rannsóknaraðferða 

sem ætlað er að auka skilning á mannlegum fyrirbærum, til dæmis í þeim tilgangi að bæta 

heilbrigðisþjónustu.  Hún byggir á að hver einstaklingur sjái heiminn með sínum augum 

og sú sýn mótist af fyrri reynslu og túlkun hans á þeirri reynslu. Innan skólans er litið á 

þátttakendur sem meðrannsakanda og fer gagnasöfnun fram með samræðum. Sagt var frá 

tólf meginþrepum í rannsóknarferli skólans sem lýsa því í grófum dráttum hvernig staðið 

er að rannsóknum innan skólans. 
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Auglýst var eftir þátttakendum í rannsóknina á tveimur stöðum, Heilsugæslustöð 

Selfoss og læknastöðinni Lind í Kópavogi. Sjö konur gáfu kost á sér í rannsóknina, og 

voru þær sex sem fyrstar sendu inn svarseðla valdar sem meðrannsakendur. Allar eru 

konurnar útivinnandi, lýstu einkennum sem þær tengdu við breytingaskeiðið og höfðu 

fengið hormónameðferð við þessum einkennum. Fjallað var um þau siðferðilegu álitamál 

sem  helst ber að huga að í rannsókninni: Að ekki sé gengið nærri persónu þeirra sem 

taka þátt og að tryggt sé að einkalíf þátttakenda sé verndað. Sú rannsóknaraðferð að taka 

djúp viðtöl getur komið af stað tilfinningaróti sem kallar á betri faglega úrlausn en 

rannsakendur er færir um að veita. 
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4. kafli 

Niðurstöður rannsóknar 
 

Í þessum kafla verða niðurstöður rannsóknarinnar kynntar. Þær eru settar fram í 

formi greiningarlíkans. Það kom fram í viðtölum við meðrannsakendur að greina mátti 

upplifun þeirra af því að ganga í gengum breytingaskeiðið og tíðahvörf í fimm megin 

þætti:  Áhrif á lífið þ.e.a.s. þau líkamlegu einkenni sem konurnar lýstu. Ég sjálf, þau 

andlegu einkenni sem mest áhrif höfðu á þær. Hvað stóð til boða, sem eru þá þær 

meðferðir sem þeim stóð til boða.  Leitað þekkingar, sem er upplifun kvenanna af þeirri 

fræðslu sem þær fengu í upphafi meðferðar, og álit þeirra á því hvernig bæta megi 

fræðsluna. Jafnvægi náð, þar lýsa konurnar þeim létti að hætta blæðingum og því að vera 

sáttar við sjálfa sig. 

Við rannsóknarvinnuna var haft í huga að hver einstaklingur er sérstakur á sinn 

hátt og býr yfir persónulegri reynslu. 
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Greiningarlíkan 

,,Ég var skapstygg, svefnlaus og meyr” 

Rannsókn á upplifun kvenna af breytingaskeiði og tíðahvörfum 

Áhrif á lífið 
„Algjört kvalræði” 

„Ég svitnaði svo rosalega” 
„Áhrif á kynlíf” 

„Það má lítið út af bregða” 
 

Bitnaði á þeim sem síst skyldi 
 

Hvað stóð til boða 
„Þetta er bara val” 

„Það var engin fagleg ráðgjöf” 
 

Leitað þekkingar 
„Fékk enga sérstaka fræðslu” 

„Uppruni fræðslu” 
„Það er hægt að bæta fræðsluna” 

 
Jafnvægi náð 
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4.1 Áhrif á lífið 
Allar konurnar fundu fyrir einhverjum einkennum bæði líkamlegum og/eða 

andlegum sem þær töldu að hefðu mikil áhrif á líf sitt og sitt nánasta umhverfi, og á þeim 

forsendum leituðu þær sér hjálpar sem var í öllum tilfellunum hormónameðferð. 

 

4.1.1 „Algjört kvalræði”

Fjórar kvennanna lýsa því að upphaf einkenna breytingaskeiðsins hafi verið mikil 

fyrirtíðaspenna. 

 

Hekla: ...Tíðaverkirnir urðu alltaf verri og verri með aldrinum allt frá 14-15 degi var 

þetta mér algjört kvalræði þar til blæðingarnar byrjuðu þá varð þetta léttir. 

Fríða talar um að einkennin hafi byrjað með fyrirtíðaspennu. Erla lýsir þessu sem mikilli 

spennu dagana fyrir blæðingar. 

4.1.2 „Ég svitnaði svo rosalega”

Þegar konurnar voru spurðar um líkamleg einkenni lýstu fimm af sex því að þær 

höfðu upplifað svitakóf á breytingaskeiði. Einnig töluðu þær um svefntruflanir. 
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Anna:  ,, Ég vakna oft á nóttinni ég svitnaði svo rosalega, og þurfti að skipta um bol og 

fór fram og þurfti að þvo mér og kæla með köldum þvottapoka. Glugginn var opinn og 

alls ekkert heitt inni, maður svitnaði bara samt” 

 

Hekla: ,,Sambýlismaður minn finnur þetta líka á næturnar verð ég stundum brennandi 

heit, og hann finnur það” 

 

Fríða sem er yngst kvennanna talaði um að hún væri aðeins að byrjuð að finna 

fyrir svitakófum á nóttuni sem hún hafði aldrei fundið fyrir áður. Dóra sagði hins vegar 

að hún viti varla hvað svitakóf eru.  

Hekla segist hafa verið svefnlaus, skapstygg og meyr en nú taki hún svefnlyf 

reglulega. 

Erla: ... ,, Á þessum tíma, ég veit ekki hvað er orsök og hvað er afleiðing ég átti 

erfitt með svefn” 

 

4.1.3 Áhrif á kynlíf

Allar konurnar eru kynferðislega virkar. Hekla talaði um að kynlöngunin hafi 

ekkert minnkað ...„þá vakna allar mínar kenndir upp... þannig að ég gæti alveg verið ung 

kona í dag”.  

 

Birna: ...,,  þegar maður var aumur þarna niðri þá hafði maður engan áhuga á því, en 

þegar það er í lagi þá breytir það engu” 
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Erla: ...,,meira að segja frekar aukist það eftir að börnin eru orðin uppkomin og farin að 

heiman”  

 

Dóra: ,,Mér finnst vera örlítið lengri kveikjuþráðurinn. Mér finnst ég kannski finna pínu fyrir 

kyndeyfð. Það þarf meira til þess að vekja upp”  

 

Þrír viðmælenda okkar lýstu því að þær hafi fundið fyrir þurrki og óþægindum frá 

leggöngum. 

 

Birna: ,, Ég var alltaf með óþægindi í leggöngum og kynfærunum, sviða og óþægindi. Ég 

var alltaf á sveppalyfjum en það gerði ekkert gagn” 

 

Erla: ,,Já en það lagaðist svo mikið þegar ég fór að taka hormónin aftur ...slímhúðin var 

viðkvæmari einhver svona pirringur” 

 

Fríða sagðist aðeins vera farin að finna fyrir þurrki í leggöngum 

Hekla sem er á estrógen meðferð talaði um ótta við að fá  þurrk í leggöngum ef 

hún hætti að taka hormónin. 

4.1.4 „Það má lítið út af bregða”

Fjórar af sex konunum finna fyrir þvagleka. Erla sagði að þvagleki hafi hrjáð sig 

lengi og Fríða tjáði sig einnig um þvagleka en tengir hann barneignum. 
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Birna:...,,  já alveg hræðilegt, það lak ef ég hóstaði eða hnerraði, hélt á einhverju, ef ég 

labbaði niður brekku þá bara lak allt það var alveg hræðilegt. Þetta var það versta fyrir 

utan svitakófin á þessum tíma. Þau voru líka hræðileg meðan þau voru. Þetta er ferlega 

vont og maður þurfti alltaf að vera með bindi” 

Birna fór í framhaldi af þessum mikla þvagleka í blöðrusigsaðgerð sem tókst vel og hefur 

hún ekki fundið fyrir þvagleka síðan. 

 

Hekla: ,, Það má afspaklega lítið út af bera, ef ég dreg þetta, mér er mál og ég kemst ekki 

á klósettið fyrr en eftir ákveðið langan tíma þá er ég bara í  hættu. Ég er alltaf með svona 

dömu innlegg” 

Þetta ástand er enn til staðar þrátt fyrir hormónanotkun. 

 

4.2 Bitnaði á þeim sem síst skyldi 
 

Aðspurðar um skapsveiflur, viðkvæmni og pirring voru allar á því máli að það 

hefði verið eitt af því erfiðasta að takast á við á þessu tímabili. Birna talaði um að sér 

finnist viðkvæmnin og pirringurinn alltaf vera til staðar en henni líði misvel. 

 

Dóra: ,, Mér fannst það mjög erfitt. Það er eiginlega það eina neikvæða sem ég 

man eftir. Maður pínulítið svona missti, maður varð bara krakki aftur. Missti dómgreind. 

Stjórnina þú veist maður stoppaði sig ekki af, maður verður reiður maður fær yfirleitt 

pínulítinn fyrirvara og hugsar ókey ég ætla að stoppa það en þarna einhvernvegin  bara 

bums, það var eins og sprengja bara”.
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Fríðu fannst geðsveiflurnar erfiðastar hún hafi tekið öllu persónulega, hún vitnaði 

í sögur af brjáluðum kerlingum með kökukefli. Hún sagði það vera konur á 

breytingaskeiði. 

 Anna: ... ,,þá fór mér að líða illa og fór að fá pirringsköst og skapsveiflur” 

4.3 Hvað stendur til boða 
 

Konurnar lýsa misjöfnum ástæðum fyrir því að hafa byrjað á hormónameðferð. 

Erla sagði að hún hafi byrjað ekki af neinni sérstakri ástæðu, henni var bara ráðlagt að 

nota plásturinn til að fyrribyggja beinþynningu og rýrnun á slímhúð. Fríða talaði einnig 

um að hún hafi byrjað á hormónum til fyrirbyggingar hún var ekki komin með nein 

einkenni. Hekla og Dóra sögðust hafa byrjað á hormónunum vegna andlegrar vanlíðunar 

og skapsveiflna. 

 

4.3.1 „Þetta er bara val”

Allar hafa konurnar reynt hormónameðferð. 

Dóra: ,,Já ég prófaði tvær tegundir af hormónum en fannst það ekkert virka 

sérstaklega..   . ég tók samsett hormón í þrjá mánuði” 

 

Erla: ,,Þegar ég fór í vor til kvensjúkdómalæknisins þá var ég að tala um það við hann 

að maður væri að rembast við að vinna fram að sjötugu, en kannski sköpunarverkið hafi ekki 

gert ráð fyrir því  að maður yrði nema fimmtugur, maður yrði að gera eitthvað í því, reyna að 

leika á það. En sumar konur geta bara haft það gott, hætt að vinna þegar þeim finnst nóg 

komið. Þegar maður vinnur vinnu sem er bæði andlega og líkamlega erfið, þá þarf maður að 

yngja sig aðeins upp...ég lít þannig á það, halda sér gangandi meðan maður þykist geta 



„Ég var skapstygg, svefnlaus og meyr”     
 

42

eitthvað... Ég spurði bara tvo þrjá lækna á þessum tíma hvað þeir mundu gera fyrir sína konu. 

Þeir sögðu að þeir myndu vilja að hún notaði plásturinn”  

 

Sama viðhorf kom fram hjá Birnu þar sem hún sagði að það væri engin ástæða til að 

verða gamall áður en maður þarf. 

 

Fríða: ,, Á einhverjum tímapunkti verð ég með sjö hormónaplástra á rassinum ef þarf. 

Frekar dey ég ung og sæl heldur en gömul samanherpt og vansæl. Þetta er bara val” 

 

4.3.2 „Það var engin fagleg ráðgjöf”

Allar konurnar höfðu heyrt af  rannsókn WHI og í kjölfar umræðunnar um þann 

hluta rannsóknarinnar sem var stöðvaður tóku fimm konur þá ákvörðun að hætta 

hormónanotkun. Tveim reyndist það auðvelt,  þrjár byrjuðu aftur notkun hormóna vegna 

einkenna sem blossuðu upp en mildari meðferð. Einn þátttakandi í rannsókninni sagði að 

niðurstaðan hefði engin áhrif á sig. 

 

Birna: ,,Síðan reyndi ég að hætta fyrir einu og hálfu ári síðan...það komu svitakóf 

og það komu aftur mikil óþægindi í kynfærin sviði, kláði í leggöngin og allt, þurrkur í 

augum og allstaðar einhver vanlíðan...þannig að ég var aftur sett á hormónin en það 

allra vægasta” 

Erla: ,,Ég hætti í um það bil eitt og hálft ár en bað svo um eitthvað aftur ég var 

farin að svitna, fann fyrir í slímhúðinni og blaðran var viðkvæmari ...Svo fór ég til 

kvensjúkdómalæknis í fyrra vor og ræddi þetta við hann og hann vildi meina að það væri 

svolítill múgæsingur í kringum þetta að það væri kannski ekki svona rosalegt” 
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Anna lýsir því líka þegar einkennin blossa upp aftur þegar hún reyndi að hætta á 

hormónum „þá gaus upp sviti og svefnleysi og maður blússroðnaði og mér leið bara 

illa...” Hún fór því aftur að nota hormóna en vægari skammt en áður. 

 

Birna: ... ,,og líka það virkar sjokkerandi á mann þegar er verið að lesa upp 

niðurstöður úr rannsóknum sem segja að þetta sé svo og svo hættulegt að taka þessi 

hormón, maður getur fengið krabbamein og allt það þetta slær mann svolítið en svo 

hugsar maður, það er hægt að fá krabbamein af öllu mögulegu, af hverju þessu frekar en 

einhverju öðru” 

 

Hekla: ,,Ég er ennþá að taka hormóna og er eiginlega alveg rugluð í þessu... ég 

fór fyrr í vetur vegna þess að það var verið að tala um, svona heyrði ég  utan að mér að 

það væri hættulegt að taka þessa hormóna.... Læknirinn minn staðfesti að ég ætti alls ekki 

að taka þessa hormóna svona og lætur mig á aðra hormóna, samsetta hormónameðferð... 

hitt sem ég tók áður var að gera eitthvað fyrir mig, svo ég fór aftur, bara sjálf...  það er 

engin fagleg ráðgjöf á bakvið þetta” 

 

Hekla: ...,, ég lús las þetta, það var skrifað um þetta í Morgunblaðinu. Það breytir 

engu, ég veit ekki hvort það er af því að lífsstíllinn minn er einhverskonar lífsháski, svona 

fer ekki inn í mig”  Niðurstöður WHI rannsóknarinnar höfðu engin áhrif á afstöðu hennar 

varðandi hormónanotkunina. 
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Anna talaði um það að hafa lesið um rannsóknina í fjölmiðlum og reynt að hætta á 

hormónum. 

4.4 Leitað þekkingar 
 

Það kom fram í öllum viðtölunum að konurnar höfðu ekki fengið nægilega 

fræðslu um eðli breytingaskeiðsins, tíðahvarfa eða ávinning og áhættu 

hormónameðferðar. og töldu þær þörf á að bæta aðgengi að fræðslu um tíðahvörf og 

hormónameðferð.  

 

4.4.1„Fékk enga sérstaka fræðslu”

Erla: ,,Í byrjun, þegar ég fór fyrst til læknis til að fá hormónaplásturinn þá fékk ég enga 

sérstaka fræðslu um þetta en í vor þegar ég fór bæði til kvensjúkdómalæknis og heimilislæknis 

og ræddi um hormóna við þá, litu þeir báðir mjög jákvætt á þetta að ég færi að nota þetta 

aftur. Ef að þeir hefðu dregið úr mér þá hefði ég kannski ekki verið svona ákveðin og reynt að 

fara eitthvað út í þessi náttúrulyf, ég hef ekkert prófað neitt af því”  

 

Birna:..,,manni var sagt að þetta hefði jákvæð áhrif á beinþynningu og kannski 

neikvæð áhrif gagnvart krabbameini en það var ekki talað meira um það neitt svoleiðis, 

þetta átti bæði að vera jákvætt og neikvætt” 

 

Fríða: ...,,ég hef haft bara alveg ótrúlega mikinn áhuga á að vita allt um þetta af 

því það er sagt að ef maður á mömmu sem fer harkalega í gegnum þetta þá geri maður 

það líklega líka. Ég hef lesið mér mikið til og verið mjög meðvituð um þetta...  ég var 

frekar að fræða mínar vinkonur, ég hef verið svo ákveðin í að láta tíðahvörfin ekki koma 
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aftan að mér. Þess vegna byrjaði ég kannski of ung að leita mér hjálpar því ég var svo 

ákveðin í að láta þau ekki eyðileggja líf mitt” 

 

4.4.2 Uppruni fræðslu

Fjórar konur höfðu aflað sér upplýsinga með því að lesa sér til. Tvær þeirra tala 

um að hafa fengið ráð hjá vinkonum eða vinnufélögum. Engin af konunum fékk fræðslu 

eða upplýsingar frá mæðrum sínum. 

 

Hekla:... ,,hún [vinkonan] kom með stafla af nýjustu rannsóknum og greinum handa 

mér til að lesa ... Þetta gerði hún fyrir mig áður en ég fór fyrst á hormóna... Ég get þannig 

sagt að ég hafi lesið mig til og fengið ráð hjá vinkonu og systur minni. En mömmu, ég 

lóðsaði hana frekar en hún mig, alveg frá því að ég var ung í sambandi við svona mál” 

Hekla talar jafnframt um að hún hafi ekki fengið neina fræðslu um hormóna í upphafi 

meðferðar. Eftir þriggja mánaða meðferð ræddi hún við lækninn sinn aftur um það hvort hún 

eigi að halda meðferðinni áfram þar sem hún fann enga breytingu, svæfi jafn illa og sé meyr. 

Læknirinn sagði að henni mundi líða enn verr ef hún hætti að taka hormóna, á þeim 

forsendum tók hún hormónana áfram. Hann gaf henni engar upplýsingar og hefur sjálfsagt 

reiknað með að hún vissi eitthvað og ræddi hvorki um skaðsemi né áhættu... „og þessu 

verðum við heilbrigðisstarfsfólk mjög oft fyrir, það er gengið út frá að við vitum hlutina og 

erum ekki teknar sem venjulegir sjúklingar, þetta finnst mér mikilvægt að komi fram”  
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4.4.3 Það er hægt að bæta fræðsluna

Hekla: ,,Já, það er engin spurning að það þarf að vera sértæk þjónusta fyrir 

konur. Hjúkrunarfræðingar þurfa þá ákveðna sérhæfingu, þær eru reyndar ansi klárar 

þessir hjúkrunarfræðingar sem eru kynlífsráðgjafar, þær virðast vera svolítið lesnar í 

þessum málum., en það hangir meira á spýtunni heldur en bara, það er heilsan öll. Það 

skipar svo stóran sess, þó við séum að tala um kynlíf og svona, það er tabú að taka það 

út,  við náum aldrei að loka hringnum, við náum aldrei utanum það nema tala um og taka 

það inn í myndina líka, kynlíf spilar alls staðar inn í líka, heldur þú að það skipti ekki 

máli kannski fyrir 35 ára konu í fullu fjöri og stunda ekkert kynlíf, giftri sem ógiftri... það 

þarf fleiri skrifaðar greinar, maður á að geta náð sér í greinar á netið um þessi mál þar 

sem er fjallað um þessi mál. Jú og það er helvíti skítt að fara til kvenlæknis sem er kona 

og geta ekki talað við hana um þessi mál” 

 

Erla: ,,Það þurfa að vera til upplýsingar um sem flest, til dæmis þessir litlu pésar 

sem liggja frami, ég held að það sé bara af hinu góða... Það væri kannski sniðugt að það 

væri sérmenntaður hjúkrunarfræðingur sem konur gætu leitað til og fengið fræðslu um 

þessi mál, rætt um hin ýmsu vandamál sem tengjast þessu, eins og til dæmis kynlíf” 

 

Dóra: ,,Það þarf gott aðgengi fyrir konur því þær fara fyrst með börnin sín og 

maka til læknis en fara ekki sjálfar því, það er erfitt fyrir þær. Ef þær þurfa að fara í 

gegnum einhverjar leiðir í einhvern svona stuðning þá fara þær ekki. Það þarf að vera 

mjög gott aðgengi, auðvelt fyrir þær að komast að. Þar sem þær geta þess vegna bara 

droppað inn í byrjun og tekið bækling... það vantar gott aðgengi að viðtölum” 
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Anna: ... ,,já það væri virkilega sniðugt að það væri einhversstaðar einhver banki 

fyrir upplýsingar fyrir konur sem verða fyrir þessum einkennum því við eru misjafnar 

eins og við erum margar... Það væri gott að geta farið eitthvað og fengið ráðleggingar 

um hvað hentaði þér og bæklinga og það væri mjög gott” 

 

Birna: ... ,,eins og á heilsugæslustöðvum að það væri gott ef hægt væri að leita til 

einhverrar einnar manneskju ef konur vilja fá upplýsingar en þá verður það að vera 

hlutlaus aðili sem væri hvorki með eða á móti, bara að upplýsa konurnar. Það mætti 

útbúa bæklinga til að lesa” 

 

4.5 Jafnvægi náð 
 

Allar konurnar voru sammála um að því fylgdi mikill léttir að hætta á blæðingum, 

og virðast vera sáttar við sjálfar sig. Þær líta allar á tíðahvörf sem jákvætt og eðlilegt ferli. 

Einn viðmælandi okkar segir „Ég hef lítið sem ekkert hugsað um það. Auðvitað er þetta 

eðlilegt númer eitt tvö og þrjú, en einhvernvegin hafði ég ekki sett mig í þessi spor, þetta 

var einhvernvegin langt í burtu, seinni tíma vandamál”. Annar viðmælandi sagði móður 

sína hafa byrjað þetta skeið mjög unga þess vegna hafi hún búist við þessu miklu fyrr.  

 

Anna:... ,,persónulega en ég er ekki sátt við að fá oft kvef en ég að vinna innan um 

börnin og þá er þetta bara svona... Ég dreif mig í fjarnám í fyrrahaust og tók áfanga sem 

mig er búið að langa í... Svo á ég átta barnabörn þannig að það er nóg að gera og þau 
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eru mikið hjá okkur yfirleitt er allavega eitt hjá okkur um hverja helgi og það er mjög 

eftirsóknarvert að gista hjá afa og ömmu”  

 

Dóra: Jákvæðir þættir eru náttúrulega það að þurfa ekki að hafa blæðingar og 

túrverki... mér líður allavega ósköp vel í dag” 

 

Fríða: ,,Mér finnst það léttir að losna við blæðingarnar mér fannst þær alltaf svo 

erfiðar... Nú er lífið að hefjast, krakkarnir farnir...”      

 

Erla: ... ,, ég er búin að vera mestan tímann með einhvern hormónaplástur eða töflur. 

Það var bara eitt og hálft ár sem ég var án hormóna allan þennan tíma eða í 16 ár” 

Hekla: ,,..ég upplifði að vera komin á þennan aldur ekki endilega neikvætt, þetta 

var bara eitthvað sem ég var að takast á við, satt að segja fannst mér það hálffyndið að 

vera komin á þennan aldur, í alvörunni” 

 

4.6 Samantekt 
 

Allar konurnar í viðtölunum lýstu einhverjum einkennum tengdum 

breytingaskeiðinu, mismiklum þó. Kom það fram að skapsveiflur, hitakóf, viðkvæmni og 

pirringur voru það erfiðasta sem þær gengu í gegnum á þessum tíma. 

Konurnar nefndu að þær hefðu fengið litla fræðslu frá fagaðilum og sögðu 

jafnframt að sú fræðsla sem þær hafi fengið hafi komið frá læknum. Nokkrar kvennanna 



„Ég var skapstygg, svefnlaus og meyr”     
 

49

höfðu lesið sér til um þetta tímabil áður en það hófst. Allar konurnar höfðu skoðun á því 

hvernig bæta mætti fræðsluna.  
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5. Kafli 

Umræður um niðurstöður rannsóknar 
 

Í þessum kafla verður fjallað um túlkun rannsakenda á niðurstöðum 

rannsóknarinnar og túlkun þeirra borin saman við það fræðilega efni sem kynnt var í 

kafla 2. Umfjöllunin skiptist eftir þeim fimm megin þemum sem fram komu í 

greiningarlíkaninu í kafla fjögur. 

 

5.1 Áhrif á lífið 
 

Rannsóknin sýndi að einkenni tengd breytingaskeiðinu höfðu áhrif á líðan 

kvennanna  og á líf þeirra. Helsta ástæða þess að konurnar fóru á hormónameðferð var til 

þess að draga úr eða koma í veg fyrir einkenni. Rannsakendur velta fyrir sér þætti 

fjölmiðla á þeirri neikvæðu ímynd sem breytingaskeiðið hefur fengið. Hafa þeir fjallað 

um breytingaskeiðið sem sjúkdóm sem þurfi að fá læknisfræðilega meðferð (Krishna, S., 

2003). 

Lyfjaframleiðendur hafa nýtt sér þetta og bjóða lyf við aðskiljanlegum 

vandamálum nútímafólks. Eitt þeirra er tíðahvörf  en hormónalyf hafa selst fyrir 100-200 

milljónir á ári undanfarin ár (Elísabet Þorgeirsdóttir, 2003). 

 

5.1.1 „Algjört kvalræði”

Í rannsókn Herdísar Sveinsdóttur 1989 um fyrirtíðaspennu ungra kvenna kemur 

fram að fyrirtíðaspenna sé samansafn af einkennum sem konur finni fyrir 1-2 vikum fyrir 

blæðingar. Þetta er á því tímabili sem gulbúið er að eyðast, á  þessum tíma er styrkur 



„Ég var skapstygg, svefnlaus og meyr”     
 

51

prógesteróns sem hæstur. Fyrirtíðaspenna gerir vart við sig með auknum aldri það er 

mjög mismunandi hvernig einkennin eru stundum eru þau meira líkamleg og stundum 

meira andleg og stundum er það bland af öllu. Einkenni fyrirtíðaspennu eru meðal annars 

skapsveiflur, pirringur, uppþemba, aukin bjúgur, spenna í brjóstum og konur verða oft 

sólgnar í sælgæti, sterkan mat eða brasaðan. Verkir fylgja oft og eru 150 einkenni skráð. 

Tíðni fyrirtíðaspennu samkvæmt rannsóknum er 5-97%.  2-10% fá einkenni sem truflar 

líf þeirra að miklu leyti. Í rannsókninni kom fram að 66% kvenna finnur fyrir einkennum 

fyrirtíðaspennu (Herdís Sveinsdóttir, 2000). 

Hjá meðrannsakendum okkar kom fram að einkenni breytingaskeiðsins byrjuðu 

með fyrirtíðaspennu sem jókst með aldrinum. Hekla lýsti því þannig ... allt frá 14. degi 

var þetta mér algjört kvalræði þar til blæðingar byrjuðu þá varð þetta léttir. Erla og  

Fríða upplifðu þetta á svipaðan hátt.  

Bandarísk rannsókn sýndi fram á að konur sem eru á breytingaskeiði kvörtuðu 

undan fyrirtíðaspennu (Herdís Sveinsdóttir, 2000).  

 

5.1.2 „Ég svitnaði svo rosalega”

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar upplifðu fimm af sex þátttakendum 

hitakóf og svefntruflanir. Samræmist það niðurstöðum Bryndísar Benediktsdóttir 

o.fl.(2000) þar sem fram kemur að algengasta einkenni tíðahvarfa eru svefntruflanir og 

konur með hitakóf eru líklegri til að hafa svefntruflanir. Í rannsókn Hvas o.fl. (2003) 

kemur fram að 87,2% kvenna nefndu hitakóf sem helsta einkenni á þessu tímabili. 

Upplifun kvennanna  af hitakófum var truflandi þáttur í lífi þeirra á þessu tímabili 

og ein af ástæðum þess að þær fóru á hormónameðferð. 
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5.1.3  Áhrif á kynlíf   

Í rannsókn Jokinen o.fl. (2003) kom í ljós að þurrkur í leggöngum hafi mikil áhrif 

á kynlíf sem síðan hefði áhrif á slæma upplifun einkenna breytingaskeiðsins.  

Mjög umdeilt er hvort breytingaskeiðið eitt og sér eigi þátt í minnkandi 

kynferðislegri virkni kvenna með hækkandi aldri (McCoy, 1994). Ekki eru allir 

fræðimenn sammála um að tíðahvörfin ein og sér geti verið orsökin fyrri tíðum 

kynferðislegum vandamálum kvenna á efri árum. Þeir telja að margir aðrir þættir skipti 

máli t.m. félagsleg - og fjárhagsleg staða konunnar, sem og menningalegur uppruni 

hennar, trú og almenn heilsa (Bachmann, 1995). 

Allir þátttakendur í rannsókninni eru kynferðislega virkir. Erlu finnst kynlífið hafa 

aukist eftir að börnin eru uppkomin. Dóru finnst kveikjuþráðurinn hafa lengst og hún 

hefur einnig fundið fyrir kyndeyfð.  

Hekla segir að kynlíf skipi stóran sess og það sé tabú að taka það út úr umræðunni 

um heilbrigði. ,,...það verður aldrei hægt að loka hringnum, við náum aldrei utanum það, 

nema tala um og taka það inn í myndina líka, kynlíf spilar allstaðar inn í líka...” 

Kynlíf felur í sér tengsl og samskipti við aðra manneskju. Kynheilbrigði er tilfinningalegt 

og líkamlegt ástand sem leyfir konunni að njóta kynlífs sem bæði þiggjandi og gefandi en 

felst ekki eingöngu í samförunum (Lowdermilk og Perry, 2004). 

Ein kvenanna kom inná að ein af ástæðunum fyrir því að hún vildi ekki hætta 

hormónatöku væri sú að hún hræddist það að upplifa þurrk í leggöngum sem gæti síðan 

haft neikvæðar afleiðingar í samlíf hennar og nýja unnustans. Hún var ekki tilbúin til þess 

að láta á það reyna. Hún sagði einnig að kynlífið skipti miklu máli í þessu nýja sambandi.  
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Birna, Erla og Fríða áttu það sameiginlegt að finna fyrir þurrki og óþægindum frá 

leggöngum. Í rannsókn Jokinen o.fl. (2003) kom fram að hjá  konum á aldursbilinu 52-56 

ára var þurrkur í leggöngum algengara einkenni en hjá konum á aldrinum 42-46 ára. 

Samkvæmt Baldo o.fl. (2003) eru þurrkur og særindi í leggöngum algengt einkenni sem 

stafa af skorti á estrógeni. Þessi óþægindi frá kynfærum geta haft í för með sér vanvirkni í 

örfunarfasanum, svo og erfiðleika við að fá fullnægingu. Hins vegar er ljóst að sársauki 

við samfarir og minnkuð næmni snípsins hefur áhrif á getu kvenna til að fá fullnægingu 

(Evensen, 1995). 

 

5.1.4 „Það má lítið út af bregða”

Þvagleki er vandamál tengt þvagfærum sem veldur konum hvað mestum 

óþægindum. Þvagleki er ekki sjúkdómur, heldur er um að ræða hugtak sem lýsir mörgum 

mismunandi einkennum skertrar þvagheldni. Á breytingaskeiðinu er algengast að konur 

fari að finna fyrir  þeim gerðum þvagleka sem kallaðir eru álagsþvagleki og 

bráðaþvagleki. Ennfremur er tíð þvaglátaþörf og þvagmissir við samfarir algeng 

(Greendale o.fl., 1999). Þvagleki getur komið fram við líkamlegt álag eins og að skokka, 

stunda leikfimi, hlátur eða hósta, vegna skorts á estrógeni sem hefur áhrif á blöðru og 

vöðva í grindarholi (Baldo o.fl.,2003).   

Þegar rannsakendur spurðu konurnar hvort þær hefðu fundið fyrir einkennum frá 

þvagfærum sögðu fjórar þeirra að þær hefðu fundið fyrir þvagleka. Í viðtali við Birnu 

kemur fram að þvagleki var það mikið vandamál, hún missti þvag við minnstu áreynslu. 

Hekla sagði að það mætti ákaflega lítið út af bera svo hún missti ekki þvag.  
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Í grein Helgu Sæunnar Sveinbjörnsdóttur (1999) ,, Þvagleki hjá konum – falið 

vandamál”, kemur fram að hér á landi er tíðni þvagleka á bilinu 47,5%- 53%. Konur á 

öllum aldri þjást af þessu vandamáli þó það verði algengara með hækkandi aldri. Margar 

konur með þvagleka veigra sér við að ræða þetta vandamál eða leita sér hjálpar. Þannig 

verður þvagleki falið vandamál og afleiðing þess getur orðið sú að konur einangri sig 

vegna þess að þær geta misst þvag án fyrirvara á óheppilegum tíma og því taka þær ekki 

áhættuna að fara út á meðal fólks. Þá hefur sýnt sig að sumar konur með þvagleka veigra 

sér við að stunda kynlíf vegna hræðslu við að missa þvag á meðan á því stendur. 

Meðrannsakendur töldu þvagleka ekki hamlandi þátt hvorki félagslega né að hann hefði 

áhrif á virkni þeirra í kynlífi.  

 

5.2 Bitnaði á þeim sem síst skyldi 
 

Af þeim einkennum sem konurnar fundu fyrir mátu þær skapsveiflur og pirring 

sem þau einkenni sem þær fundu hvað mest fyrir. Þegar rannsakendur spurðu 

þátttakendur um þunglyndi og kvíða, þá töldu þær sig ekki vera þunglyndar eða kvíðnar.  

Í rannsókn Bryndísar Benediktsdóttur o.fl. (2000) kváðust 97 (22%) konur hafa verið 

undir læknishendi vegna kvíða og spennu, en 73 (17%) vegna þunglyndis. Þessi 

niðurstaða kom ekki fram í okkar rannsókn. Rannsakendur velta fyrir sér að það gæti 

skýrst af því að þunglyndar konur taki sér ekki kynningarbréf og treysti sér ekki til þess 

að taka þátt í viðtalsrannsókn. Í rannsókn Bryndísar o.fl. (2000) kom fram að konur í 

hormónameðferð voru marktækt kvíðnari en þær sem ekki voru í slíkri meðferð.  

Dóra komst þannig að orði að hún finni ekki fyrir þunglyndiseinkennum „mér fannst 

skapsveiflurnar mjög óþægilegar ég tala nú ekki um í minni vinnu, kannski var ég búinn 
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að vera svona lengi”.  Fríða kvaðst finna mest fyrir skapsveiflunum því þær smituðu út 

frá sér og Erla og Anna töluðu um vanlíðan, pirring og skapsveiflur. 

 

5.3 Hvað stendur til boða 
 

Konurnar áttu það allar sameiginlegt að hafa farið á hormóna við einkennum 

breytingaskeiðsins.  

 

5.3.1„Þetta er bara val”

Fimm af þátttakendum upplifa hormónameðferð á jákvæðan hátt. Og telja sig vera 

að leika á Elli kerlingu. Birna segir „af hverju að verða gamall áður en maður þarf”.  

Fríða sem er reyndar ekki á hormónum eins og er segist muni frekar, „ef þarf, á 

einhverjum tímapunkti vera með sjö hormónaplástra á rassinum”. Hún vill frekar deyja 

ung og sæl heldur en samanherpt og gömul. 

Rannsókn Strothmann og Schneider (2003) sýndi að notkun hormóna var 

algengust í aldurshópnum 50-54 ára eða 24% og í aldurshópnum 55-59 ára eða 27%. 

Samræmist þetta nýrri óbirtri rannsókn Herdísar Sveinsdóttur (2005) um afstöðu og 

þekkingu kvenna 47-53 ára til tíðahvarfahormóna en þar kemur fram að 45% kvennanna 

sögðust einhvertíma hafa notað tíðahvarfahormón og voru 46% þeirra hættar notkun 

hormóna þegar rannsóknin var gerð. Þá kom fram að 24% þátttakenda notaði hormóna 

þegar rannsóknin var gerð. 
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5.3.2 „Það var engin fagleg ráðgjöf”

Allar hafa konurnar reynt að hætta hormónameðferðinni og tveimur tekist það. 

Niðurstöður WHI rannsóknarinnar urðu til þess að konurnar reyndu að hætta á meðferð. 

Ástæða þess að fjórum konum gekk ekki að hætta í meðferðinni var sú að einkenni 

blossuðu upp: hitakóf, óþægindi frá kyn -og þvagfærum og þurrkur frá slímhúðum.  

Erla hætti á hormónameðferð í eitt ár en fór þá til læknis vegna breytingaskeiðs- 

óþæginda. Læknirinn vildi meina að það hefði verið gert of mikið úr niðurstöðum WHI 

rannsóknarinnar. Erla fór aftur á hormónameðferð. Í rannsókn Herdísar Sveinsdóttur 

(2004) kemur fram að 55% kvenna sem notuðu hormón þegar rannsóknin var gerð hafði 

hugleitt að hætta notkun hormónanna. Aðspurðar sögðu 60% þeirra að niðurstöður WHI 

rannsóknarinnar leiddu til þess að þeim þætti erfiðara að ákveða að halda áfram að nota 

hormón. Þrátt fyrir vitneskju meðrannsakenda um niðurstöður WHI rannsóknarinnar 

sögðu fjórar að niðurstaðan mundi engin áhrif hafa á ákvarðanatöku varðandi 

áframhaldandi hormónameðferð.  

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að hjá þeim þátttakendum sem hafa 

valið að vera áfram á hormónameðferð séu kostir þess óttanum yfirsterkari. 

 Fríða og Dóra, eru heilbrigðisstarfsmenn og höfðu þær aflað sér upplýsinga um 

breytingaskeiðið löngu áður en að það gekk í garð. Áhugi þeirra á málefninu og námið 

þeirra varð til þess að þær voru vel lesnar um efnið. Fríðu og Dóru reyndist það létt að 

hætta á hormónameðferð. Hinar ýmsu rannsóknir sýna að menntun kvenna hefur áhrif á 

viðhorf þeirra til hormónameðferðar. Í rannsókn Jokinen o.fl. (2003) kemur fram sú 

staðreynd að vel menntaðar konur voru frekar á hormónameðferð benti það ekki til þess 
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að þær væru svo hrjáðar af einkennunum heldur því að þær væru líklegri til að vilja hafa 

áhrif á lífsgæði sín og að þær þættu vera vel upplýstar um hvaða bjargráð væru í boði. 

 

5.4 Leitað þekkingar 
 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að konurnar fengu litla sem enga fræðslu í 

upphafi meðferðar um áhættuþætti, skýrist það að hluta til af því að þær hófu meðferð 

áður en að niðurstöður WHI rannsóknarinnar lágu fyrir. Fyrir þann tíma voru hormónar 

álitnir allra meina bót.    

Samkvæmt klínískum leiðbeiningum Landlæknisembættisins skal aðeins hefja 

kvenhormónameðferð þegar konan hefur að fullu verið upplýst um meðfylgjandi áhættu 

og er rétt að meðferð sé endurskoðuð árlega (Lilja Sigrún Jónsdóttir, 2004).  

Rannsakendur telja að þennan þátt sé auðveldlega hægt að bæta.  

 

5.4.1 „Fékk enga sérstaka fræðslu”

Samkvæmt rannsókn Herdísar Sveinsdóttur (2004) taldi 51% þátttakenda sig hafa 

fengið næga fræðslu um tíðahvörf og 84% taldi að fræðsla um tíðahvörf ætti að vera 

meiri á vegum heilbrigðisyfirvalda. Rannsókn Bryndísar Benediktsdóttur o.fl. (2000) 

sýndi að um þriðjungur kvenna sem var á hormónameðferð fékk enga fræðslu í upphafi 

hormónameðferðar og virtist ekki skipta máli hvort kvensjúkdómalæknir eða 

heimilislæknir hefji meðferðina. Þegar meðrannsakendur voru spurðir að því hvert þær 

hefðu leitað eftir fræðslu og hvort þær hafi fengið hana sagði Erla: „ ... þegar ég fór fyrst 

til læknis til að fá hormónaplástur þá fékk ég enga sérstaka fræðslu... í vor þegar ég fór 
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bæði til kvensjúkdómalæknis og heimilislæknis og ræddi um hormóna við þá, litu þeir 

báðir mjög jákvætt á þetta að ég færi að nota þetta aftur”. 

Eins og Birna segir ...manni var sagt að þetta hefði jákvæð áhrif á beinþynningu 

og kannski neikvæð áhrif gagnvart krabbameini..., þetta átti bæði að vera jákvætt og 

neikvætt. 

 

5.4.2 Það er hægt að bæta fræðsluna

Breytingaskeiðið er náttúrulegt ferli á sama hátt og kynþroskinn. Ein af 

siðferðilegum skyldum hjúkrunarfræðinga er að mati rannsakenda að upplýsa og fræða 

konur um breytingaskeiðið/tíðahvörf og meðferðarúrræði. Oft hjálpar að vita af hverju 

einkennin stafa, fræðsla er af hinu góða og ætti að miða að því að hjálpa konum að taka 

upplýsta ákvörðun um athafnir og aðgerðir sem tengjast líkama þeirra sem hefur jafnvel 

áhrif á geðheilsu þeirra.  

Meðrannsakendur okkar hafa ákveðnar skoðanir á því hvernig hægt sé að bæta 

fræðsluna. Hekla segir t.d.... að það þurfi fleiri skrifaðar greinar, maður á að geta náð 

sér í greinar á netinu. 

Erla telur til bóta þessir litlu pésar sem liggja frami… Það væri kannski sniðugt 

að það væri sérmenntaður hjúkrunarfræðingur sem konur gætu leitað til og fengið 

fræðslu um þessi mál, rætt um hin ýmsu vandamál sem tengjast þessu, eins og til dæmis 

kynlíf, læknar eru nú ekki svo viljugir að ræða þau mál , eða konur feimnar við að bera 

þau mál upp við lækninn sinn. 

Dóra bendir einnig á að það vanti gott aðgengi að viðtölum við fagaðila. 
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Í lögum um réttindi sjúklinga (1997) er kveðið á um að sjúklingar hafi rétt á 

upplýsingum um ástand sitt og batahorfur, fyrirhugaða meðferð, framgang hennar, áhættu 

og afleiðingar ef ekkert er aðhafst. Rétturinn til upplýsinga er hluti af 

grundvallarréttindum sjúklinga. Þó svo rannsakendur telji ekki að konur á 

breytingaskeiðinu séu sjúklingar, þá eru þær notendur heilbrigðiskerfisins þegar og ef þær 

leita til heilbrigðisstarfsfólks, vegna einkenna breytingaskeiðsins og ættu því að njóta 

sömu réttinda og aðrir notendur þess.  

Í gegnum tíðina hefur fræðsluefni til sjúklinga verið byggt á hinu hefðbundna 

læknisfræðilega líkani. Samkvæmt því eru þeir sem fræðsluna veita sérfræðingarnir sem 

ákveða hvaða upplýsingar og hve mikið af þeim sjúklingar fá um ástand sitt og meðferð. 

Það er á þeirra höndum að taka ákvarðanir og leysa úr vandamálum sem upp kunna að 

koma (Pellino, Tluczek, Collins og Trimborn, 1998). Rannsakendur telja að nokkuð sterk 

hefð sé fyrir því að vita hvað fólki er fyrir bestu innan heilbrigðiskerfisins. Gæti það 

skýrst m.a. vegna þess að fólk dregur ekki orð fagaðila í efa og er þar af leiðandi  fljótt að 

láta af hendi stjórnina. Í rannsókn Herdísar Sveinsdóttur (2005) kemur fram að konur 

byggja ákvarðanir sínar um aðgerðir í þágu eigin heilsu á bestu fáanlegu upplýsingum og 

frá fagaðilum sem þær treysta að hafi yfir þeim upplýsingum að búa. Í niðurstöðum 

rannsóknarinnar kemur fram að 51% þátttakenda taldi sig hafa fengið næga fræðslu um 

tíðahvörf og 84% taldi að fræðsla um tíðhvörf ætti að vera meiri á vegum 

heilbrigðisyfirvalda. Meðrannsakendur okkar töldu sig ekki hafa fengið næga fræðslu um 

hormónameðferð og höfðu í byrjun meðferðar ekki efasemdir um ágæti hennar. Mætti 

ætla að vegna skorts á fræðslu hafi konurnar ekki haft forsendur til að taka upplýsta 

ákvörðun.    
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Rannsóknir hafa sýnt fram á að þörf er á fleiri fræðsluaðferðum. Ein aðferð sem 

bent hefur verið á gengur út á að efla trú fólks á eigin getu (self-efficacy) og styrkja það 

til að taka ábyrgð á eigin heilsu (Empowerment model). Þetta heildræna líkan tekur á 

bæði sálrænum og líkamlegum þáttum heilbrigðis og veikinda. Heilbrigðisstarfsmaðurinn 

og sjúklingurinn eru þá félagar í fræðsluferlinu, sá sem veitir fræðsluna aðstoða fólk við 

að öðlast þekkingu, færni og kannar vilja. Þeir gefa upplýsingar um aðferðir og lausnir 

sem fólk er hvatt til að meta og tekur svo ákvarðanir sjálft um hvað hentar því til að ná 

settum markmiðum. Óska útkoma er vel upplýst fólk sem er fært um að taka ákvarðanir 

um heilsu sína og meðferð ( Pellino, o.fl., 1998).  

5.5 Jafnvægi náð 
 

Skoðun rannsakenda er sú að við tíðahvörfin ljúki ákveðnu æviskeiði en um leið 

taki annað æviskeið við. Það er hlutverk kvennanna sjálfra að gera tíðahvörfin að upphafi 

en ekki endalokum. Við tíðahvörfin ætti konan að horfa fram á við en ekki fyllast eftirsjá 

og söknuði. Konur þurfa að varast að líta á sjálfar sig eins og hrörnandi gamalmenni þótt 

þær séu komnar yfir fimmtugt. Þetta krefst sjálfsvirðingar og sjálfstrausts. Aldrinum 

fylgir ákveðinn þroski og viska sem getur stuðlað að jákvæðara lífsviðhorfi. 

Fríða sagði ...Nú er lífið að hefjast, krakkarnir farnir. 

Anna talaði um að hún hefði drifið sig í fjarnám sem hana hafði langað að fara í 

síðastliðin 20 ár. 

Allar konurnar virðast hafa góð tök á lífi sínu, þær stunda allar einhverja hreyfingu 

sem þær telja að hafi jákvæð áhrif á heilsu sína. 

Rannsakendur telja konurnar vera sáttar við sjálfa sig og líf sitt. 
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5.6 Samantekt 
 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar höfðu einkenni frá breytingaskeiðinu 

áhrif á líðan kvennanna og bar niðurstöðum að mörgu leyti saman við fræðilega efnið t.d. 

þar sem einkennum er lýst. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að einkenni 

breytingaskeiðs byrjuðu með fyrirtíðaspennu. Þrátt fyrir mikla leit fundu rannsakendur 

einungis eina rannsókn þar sem konur á breytingaskeiði kvörtuðu undan fyrirtíðaspennu.  

Þetta væri því verðugt rannsóknarefni. Í því fræðilega efni sem rannsakendur lásu kom 

fram að hitakóf væri það einkenni sem truflaði konur hvað mest. Í rannsókn rannsakenda 

voru það skapsveiflur sem pirruðu meðrannsakendur mest og voru þær helsta ástæða þess 

að þær fóru á hormónameðferð. Einnig kom fram að þurrkur í leggöngum og þvagleki var 

vandamál hjá sumum kvennanna hins vegar var þvagleki ekki hamlandi þáttur hvorki 

félagslega né á virkni þeirra í kynlífi. Allar konurnar töluðu um að hafa fengið litla sem 

enga fræðslu um eðli breytingaskeiðsins né um kosti og galla hormónameðferða.Bar þeim 

saman um að auka þurfi fræðslu og aðgengi að fræðsluefni.   
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6. Kafli  

Notagildi og framtíðarrannsóknir 
 

Í þessum kafla gera rannsakendur grein fyrir takmörkum rannsóknar. Einnig 

verður fjallað um hagnýtt gildi hennar fyrir hjúkrun, hjúkrunarmenntun, 

hjúkrunarstjórnun og fyrir hjúkrunarrannsóknir. Að lokum verða settar fram tillögur að 

framtíðarrannsóknum.  

6.1 Takmarkanir rannsóknar 
 

Takmarkanir rannsóknarinnar eru nokkrar. Má nefna reynsluleysi rannsakenda í 

rannsókarvinnu, og rannsakendur höfðu takmarkaðan tíma við vinnu verkefnisins. Fjöldi 

þátttakenda er einnig takmarkandi þáttur en einungis voru tekin viðtöl við sex konur. Í 

tengslum við þann fjölda er alhæfingargildi rannsóknarinnar lítið en gæti þó gefið 

vísbendingar um upplifun kvenna af tíðahvörfum. Viðtölin voru tekin heima hjá 

þátttakendum og telja rannsakendur það geta aukið á áreiðanleika viðtalanna þar sem 

þátttakendur eru öruggari í sínu eigin umhverfi þar sem þeir hafa stjórn á aðstæðum. Það 

getur líka verið takmarkandi þáttur vegna þess að þar er meiri hætta á truflun. 

6.2 Notagildi rannsóknarinnar 
 

Vonast er til að rannsóknin muni auka við þekkingu á aðstæðum, líðan og 

bjargráðum kvenna með einkenni frá breytingaskeiðinu. Einnig vonumst við til að varpa 

ljósi á þau úrræði sem konum á þessum aldri standa til boða og hvernig hægt er að koma 

betur til móts við þarfir þeirra. 
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Rannsóknir hafa sýnt fram á að þörf kvenna fyrir sértæka þjónustu 

heilbrigðiskerfisins er mikil. Þessari þörf er hvergi mætt á Íslandi. Víða erlendis eru 

starfræktar kvennamiðstöðvar sem þessi hópur kvenna getur leitað til. Eftir því sem 

rannsóknum á þessu sviði fjölgar vonumst við til þess að vakin verði athygli á þörfinni 

fyrir sérhæfðari þverfaglegri þjónustu fyrir konur sem upplifa vanlíðan á þessu tímabili. 

Vonumst við til að rannsóknin verði innlegg í umræðu um heilbrigðisþjónustu kvenna.   

6.2.1 Notagildi fyrir hjúkrun

Með niðurstöðum þessarar rannsóknar vonast rannsakendur til að bæta þekkingu 

og skilning heilbrigðisstarfsfólks á upplifun, einkennum og fræðsluþörfum kvenna á 

breytingaskeiðinu. Einnig vonast rannsakendur til þess að konur fái markvissari 

upplýsingar um hormónameðferð og þeim sé betur gerð grein fyrir ávinningi og áhættu 

samfara hormónanotkun.  

 

6.2.2 Notagildi fyrir hjúkrunarmenntun

Í hjúkrunarnámi rannsakenda var lítið fjallað um breytingaskeið og tíðahvörf 

kvenna. Rannsakendur telja að niðurstöður rannsóknarinnar geti nýst við skipulagningu á 

kennslu í hjúkrun til þess að auka skilning og dýpka þekkingu verðandi 

hjúkrunarfræðinga á þessu efni. 
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6.2.3 Notagildi fyrir hjúkrunarstjórnun

Rannsakendur telja að þessi rannsókn geti nýst hjúkrunarfræðingum í 

stjórnunarstöðum á heilsugæslustöðvum við skipulagningu fræðslu og til að auðvelda 

aðgengi að viðtölum. Hjúkrunarstjórnendur bera faglega ábyrgð á því að verða sér úti um 

sem víðtækasta þekkingu og miðla henni til starfsmanna sinna. Þeir geta nýtt 

niðurstöðurnar til að auka gæði hjúkrunar með því að leiðbeina og styðja þá 

hjúkrunarfræðinga sem starfa á viðkomandi sviði. Hjúkrunarstjórnendur bera einnig 

ábyrgð á endurmenntun sem er liður í að auka frekar við þekkingargrunn starfsmanna. 

 

6.2.4 Notagildi fyrir hjúkrunarrannsóknir

Rannsakendum er ekki kunnugt um íslenskt efni um breytingaskeið, tíðahvörf og 

hormónameðferð sem er aðgengilegt almenningi. Rannsakendur hvetja til frekari 

rannsókna á fræðsluþörf kvenna á breytingaskeiði þar sem niðurstöður rannsóknarinnar 

gefa vísbendingu um að fræðslu sé verulega ábótavant.  

 

6.3 Tillögur að framtíðarrannsóknum 
 

Hér verða settar fram nokkrar tillögur sem nota má til framtíðarrannsókna.  

 

� Frekari rannsókn á lífsgæðum miðaldra kvenna á landsvísu 

- Þar sem rannsakað yrði hvaða einkennum konur á breytingaskeiði finna fyrir, hvort 

einkennin hafi áhrif á lífsgæði þeirra og hvort félagslegir þættir hafi áhrif á einkenni 

breytingaskeiðsins. 
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� Rannsókn á upplifun karla af konum sínum á breytingaskeiðinu 

- Rannsakendur fundu engar rannsóknir um upplifun karla af konum sínum á 

breytingaskeiðinu. Fróðlegt yrði að vita nánar um líðan þeirra á þessu tímabili. 

� Frekari rannsókn um fræðslu til kvenna á breytingaskeiðinu  

- Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að þátttakendur fengu litla fræðslu um kosti og galla 

hormónameðferðar er því vert að rannsaka það enn frekar. Mikilvægt er að hafa stærra 

úrtak til þess að fá marktækari niðurstöður væri þá megindleg rannsóknaraðferð hentug. 

� Samanburðarrannsókn á viðhorfum og upplifun kvenna af ólíkum 

menningaruppruna. 

- Ýmsar rannsóknir benda til þess að upplifun kvenna af tíðahvörfum sé ólík í  

mismunandi menningarheimum. 

 - Samanburðarrannsókn á viðhorfum og upplifun íslenskra kvenna og kvenna frá öðrum 

löndum. 

� Rannsókn á fyrirtíðaspennu sem upphafseinkenni breytingaskeiðs. Rannsókn til 

að kanna hvort í upphafi breytingaskeiðs aukist fyrirtíðaspenna. 

� Rannsókn á því hvort verið sé að slá einkennum breytingaskeiðsins á frest með 

hormónagjöf. Rannsakendur velta fyrir sér hvort hormónameðferð slái einkennum 

breytingaskeiðsins einungis á frest. Hvort kona á hormónameðferð verði að vera á 

henni ævilangt ef hún vill vera laus við einkenni breytingaskeiðsins og þá hvort 

einkennin komi ekki fram um leið og hormónatöku er hætt. Spyrja rannsakendur sig 

að því hvort það sé þá ekki betra að láta þetta náttúrulega ferli yfir sig ganga.   
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6.4 Samantekt 
 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að í upphafi breytingaskeiðsins fundu konur 

fyrir aukinni fyrirtíðaspennu. Þau einkenni sem konurnar fundu mest fyrir og urðu til þess 

að konurnar leituðu til læknis voru skapsveiflur og hitakóf. Þurrkur í leggöngum og 

þvagleki var vandamál hjá sumum kvennanna hins vegar var þvagleki ekki hamlandi 

þáttur hvorki félagslega né á virkni þeirra í kynlífi. Konunum fannst fræðslunni ábótavant 

og að skortur væri á fræðsluefni.  

Í þjóðfélagi þar sem æsku-og fegurðardýrkun er allsráðandi getur það sett konur í 

gífurlega pressu að falla inn í þær ímyndir sem ríkja um hina fullkomnu konu. 

Rannsakendur telja að þetta sé ríkjandi viðhorf sem fest hefur rætur sínar í þjóðarsálinni. 

Sú sögulega tilhneiging að sjúkdómsgera og meðhöndla kropp kvenna hefur gert sumar 

konur að fórnarlömbum lyfja-,megrunar-,tísku-, kynlífsiðnaðar og fegrunaraðgerða. 

Margþætt þróun í læknavísindum og heilbrigðismálum veldur því að sjálfsmynd manna 

raskast og ákveðin firring á sér stað gagnvart líkamanum. Menn láta hjá líða að fjalla um 

sambandið milli heilbrigðis og annarra verðmæta, sem eru í húfi fyrir miðaldra konur og 

fyrir samfélagið í heild (Stefán Hjörleifsson, 1999). ,,Ýmsar sögusagnir hafa gengið um 

breytingaskeiðið og sú staðreynd að sumar konur finna fyrir slæmum einkennum þess 

hefur verið mögnuð upp. Því er hins vegar ekki mikið haldið á lofti að aðeins lítill hluti 

kvenna finnur fyrir þessum einkennum. Að vera kona a miðjum aldri er þannig orðið að 

sjúkdómi sem lyf eru gefin við, jafnvel löngu áður en einkenni gera vart við sig ”(Elísabet 

Þorgeirsdóttir, 2003, bls:17). Finnst rannsakendum komin tími til að konur fái fræðslu um 

heilbrigði kvenna,  meðferðir, svo þær geti tekið upplýsta ákvörðun er varðar heilsu 

þeirra.  
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Rannsakendur velta því fyrir sér hvort ástæðu mikillar hormónanotkunar sé að 

finna í því að konur á vinnumarkaði séu ekki tilbúnar að afhjúpa að þær séu á 

breytingaskeiði og fela því einkenni eins og hitakóf með hormónanotkun. 

Í leit okkar á Veraldarvefnum fundu rannsakendur heimasíður kvennamiðstöðva 

t.d. á ýmsum stöðum í Bandaríkjunum og í Ástralíu. Er það framtíðarsýn okkar að slík 

miðstöð líti dagsins ljós á Íslandi þar sem konur geti leitað upplýsinga og fengið ráðgjöf. 

 Við vinnu við þessa rannsókn kom rannsakendum það mest á óvart hvað konur 

eru tilbúnar til þess að fara að fyrirmælum lækna án þess að fá nægilega fræðslu um 

ávinning og áhættu hormónameðferðar. Jafnframt kom það rannsakendum á óvart hversu 

lítið og óaðgengilegt fræðsluefni er til á Íslandi. 
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Fylgiskjal A: Umsókn til Vísindasiðanefndar 
 

Umsókn til Vísindasiðanefndar 
 

1. HEITI RANNSÓKNAR. Beðið er um fullt heiti rannsóknar, íslenskt eða erlent eftir atvikum. 

KONUR OG TÍÐAHVÖRF! 

2. TILGANGUR RANNSÓKNAR OG LÝSING Í HNOTSKURN. Útdráttur  úr rannsókninni,  þar sem 
fram koma m.a. upplýsingar um markmið, þátttakendur, framkvæmd, vísindalegt gildi og vísindalegan ávinning.  Útdrátturinn skal 
vera 300 orð hið mesta og er m.a. ætlaður til birtingar á vefsíðu VSN  eftir að umsóknin hefur hlotið endanlegt samþykki.

Markmið þessarar rannsóknar eru tvíþætt. Annars vegar beinist hún að því að lýsa líðan og 
aðstæðum kvenna sem ganga í gegnum tíðahvörf. Hins vegar hvernig konur upplifa 
breytingaskeiðið og hvort fegurðar- og  æskudýrkun vestrænnar menningar sé áhrifavaldur á 
þessu aldursskeiði. Aðferðin er eigindleg. Fræðileg nálgun er feminísk. Rannsóknargögnin eru 
skráð viðtöl á tölvutæku formi við konur á breytingaaldri. Gögn verða greind og túlkuð með 
hliðsjón af markmiðum rannsóknarinnar. Vonast er til að rannsóknin muni leiða til þekkingar á 
aðstæðum, líðan og bjargráðum kvenna með einkenni tíðahvarfa. Einnig vonumst við til að varpa 
ljósi á þau úrræði sem þessum konum standa til boða og hvernig komið er til móts við þarfir 
þeirra. Rannsóknir hafa sýnt fram á að þörf kvenna fyrir sértæka þjónustu heilbrigðiskerfisins  er 
mikil. Þessari þörf er hvergi mætt á Íslandi. Víða erlendis eru starfræktar kvennamiðstöðvar sem 
þessi hópur kvenna getur leitað til. Eftir því sem rannsóknum á þessu sviði fjölgar vonumst við 
til þess að vakin verði athygli á þörfinni fyrir sérhæfða þverfaglega þjónustu fyrir konur sem 
upplifa vanlíðan á þessu tímabili. Ætla má að rannsóknin verði ákveðið innleg í umræðu um 
heilbrigðisþjónustu kvenna. 

Umræða um breytingaskeið og tíðahvörf hefur verið mjög lítil á Íslandi, svo virðist sem 
umræðuefnið sé einskonar "taboo", en afhverju er það svo?  Helmingur þjóðarinnar gengur í 
gegnum þetta æviskeið og óbeinna áhrifa gætir á hinn helminginn. Hver er þjónustan?  Er gloppa 
í heilbrigðiskerfinu?  

Tilgangur þessa verkefnis er m.a. að sýna fram á hversu víðtækar breytingar geta verið á lífi 
kvenna samfara tíðahvörfum og hversu þörfin er mikil á þjónustu hjúkrunarfræðinga við þennann 
hóp. Við teljum að tími sé kominn til breytinga og er þetta verkefni okkar framlag til að svo megi 
verða.  

Nr. umsóknar: Móttekin: Afgreidd: 
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3. ÁBYRGÐARMAÐUR RANNSÓKNAR. Rannsakendur skulu tilnefna einn ábyrgðarmann úr sínum hópi sem 
annast samskipti við Vísindasiðanefnd og sem ber jafnframt faglega ábyrgð á framkvæmd rannsóknarinnar. 
 
Nafn:   Sigríður Sía Jónsdóttir Kennitala: 020959-2239 Staða:   Stundakennari við HA 

Ljósmóðir/hjúkrunarfræðingur MS. 
Vinnustaður: Heilsugæslan  V-Sími: 585-1400   Fax: 585-1414 
Deild:  Miðstöð mæðraverndar 

H-Sími: 551.1703 

Heimilisfang Barónsstígur 47 
vinnustaðar: 101 Reykjavík GSM: 821-2129  Netfang: 

sigr.sia.jonsdottir@hr.is 

4. AÐRIR UMSÆKJENDUR. Tilgreina þarf nöfn og vinnustaði allra rannsakenda, þ.e. annarra en ábyrgðarmanns. 
Nafn: Ragnheiður Kristín Björnsdóttir Vinnustaður/Skóli:  Háskólinn á Akureyri   Staða: 4. árs 
nemi  í hjúkrunarfræði                                                                                                                      

GSM: 897-1527 

Nafn: Steinunn Birna Svavarsdóttir Vinnustaður/Skóli: Háskólinn á Akureyri Staða: 4. árs 
nemi                                                                                    í hjúkrunarfræði 

GSM: 893-0968 

Nafn: Þorbjörg Þorkelsdóttir  Vinnustaður/Skóli: Háskólinn á Akureyri Staða: 4. árs 
nemi                                                                                     í hjúkrunarfræði   

GSM: 482-2551 

5. AÐRIR SAMSTARFSAÐILAR (þ.m.t. fjármögnunar- og styrktaraðilar). Hér skal t.d. greina 
frá þeim stofnunum og fyrirtækjum, innlendum eða erlendum, sem að rannsókninni koma hafi slíkar upplýsingar ekki þegar komið 
fram í liðum 2 og 3.  
Stofnun/fyrirtæki: Heimilisfang: 

Stofnun/fyrirtæki: Heimilisfang: 

Stofnun/fyrirtæki: Heimilisfang: 

6. VERKASKIPTING SAMSTARFSAÐILA. Hér skal greina frá því hvaða aðilar hafa umsjón með 
einstökum verkþáttum rannsóknarinnar. Ef rannsakendur njóta styrkja eða annarrar fjármögnunar vegna rannsóknarinnar 
þurfa einnig að koma fram upplýsingar um tengsl fjármögnunaraðila við rannsakendur. 

Umsækjendur munu hafa umsjón með öllum verkþáttum. 

7. ÞÁTTTAKENDUR. Tilgreinið fjölda þátttakenda svo og hvernig og á hvaða forsendum úrtakið verður valið. 

Eigindleg djúp viðtöl verða tekin við sex konur á aldursbilinu 45-60 ára, sem tala og skilja 
íslenskt mál og eru tilbúnar að miðla þessari reynslu með okkur. Að fengnum tilskyldum leyfum 
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frá yfirmönnum Heilsugæslu og hjá kvensjúkdómalæknum munum við auglýsa eftir 
þátttakendum í rannsóknina.  

8. ÁVINNINGUR/ÁHÆTTA. Tilgreinið í hverju ávinningur jafnt sem áhætta þátttakenda í rannsókninni verður helst 
fólgin. 

Áhætta með þátttöku í rannsókninni er lítill sem engin. Komi upp tilfinningarót í viðtali þá 
munum við leitast við að veita konunni upplýsingar um það hvert hún geti leitað sér til nánari 
stuðnings. Hugsanlegur ávinningur gæti orðið umræða sem nýtist konum almennt. 

9. ÖFLUN UPPLÝSTS SAMÞYKKIS. Tilgreinið hvernig upplýsts samþykkis þátttakenda verður aflað, þ.m.t. hvaða 
aðili muni leita til þeirra eftir slíku samþykki. Athugið að ef afla á upplýsinga eða sýna frá börnum þarf samþykki frá foreldri eða 
forráðamanni. Afrit af upplýsingum og samþykkisblöðum skulu fylgja umsókninni. 

Rannsakendur munu sjálfir afla upplýsts samþykkis, sjá meðfylgjandi kynningarbréf og 
samþykkiseyðublað.   

10. RANNSÓKNARGÖGN. Hvers konar gögnum (persónuupplýsingum, lífsýnum o.s.frv.) er fyrirhugað að safna vegna 
rannsóknarinnar? Hvaða aðilar  munu hafa aðgang að þeim gögnum? Hvaða öryggisráðstafanir verða gerðar? Hver hefur umráðarétt 
yfir gögnunum að rannsókn lokinni? Hvernig verður trúnaður við þátttakendur varðveittur? 

Viðtölin verða hljóðrituð og skráð á tölvutæku formi, þó þannig að ekki sé hægt að þekkja hver á 
í hlut.  Þannig verður öllum nöfnum og öðrum persónugreinanlegum upplýsingum um atvinnu, 
menntun og búsetu breytt. Rannsakendur munu einir hafa upplýsingar yfir nöfn þátttakenda og 
leyninöfn. Rannsóknargögn verða geymd í læstum hirslum á heimilum rannsakenda og verður 
eytt strax að rannsókn lokinni.  

11. SIÐFERÐILEG ÁLITAMÁL. Hér skal greina frá helstu álitamálum af siðferðilegum toga sem rannsóknina varða. 

Þau siðferðilegu álitamál sem helst ber að huga að í rannsókn sem þessari er að ekki sé gengið 
nærri persónu þeirra sem í hlut eiga og að tryggt sé að einkalíf þátttakanda sé fullkomlega 
verndað. Rannsakendur munu einsetja sér að sýna fyllstu varkárni og setja aldrei þrýsting á 
viðmælendur að svara spurningum. Ef þátttakandi víkur sér undan að svara ber að virða það. Sé 
þessari reglu framfylgt teljum við litla ástæðu til að óttast að þátttaka í rannsókninni gangi nærri 
viðmælendum.  Ef upp koma vandamál varðandi gagnasöfnun vísum við til ábyrgðarmanns 
rannsóknarinnar.  

12.VÍSINDALEGT GILDI. Gerið stuttlega grein fyrir þeim vísindalega ávinningi talið er að verði af rannsókninni. 

Vonast er til að rannsóknin muni leiða til þekkingar á aðstæðum, líðan og bjargráðum kvenna 
með einkenni frá breytingaskeiðinu. Einnig vonumst við til að varpa ljósi á þau úrræði sem 
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þessum konum standa til boða og hvernig hægt er að koma betur til móts við þarfir þeirra. 
Rannsóknir hafa sýnt fram á að þörf kvenna fyrir sértæka þjónustu heilbrigðiskerfisins er mikil. 
Þessari þörf er hvergi mætt á Íslandi. Víða erlendis eru starfræktar kvennamiðstöðvar sem þessi 
hópur kvenna getur leitað til. Eftir því sem rannsóknum á þessu svið fjölgar vonumst við til þess 
að vakin verði athygli á þörfinni fyrir sérhæfðri þverfaglegri þjónustu fyrir konur sem upplifa 
vanlíðan á þessu tímabili. Ætla má að rannsóknin verði mikilvægt innlegg í umræðu um 
heilbrigðisþjónustu kvenna.   

13.  FRÆÐIGRUNNUR RANNSÓKNAR. Lýsa skal fræðilegri þekkingu á rannsóknarsviðinu og öðrum bakgrunni 
rannsóknarinnar, þ.m.t.  helstu niðurstöðum eldri rannsókna. Taka skal sérstaklega fram hvaða reynsla er af viðkomandi aðferðum 
og/eða meðferð í fyrri rannsóknum. Þessum lið má skila á sérblaði eða vísa í ýtarlegri rannsóknaráætlun sem þá skal fylgja umsókn. 

Á breytingaskeiðinu verða miklar breytingar á hlutverkum, ábyrgðum og samböndum kvenna og 
þær finna oft fyrir tilfinningu um missi. Þær tala meðal annars um missi æskunnar, missi á stöðu 
og missi á mikilvægum hlutverkum. Sá missir sem mest hefur verið fjallað um er missir á 
móðurhlutverkinu, en hann er oft talinn yfirgnæfa aðra missi sem konur á miðjum aldri þurfa að 
horfast í augu við, sem getur leitt til tilfinningalegrar vanlíðunnar. Þær eru vanar að hugsa um 
heimilið og því að vera sífellt önnum kafnar heima við, og eru umskiptin því oft mjög erfið þegar 
börnin fara að heiman (Huffmann og Myers, 1999).  

Sálfræðingurinn Geraldine Shoer  (1999) gerði rannsókn á 10 breskum hvítum millistéttakonum 
á aldrinum 43-60 ára.  Hún lagði áherslu á að kanna viðhorf þessara kvenna til tíðahvarfa og 
reynslu þeirra af þessu æviskeiði. Einnig ahugaði hún hvernig konur ræddu um þetta tímabil sín í 
milli. Niðurstöður hennar gefa til kynna að þessar konur líta breytingarskeiðið og tíðahvörf mjög 
neikvæðum augum. Þær líta á þetta tímabil í sínu lífi eins og veikindi sem þær þurftu að komast í 
gegnum. Jafnframt finnst þeim tíðahvörf vera atburður sem þær vilja helst ekki ræða um. Shore 
tengir þessi viðhorf viðmælenda sinna þeim viðhorfum sem eru ríkjandi í vestrænum 
þjóðfélögum. Í þeim er ekki aðeins litið á tíðahvörf sem lok frjósemisskeiðsins, heldur einnig 
sem tákn öldrunar og vaxandi getuleysis konunnar.  

Oftar en ekki er litið á breytingaskeið sem tímabil erfiðleika, en þrátt fyrir það upplifa ekki allar 
konur þetta æviskeið á neikvæðan máta. Frekar en að líta á það sem tíma kvíða og álags þar sem 
starfsemi tapast, þá líta þær á þennan tíma sem tíma jákvæðra breytinga og frjálsræðis. Margar 
konur eru fegnar því að fá loksins tíma fyrir sig sjálfa og líta á það að börnin séu farin að heiman 
sem jákvæðan þátt í lífi sínu. Þær fyllast aukinni orku til að gera eitthvað fyrir sig sjálfar, stunda 
tómstundir og rækta samband sitt við maka og vini. Félagslega fagna þær því að vera lausar við 
þær ábyrgðir sem fylgja móðurhlutverkinu og því að vera lausar við þær hömlur sem samfélagið 
setur þeim um hvernig mæður, eiginkonur og elskhugar eiga að haga sér (Gould,1998; Wright, 
1998).  

Á síðustu árum hefur mikið verið rannsakað um tengsl þunglyndis og breytingaskeiðsins. 
Rannsakendur hafa lagt áherslu á að athuga hvort breytingaskeiðið leiði til þunglyndis og hvort 
þunglyndi valdi neikvæðum einkennum á breytingaskeiðinu.  Enn fremur hafa rannsóknir þeirra 
beinst að því að kanna hvort lífsgæði komi inn í þetta ferli og þá hvernig (Gould, 1998; Nicol-
Smith,1996). 
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14. RANNSÓKNARAÐFERÐIR. Gera skal grein fyrir aðferðafræði rannsóknarinnar. Taka skal fram hvort ætlunin sé 
að afla upplýsinga annarsstaðar frá en frá þátttakendum sjálfum. Ef ætlunin er að notast við upplýsingar úr sjúkraskrám, 
gagnabönkum (s.s. Krabbameinsskrá)  eða sýnum úr lífsýnabanka þurfa afrit af tilskyldum leyfum að fylgja umsókninni (sbr. lið 23 hér 
á eftir). Koma þarf fram til hvers er ætlast af þátttakendum, s.s. hvers konar rannsóknir verði gerðar á þeim,  hversu oft þeir munu 
koma í eftirlit eða mat og hvers konar sýna og/eða upplýsinga verður aflað. Þessum lið má skila á sérblaði ef þörf krefur. 

Eigindleg djúp viðtöl verða tekin við sex konur á aldursbilinu 45-60 ára. Rætt verður einu sinni 
við hvern þátttakanda og ef þurfa þykir einu sinni í síma til staðfestingar á greiningu. Ætla má að 
hvert viðtal taki u.þ.b.1 klst. Úrtakið verður valið með hliðsjón af því að það gefi innsýn af 
áhrifum tíðahvarfa á líðan kvenna. Heimilda verður leitað um rannsóknir á þessu sviði.  
Upplýsinga annars staðar en frá þátttakendunum mun ekki verða aflað.  

15.ÚRVINNSLA GAGNA. Tilgreinið hvers konar  úrvinnsla (t.d. tölfræðileg) verður gerð og hvort stuðst hefur verið við 
“power analysis” eða aðrar  hliðstæðar aðferðir við undibúning rannsóknar. 
 

Úrvinnsla gagna fer fram samkvæmt aðferðafræði Vancouver skólans í fyrirbærafræði. "Megin 
einkenni skólans byggir á þeim skilningi að sérhver einstaklingur sjái heiminn með sínum augum 
sem mótist af fyrri reynslu hans og eigin túlkun á þeirri reynslu". (Sigríður Halldórsdóttir, 2003). 
Rannsakendur rannsaka rannsóknargögnin fyrir hvern einstakling fyrir sig og gera sér 
heildarmynd af fyrirbærinu eins og það lítur út fyrir hvern einstakling og fundin út þemu. Að 
lokum verða fundin út sameiginleg þemu fyrir heildina. 

16. RANNSÓKNARTÍMABIL. Tilgreinið hvenær áætlað er að rannsókn hefjist og muni ljúka. 

Frá nóvember 2004: Gagnasöfnun hefst. Áætlað er að öflun rannsóknargagna ljúki 1.mars 2005. 
Formleg úrvinnsla hefst um sama leiti og áætlað er að úrvinnslu sé lokið 1. maí 2005.  

17. NIÐURSTÖÐUR RANNSÓKNAR. Gerið grein fyrir fyrirhugaðri nýtingu og/eða birtingu / kynningu  á 
niðurstöðum rannsóknarinnar. 

Niðurstöður rannsóknarinnar verða kynntar á rannsóknardegi hjúkrunar Háskólans á Akureyri í 
maí 2005.Vonast er til að út úr þessari rannsókn komi a.m.k. ein grein til birtingar í fagtímariti.  

18. FLUTNINGUR GAGNA. Ef fyrirhugað er að flytja gögn rannsóknarinnar (t.d. lífsýni  eða persónuupplýsingar) úr 
landi verður að tilgreina í hvaða tilgangi og formi það verði gert, svo og til hvaða stofnunar og lands gögnin verði flutt. Jafnframt ber að 
tilgreina hver á viðkomandi stofnun fái umráðarétt yfir gögnunum og/eða beri ábyrgð á þeim. 

Á ekki við X 
 
19. VARÐVEISLA OG EYÐING GAGNA. Hvar verða rannsóknargögnin varðveitt? Hvenær og hvernig verður 
þeim eytt? 

Rannsóknargögn verða geymd í læstum hirslum á heimilum rannsakanda. Rannsakendur einir 
munu hafa aðgang að upplýsingunum. Rannsakendur munu einnig hafa lista yfir nöfn 
þátttakanda og leyninöfn og verður sá listi geymdur í læstri hirslu með rannsóknargögnunum. 
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Leitað verður allra leiða til að tryggja að hvergi komi fram hvaða einstaklingar tóku þátt í 
rannsókninni.  

20. SAMNÝTING GAGNA. Tilgreinið hvort fyrirhugað sé að samkeyra upplýsingar rannsóknarinnar við aðrar skrár eða 
samnýta upplýsingar og/eða sýni við aðrar rannsóknir. Ef svo er, greinið þá frá heiti viðkomandi rannsóknar og ábyrgðarmanni. 

Á ekki við X 
21. EFTIRLIT OG TRYGGINGAR. Hver  mun annast  eftirlit með heilsu og líðan þátttakenda og hvernig verður 
eftirliti háttað? Með hvaða hætti og hjá hvaða aðila eru þátttakendur tryggðir gagnvart hugsanlegum skaða? 
 

22. GREIÐSLUR VEGNA ÞÁTTTÖKU. Tilgreinið hvort greitt verði fyrir þátttöku í rannsókninni og þá 
jafnframt hvers eðlis og  hversu háar þær greiðslur verða. 

Á ekki við X 
 

23. AÐRAR UMSÓKNIR EÐA LEYFI. Afrit af  leyfi  stjórnar lífsýnasafns vegna notkunar lífsýna, leyfi yfirlæknis/-
lækna vegna aðgangs að sjúkraskrám, leyfi annarra skráarhaldara (s.s. Krabbameinsskrár) og leyfi stofnunar fyrir framkvæmd 
rannsóknar skulu fylgja með umsókn, eftir því sem við á. Hafi umsóknin áður hlotið samþykki Siðaráðs Landlæknisembættisins eða 
annarrar siðanefndar skal afrit þess leyfis einnig fylgja. Hafi heimild leyfisveitenda ekki enn fengist, skal skrá dagsetningu umsóknar til 
viðkomandi aðila. 

JÁ   Persónuvernd, dags                                        JÁ            Önnur siðanefnd, hver:             
JÁ  Lyfjastofnun, dags.             JÁ  Lífsýnasafn, hvaða:             

JÁ  Geislavarnir ríkisins, dags.            JÁ  Skráarhaldari, hvaða:            

JÁ  Stofnun, hvaða:     JÁ  Yfirlæknir/-nar, hver(jir):           

Verið er að afla tilskilinna leyfa frá heilsugæslustöð og kvensjúkdómalæknum og munu þau vera 
send um leið og þau berast. 

24. FYLGISKJÖL MEÐ UMSÓKN. Starfságrip/ritaskrá ábyrgðarmanns (þar sem birtingar í ritrýndum tímaritum 
eru sérstaklega tilgreindar), svo og upplýsinga- og samþykkisblöð vegna þátttöku í rannsókninni skulu ávallt fylgja umsókn til 
Vísindasiðanefndar.  ÖLL FYLGISKJÖL SKULU SEND Í ÞRÍRITI. 

X Starfsferilsskrá ábyrgðarmanns   Nákvæmari rannsóknarlýsing(ar) 

X Kynningarblað/-blöð                      Spurningalistar, fjöldi ____ 

Upplýsingablað/-blöð    “Case Report Form” 

X Samþykkisblað/-blöð    Afrit af leyfum 

X Önnur fylgiskjöl (hver?)  Heimildaskrá og  kynningarbréf, upplýst samþykki.  
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25. ATHUGASEMDIR UMSÆKJENDA. Hér er hægt að koma á framfæri athugasemdum eða skýringum sem ekki 
komust fyrir annarsstaðar  í umsókninni. 

auglýsa 
VERÐI  EINHVERJAR BREYTINGAR Á RANNSÓKNARÁÆTLUNINNI BER 

ÁBYRGÐARMANNI AÐ TILKYNNA ÞÆR ÁN TAFAR TIL VÍSINDASIÐANEFNDAR.

Staður:    Dagsetning:  Undirskrift ábyrgðarmanns: 
 

_________________________      __________________
 _____________________________________ 

Vinsamlegast sendið umsókn í tólf eintökum en fylgiskjöl í þríriti. 
Grunnupplýsingar um rannsókn (eitt eintak) fylgi frumriti umsóknar. 

Utanáskrift Vísindasiðanefndar:  
Vísindasiðanefnd, Laugavegi 103, 105 Reykjavík. 

Æskilegt er að umsóknin berist einnig, ásamt eins mörgum viðbótargögnum og mögulegt 
er, á rafrænu formi, annað hvort á disklingi 

eða verði send með tölvupósti á netfangið: visindasidanefnd@vsn.stjr.is.

Uppfært: 17.01.2003 
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Fylgiskjal B: Athugasemdir frá Vísindasiðanefnd 
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Fylgiskjal C: Viðbótarupplýsingar til Vísindasiðanefndar 
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Fylgiskjal D: Staðfesting Vísindasiðanefndar 
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Fylgiskjal E: Bréf til Læknastöðvarinnar Lindar 
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Fylgiskjal F: Svarbréf frá Læknastöðinni Lind 
 

--Original Message----- 
From: sigrunarnar@simnet.is [mailto:sigrunarnar@simnet.is]  
Sent: 10. maí 2005 20:04 
 

Ég , Sigrún Arnardóttir læknir á Læknastöðinni Lind, staðfesti hér að 
hjúkrunarfræðinemar á 4 ári fengu leyfi hjá okkur til að setja upp 
auglýsingu hér á læknastöðinni varðandi lokaverkefni þeirra um konur og 
tíðarhvörf.  
 
Virðingarfyllst. 
Sigrún Arnardóttir 
Læknir. 
 

mailto:sigrunarnar@simnet.is
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Fylgiskjal G: Bréf til Heilbrigðisstofnunar Suðurlands 
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Fylgiskjal H: Svarbréf frá Heilbrigðisstofnun Suðurlands 
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Fylgiskjal I: Kynningarbréf 
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Fylgiskjal J: Upplýst samþykki 
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