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Ágrip 

Bakgrunnur: Um fjórðungur kvenna á breytingaskeiði upplifir veruleg einkenni sem hafa áhrif á daglegt 

líf og lífsgæði, svo sem hitakóf, svefntruflanir og andlega vanlíðan. Birtingarmynd einkenna er afar ein-

staklingsbundin og háð margþættu og flóknu samspili líffræðilegra, sálrænna og félagslegra þátta auk 

þess sem lífsreynsla, lífsmáti og lífsviðhorf móta upplifun kvenna. 

Markmið: Að öðlast dýpri skilning á upplifun kvenna af breytingaskeiðinu og fá innsýn í hið margþætta 

samspil sem liggur að baki upplifun einkenna. Með því er vonast til að unnt sé að greina þarfir kvenna 

og finna leiðir sem nýta má til að bæta lífsgæði kvenna á breytingaskeiði og fjölskyldna þeirra. 

Aðferð: Með tilgangsúrtaki voru valdir 6 viðmælendur á aldrinum 48-55 ára með reynslu af einkennum 

breytingaskeiðs sem höfðu haft áhrif á daglegt líf og lífsgæði. Gagna var aflað með óstöðluðum djúp-

viðtölum á tímabilinu október 2019 til janúar 2020. Viðtalsgögnin voru þemagreind með notkun aðleiðslu 

og síðan var frásagnagreining notuð til að skrifa tvær lýsandi sögur. 

Niðurstöður: Reynsla kvennanna og upplifun endurspeglast í yfirþemanu „Ég var ekki undir þessi ósköp 

búin“. Þrjú undirþemu voru greind: a) Þegar varnarskjöldurinn brestur og lífið umturnast. b) Að troða 

marvaðann og ná landi. c) Þörfin fyrir haldreipi í ólgusjó. Einkenni breytingaskeiðsins og víðtæk áhrif 

þeirra á líðan og daglegt líf komu konunum í opna skjöldu. Þeim fannst þær óundirbúnar og mæta 

skilningsleysi og lýstu eftir opnari umræðu í samfélaginu og auknum stuðningi. 

Ályktun: Nauðsynlegt er að mynda varnarskjöld um konur á breytingaskeiði og fjölskyldur þeirra. Það 

má gera með því að efla umræðu í samfélaginu, útbúa aðgengilegt fræðsluefni og bjóða upp á ráðgjöf 

um breytingaskeiðið innan grunnheilbrigðisþjónustunnar. Þannig má auka skilning og samkennd í garð 

kvenna sem upplifa erfið einkenni og bæta lífsgæði. Þar sem birtingarmynd einkenna er afar ólík og háð 

fjölmörgum þáttum í lífi kvenna þurfa konur á breytingaskeiði einstaklingsmiðaða og heildræna ráðgjöf 

fagfólks. 

 

Lykilorð: Breytingaskeið, upplifun, einkenni, frásagnagreining, eigindleg.
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Abstract 

Background: Approximately one out of four women experience significant symptoms during the meno-

pausal transition that adversely affect their daily lives and quality of life (QOL), such as vasomotor 

symptoms, sleep disorders and mental distress. The manifestation of symptoms is highly individual and 

relies on a compound interplay between biological, psychological and social factors as well as women’s 

life experience, lifestyle and attitude towards life. 

Aim: To reach a deeper understanding of women’s experience of menopause and to gain insight into 

the multifaceted interaction underlying the symptom experience. By reaching this aim, we hope to identi-

fy the needs of menopausal women and find useful ways to improve the QOL for both them and their 

families. 

Method: Six women, aged 48–55, who had experienced menopausal symptoms affecting their daily life 

and QOL were selected through purposive sampling. Data was collected through unstructured in-depth 

interviews between October 2019 and January 2020. Transcribed verbatims were subjected to thematic 

analysis, using an inductive approach. Subsequently, narrative analysis was undertaken to write two 

descriptive stories. 

Results: The women’s experiences were reflected in the overarching theme: “I was unprepared for this 

horrible blow”. Three subthemes were analyzed: a) Lack of security and control in a new chaotic world. 

b) Treading water and reaching shore. c) Locating a lifeline in rough seas. The menopausal symptoms 

and their wide-ranging impact on wellbeing and daily life came as a surprise to the women. They felt 

unprepared and sensed a lack of understanding. In this context, they expressed a need for more open 

discussion and increased professional support.  

Conclusion: It is of paramount importance to increase a sense of security and to shield menopausal 

women and their families from the adverse, often covert, effects of menopause. This might be achieved 

by augmenting public awareness and supporting availability of information and access to counselling 

within the basic healthcare services. The implicit gain is expected to increase comprehension and em-

pathy towards women with severe symptomatology, and thus improve their QOL. Because manifestation 

varies significantly and is closely intangled with various aspects in each woman’s life, individualized and 

holistic counselling should be provided by health care professionals. 

 

Key words: Menopause, experience, symptoms, narrative analysis, qualitative.
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Formáli 

Ljósmæður búa yfir sérþekkingu á frjósemisskeiði og kynheilbrigði kvenna þó lykilhlutverk þeirra hafi í 

gegnum tíðina tengst barneignarferlinu. Á síðustu misserum hafa íslenskar ljósmæður enn frekar haslað 

sér völl á sviði forvarna og kynheilbrigðis, til að mynda í leghálskrabbameinsleit, en nú einnig við ráðgjöf 

og ávísun getnaðarvarnarlyfja. Lítið hefur farið fyrir störfum ljósmæðra við upphaf og lok frjósemisskeiðs. 

Mikil þörf er fyrir fræðslu og ráðgjöf á þessum lífsskeiðum og þar liggja að mínu mati mörg ónýtt tækifæri 

fyrir ljósmæðrastéttina. 

Ég hef um talsvert skeið haft mikinn áhuga á breytingaskeiði kvenna. Áhuginn kviknaði fyrst í 

diplómanámi á meistarastigi í kynfræði við Háskóla Íslands þar sem ég kynnti mér kynlöngun kvenna á 

breytingaskeiði. Áhuginn stafaði að hluta til af því hvað mér fannst þekking mín á þessu lífsskeiði tak-

mörkuð. Mér fannst breytingaskeiðið ósýnilegt í samfélaginu, sveipað dulúð og tabú en einnig haft að 

háði með niðrandi athugasemdum um pirraðar, kynkaldar og sveittar kellingar. Ég velti fyrir mér hvort 

enn eimi eftir af slíkum fordómum, þrátt fyrir opnari umræðu og jákvæðara viðhorf til breytingaskeiðsins, 

sem nú er álitið eðlilegt ferli en ekki sjúkdómur sem þurfi lækninga við. 

Á Leitarstöð Krabbameinsfélags Íslands, þar sem ég sinni hlutastarfi sem ljósmóðir við skimun leg-

hálskrabbameins, hitti ég margar konur á breytingaskeiði. Þær deila með mér reynslu sinni og leita ráða 

og þar skynja ég að þörfin fyrir fræðslu og faglega ráðgjöf er sannarlega til staðar. Löngun mín og áhugi 

á að hjálpa og fræða er líklega stór hvati að þekkingarþorsta mínum á þessu sviði. Mér finnst áhugavert 

hversu mikill munur er á því hvernig konur fara í gegnum þetta lífsskeið, þrátt fyrir að ganga allar í 

gegnum sömu lífeðlisfræðilegu breytingarnar. Ég velti fyrir mér hvernig lífsreynsla kvenna, viðhorf, sálar-

líf, félagsstaða og menning endurspeglast í upplifuninni af breytingaskeiðinu og því hvernig konur takast 

á við það. 

Það var trú mín að breytingaskeiðið gæti reynst áskorun fyrir margar konur, sérstaklega þær sem 

upplifa slæm einkenni sem hafa áhrif á lífsgæði og daglegt líf. Einnig grunar mig að margar konur þjáist 

í einrúmi, án þess að ræða við nokkurn um líðan sína eða leita sér aðstoðar. Það er von mín að þessi 

rannsókn veiti aukna innsýn í líðan og hugarheim kvenna á breytingaskeiði og efli skilning og samkennd. 

Það er einnig óskandi að rannsókn þessi verði hvati til frekari rannsókna á þessu mikilvæga málefni. Að 

lokum er það einlæg von mín að niðurstöðurnar megi nýta til að bæta þjónustu við konur á breytinga-

skeiði, valdefla þær og hjálpa þeim að bæta lífsgæði sín með eigin styrkleikum og upplýstu vali á úr-

ræðum. Ljósmæður eru í lykilstöðu til að sinna slíkri þjónustu sökum menntunar sinnar og sérþekkingar 

á heilbrigði kvenna.
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Þakkir 

Fyrst vil ég þakka viðmælendum mínum fyrir auðsýnt traust og dýrmæta innsýn í líf sitt og upplifun af 

breytingaskeiðinu. Þeirra rödd er kjarni þessa verkefnis og verður vonandi öðrum konum á breytinga-

skeiði til góðs. Leiðbeinendum mínum vil ég þakka áhuga og góða leiðsögn. Marianne E. Klinke færi ég 

bestu þakkir fyrir ómetanlegan stuðning og hvatningu ásamt ánægjulegri samvinnu með jákvæðni að 

leiðarljósi. Helgu Gottfreðsdóttur þakka ég sömuleiðis dýrmætan stuðning við vinnslu verkefnisins. 

Rannsóknin hlaut styrk í gegnum Ljósmæðrafélag Íslands úr Minningarsjóði Jóhönnu F. Hrafnfjörð 

og kann ég bestu þakkir fyrir stuðninginn. Styrkurinn gerði mér kleift að greiða fyrir vélritun viðtala, sem 

sparaði ómældan tíma og vinnu. 

Samstarfsfólki mínu á fæðingarvakt Landspítala færi ég bestu þakkir fyrir sýndan áhuga og hvatn-

ingu. Yfirmönnum mínum vil ég þakka liðlegheit með vaktir og veitt námleyfi sem auðvelduðu mér að 

sinna verkefninu. Mínum kæru vinkonum Björk Ólafsdóttur og Björg Helen Andrésdóttur þakka ég próf-

arkalestur og góðar ábendingar. Síðast en ekki síst fær fjölskylda mín og mínir nánustu vinir hjartans 

þakkir fyrir að hafa ómælda trú á mér, fyrir að sýna annríki mínu skilning og vera alltaf til staðar. 

 

Steinunn
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Skilgreiningar 

Eftirfarandi skilgreiningar á breytingskeiðinu koma úr skýrslu Alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar (The 

World Health Organization, WHO) frá árinu 1996: 

Eðlileg tíðahvörf (e. natural menopause) eru skilgreind sem varanleg endalok tíðablæðinga sem stafa 

af því að ekki er lengur virkni í eggbúum eggjastokka. Eðlileg tíðahvörf eiga sér stað eftir 12 mánaða 

samfellt blæðingarlaust tímabil. Tími tíðahvarfa markast því af síðustu blæðingum sem hafa átt sér stað 

ári áður eða fyrr. 

Umbreytingaskeið: (e. menopausal transition) er tímabilið fram að síðustu blæðingum, þegar óregla í 

tíðahringnum hefur aukist og líffræðileg einkenni tíðahvarfa, bæði klínísk og innkirtlatengd hefjast. 

Breytingaskeið (e. perimenopause) er sama tímabil og umbreytingaskeiðið að viðbættu blæðingalausu 

ári eftir síðustu tíðablæðingar og nær því fram að tíðahvörfum. 

Skeiðið fyrir tíðahvörf (e. premenopause) nær samkvæmt Alþjóða heilbrigðismálastofnuninni yfir allt 

frjósemisskeiðið fram að tíðahvörfum. 

Skeiðið eftir tíðahvörf (e. postmenopause) er tímabilið frá síðustu tíðablæðingum og út lífið. 

 

Hormónauppbótarmeðferð er notuð til að meðhöndla einkenni tengd tíðahvörfum kvenna sem stafa 

af lækkandi magni kynhormóna. Meðferðin inniheldur alltaf östrógen, annað hvort eitt og sér eða með 

prógesteróni. Hormónauppbótarmeðferð er til í ólíkum meðferðarformum eins og töflum, plástrum, stíl-

um og geli (Mayo clinic, 2018). 

Viðbótarmeðferðir eru meðferðir sem eru þróaðar utan hefðbundinna vestrænna læknisfræða og eru 

notaðar með hefðbundnum lyfjum eða í stað þeirra. Viðbótarmeðferðir ná yfir eftirfarandi þætti: Lífsstíls-

breytingar, mataræði og fæðubótarefni, hormónalaus lyf, óhefðbundnar meðferðir og atferlismeðferðir 

(e. behavioral therapies) (Mintziori o.fl., 2015). 

Fæðubótarefni eru matvæli sem eru ætluð sem viðbót við venjulegt fæði og sem eru með hátt hlutfall 

af vítamínum, steinefnum eða annars konar efnum sem hafa næringar- eða lífeðlisfræðileg áhrif. Þessi 

efni geta verið ein sér eða blönduð saman. Þau má finna í ýmsu formi, til dæmis í töflum, pillum, hylkjum, 

brjóstsykri, dufti eða vökvaformi (Matvælastofnun, 2019). 

SSRI (Selective serotonin-reuptake inhibitors): Sértækir serótónín-endurupptökuhemlar er flokkur 

þunglyndislyfja sem hefur áhrif á virkni serótóníns í heilanum. 

SNRI (Selective norepinephrine-reuptake inhibitors): Serótónín noradrenalín-endurupptökuhemlar 

er flokkur þunglyndislyfja sem hefur áhrif á virkni serótóníns og noradrenalíns í heilanum.  
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1 Inngangur  

Umræðan um breytingaskeið kvenna hefur löngum verið sveipuð dulúð og jafnvel sætt fordómum. 

Þekking á breytingaskeiðinu var takmörkuð allt fram á síðasta áratug tuttugustu aldarinnar (Woods og 

Mitchell, 2012) og ekki er ósennilegt að þekkingarskortur hafi valdið neikvæðri umræðu. Rannsóknir 

einblíndu framan af á lífeðlisfræðina og meðferð einkenna einskorðaðist við hormónauppbótarmeðferð. 

Þekking og skilningur á breytingaskeiðinu hefur aukist samhliða auknum fjölda rannsókna undanfarin 

20 – 30 ár. Um leið hefur ákveðin viðhorfsbreyting átt sér stað. Breytingaskeiðið hefur farið frá því að 

vera álitið sjúkdómur sem þyrfti lækninga við, í að vera eðlilegur hluti af lífinu og því að eldast (Woods 

og Mitchell, 2012). Enn skortir þó innsýn í líðan og upplifun kvenna af breytingaskeiðinu og áhrifum þess 

á daglegt líf og lífsgæði. Ljóst er að þetta lífsskeið reynist konum miserfitt. Talið er að um 75% kvenna 

finni fyrir einhverjum einkennum (Berterö, 2003; Depypere o.fl., 2016) og að um fjórðungur kvenna upplifi 

erfið einkenni sem hafa víðtæk áhrif á daglegt líf og lífsgæði (Depypere o.fl., 2016; Hickey, Szabo og 

Hunter, 2017). Þessi hópur er ekki hávær í samfélaginu og líklegt er að margar konur beri harm sinn í 

hljóði. Í þessari rannsókn verður því konum sem upplifa mikil einkenni ljáð rödd. 

1.1 Breytingskeiðið: Skilgreiningar og orðanotkun 

Breytingaskeiðið markar tímabil líffræðilegra breytinga þegar dregur úr frjósemi kvenna og breytingar 

verða á heilsu og lífsgæðum (Harlow o.fl., 2012). Árið 1980 lagði Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin 

(WHO) fram skýrslu þar sem breytingaskeiðið var skilgreint og línur lagðar fyrir orðanotkun því tengdu. 

Í skýrslu stofnunarinnar frá 1996 er tekið fram að þrátt fyrir tillögur fyrri skýrslu, hafi skort stöðugleika á 

skilgreiningu og notkun á orðalagi tengdu breytingaskeiðinu í rannsóknum á 9. og 10. áratugnum. Þetta 

gerði samanburð á rannsóknarniðurstöðum frá þessum tíma erfiðan (WHO, 1996). Hópur fræðimanna 

kom því saman árið 2001 undir nafninu STRAW (the Stages of Reproductive Aging Workshop) til að 

þróa nothæft stigunarkerfi fyrir æxlunarskeið kvenna, þar á meðal breytingaskeiðið. Markmiðið var að 

endurskoða ruglandi orðalag og finna út hvar væri brýnust þörf á aukinni þekkingu í málaflokknum. 

Hópurinn skoðaði einnig tengda en ólíka efnisþætti eins og tíðahringi og innkirtla- og lífeðlisfræði (Soules 

o.fl., 2001). Vinna STRAW hópsins vakti áhuga fræðimanna og varð til þess að rannsóknum og þekkingu 

á breytingaskeiðinu fleytti fram. Sigunarkerfið var endurmetið og uppfært árið 2011 af nýjum hópi fag-

fólks undir nafninu STRAW +10 og er meðal annars notað til að auðvelda samanburð á rannsóknum 

um breytingaskeiðið og klíníska ákvörðunartöku (Harlow o.fl., 2012). Stigunarkerfi STRAW +10 hópsins 

má sjá í töflu 1. Orðalag og skilgreiningar á breytingaskeiðinu má sjá í íslenskri þýðingu rannsakanda 

(SZ) undir yfirskriftinni skilgreiningar (bls. 14). 
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Tafla 1. Stigunartafla STRAW +10 vinnuhópsins yfir æxlunarskeið kvenna  

 

  

1.2 Lífeðlisfræði breytingaskeiðsins 

Flestir rannsakendur eru sammála um að þær breytingar sem verða í kvenlíkamanum í lok frjósemis-

skeiðs og byrjun breytingaskeiðs eigi uppruna sinn í fækkun eggbúa í eggjastokkum (Burger, Hale, 

Dennerstein og Robertson, 2008; Hale, Robertson og Burger, 2014). Þetta endurspeglast í stigunarkerfi 

STRAW +10 hópsins í töflu 1. Þar má sjá að samhliða fækkun eggbúa verður lækkun á Müllerian-

hamlandi hormóni (e. antimüllerian hormone, AMH) sem stjórnar eggbúsþroska og gefur þannig vís-

bendingu um að tíðahvörf séu að nálgast (Burger o.fl., 2008; Hale o.fl., 2014). Hormónið inhbín B er 

framleitt í eggbúum og lækkar því einnig með fækkun eggbúa. Það hefur neikvæða afturverkun á 

eggbússtýrihormón (e. follicle-stimulating hormone, FSH) sem þá hækkar samhliða, en það er marktæk 

mælieining á innkirtlastarfsemi þegar meta á hvort konur séu komnar á breytingaskeiðið (Burger o.fl., 

2008; Santoro, 2016). Samkvæmt þessu mætti búast við lækkun á östradíóli, því líkt og inhibín B er það 

framleitt í eggbúum og hefur neikæða afturverkun á eggbússtýrihormón. Birtingarmyndin er þó önnur, 

því svo virðist sem hækkun á eggbússtýrihormóni nái að viðhalda og jafnvel hækka östrógenframleiðslu 

(Burger o.fl., 2008). Höfundar stigunarkerfisins taka fram að þó að kerfið sé víða álitið gullstaðall þegar 

kemur að því að meta hvar kona er stödd á breytingaskeiði, sé engin ein líffræðileg mælieining sem 

nægi til að skilgreina tíðahvörfin (Harlow o.fl., 2012). 

Eðlileg tíðahvörf eiga sér stað eftir 12 mánaða samfellt blæðingarlaust tímabil og stigunarkerfið sýnir 

breytileika í lengd tímabila, enda eru aldursbil og lengd hvers stigs ólík frá konu til konu (Soules o.fl., 

2001). Lengd breytingaskeiðsins og aldur við tíðahvörf er mjög breytilegur (Randolph o.fl., 2011). Aldur 

kvenna við síðustu tíðablæðingar er á bilinu 44 - 58 ára (Randolph o.fl., 2011) með meðalaldur um 51 

ár (Santoro, 2005; Woods og Mitchell, 2012). Aldur við tíðahvörf tengist meðal annars fjölskyldusögu, 
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félagsstöðu, kynþætti og reykingum en einnig getur breytileiki í aldri við tíðahvörf verið tilkominn af með-

fæddum eggbúsfjölda, breytileika í hrörnun eggbúa eða hvoru tveggja (Randolph o.fl., 2011). Styrkur 

hormóna er einnig einstaklingsbundinn og þættir eins og búseta, lífsstíll og þyngdarstuðull geta haft áhrif 

á hormónamagn. Þrátt fyrir þennan einstaklingsmun er sjálft ferli hormónabreytinga stöðugt og mynstrið 

fyrirsjáanlegt og því má nota stigunarkerfið á allar konur (Harlow o.fl., 2012). Einu einkennin sem nefnd 

eru í stigunartöflunni eru hitakóf, sem eru líklegust fyrir og eftir tíðahvörf, og einkenni sem stafa frá rýrnun 

þvag- og kynfæra (e. urogenital atrophy) eins og leggangaþurrkur, en þau eru líklegust á síðskeiði eftir 

tíðahvörf. 

1.3 Einkenni breytingaskeiðsins 

Mikilvægasta klíníska einkennið fyrir byrjandi breytingaskeið, og það einkenni sem konur taka almennt 

sjálfar fyrst eftir, er byrjandi blæðingaróregla (Burger o.fl., 2008; Santoro, 2016). Talið er að 50 - 85% 

kvenna finni fyrir einkennum eins og hitakófum, svefntruflunum, skapsveiflum, þyngdaraukningu, vanda-

málum í kynlífi og vitsmunabreytingum (Johnson, Roberts og Elkins, 2019; Mintziori o.fl., 2015; Pimenta, 

Leal, Maroco og Ramos, 2012; Santoro, 2016; Woods og Mitchell, 2012). Önnur algeng einkenni eru 

depurð og kvíði, einbeitingarskortur, þreyta og hjartsláttarköst (Bryndís Benediktsdóttir, Kristinn Tómas-

son og Þórarinn Gíslason, 2000; Pimenta o.fl., 2012; Santoro, 2016; Woods og Mitchell, 2012). Ein-

kennin eru oft samofin, til dæmis eru tengsl á milli hitakófa, kvíða og neikvæðni og einnig geta hitakóf 

valdið svefntruflunum sem aftur geta valdið skapstyggð og depurð (Woods og Mitchell, 2012). 

Stigunarkerfi STRAW +10 hópsins (tafla 1) inniheldur einungis tvö einkenni breytingaskeiðsins, hita-

kóf og rýrnun þvag- og kynfæra. Ástæðan er sú að þau einkenni er talið mega rekja beint til hormóna-

breytinga meðan önnur einkenni eru í eðli sínu einstaklingsbundin og undir áhrifum sálrænna, félags-

legra og menningarlegra þátta (Harlow o.fl., 2012; Hickey o.fl., 2017). Niðurstöður Pimenta og félaga 

(2012) benda einnig til þess að einkenni tengist fyrst og fremst sálfélagslegum þáttum og því hvernig 

konur sjálfar meti stöðu sína og heilsu, fremur en breytingaskeiðinu sjálfu. Því virðist sem fjölbreytt 

birtingarmynd einkenna og orsakir fyrir ólíkri líðan og upplifun stafi ekki af hormónabreytingum einum 

og sér. Fjölmargar rannsóknir styðja þetta og benda á að lífsmáti, lífsreynsla og lífsviðhorf hafi áhrif auk 

þess sem líffræðilegir, sálrænir, menningarlegir og félagslegir þættir spila inn í upplifun kvenna og hafa 

áhrif á lífsgæði á breytingaskeiði (Bryndís Benediktsdóttir o.fl., 2000; Hoga, Rodolpho, Gonçalves og 

Quirino, 2015; Nosek, Kennedy og Gudmundsdottir, 2012b; Pimenta o.fl., 2012; Soules o.fl., 2001; 

Woods og Mitchell, 2012). 

1.4 Úrræði og meðferðir við einkennum breytingaskeiðsins 

Hormónauppbótarmeðferð var löngum mest notaða meðferðin við einkennum breytingaskeiðsins, enda 

áhrifaríkasta meðferðin við hitakófum, sem er algengasta einkennið (Mintziori o.fl., 2015; Moore, Franks 

og Fox, 2017). Þetta endurspeglast í íslenskri rannsókn Bryndísar Benediktsdóttur og félaga frá árinu 

2000. Af 690 þátttakendum, sem voru fimmtugar konur á breytingaskeiði, var rúmlega helmingur á 

hormónauppbótarmeðferð. Notkun hormóna hrundi hins vegar á heimsvísu frá og með árinu 2002 eftir 

birtingu tímamótarannsóknar, Women’s Health Initiative (WHI). Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu 

marktækt aukna tíðni brjóstakrabbameins og hjarta- og æðasjúkdóma meðal kvenna sem notuðu 
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hormónauppbótarmeðferð samanborið við lyfleysu (Moore o.fl., 2017). Í kjölfarið skapaðist aukin þörf 

fyrir hormónalausar meðferðir, meðal annars viðbótarmeðferðir (e. complementary and alternative 

medicine, CAM) við einkennum breytingaskeiðs. Viðbótarmeðferðir ná yfir meðferðir sem eru þróaðar 

utan hefðbundinna vestrænna læknisfræða og sem notaðar eru með eða í stað hefðbundinna lyfja 

(Moore o.fl., 2017). European Menopause and Andropause Society (EMAS) skiptir viðbótarmeðferðum 

upp í eftirfarandi flokka: Lífsstílsbreytingar, mataræði og fæðubótarefni, hormónalaus lyf og óhefð-

bundnar meðferðir og atferlismeðferðir (e. behavioral therapies) (Mintziori o.fl., 2015). 

Fjölmargar rannsóknir hafa verið gerðar um áhrif viðbótarmeðferða á einkenni breytingaskeiðs, en 

þó ríkir enn mikil óvissa um gagnsemi þeirra og mögulega áhættu. Ástæðurnar eru meðal annars ólík 

uppsetning rannsóknanna, samanburður og útkoma þeirra og mótstríðandi ráðleggingar í leiðbeiningum 

og verklagsreglum (Hickey o.fl., 2017). Árið 2015 gáfu tvö stór félagssamtök, EMAS og The North 

American Menopause Society (NAMS) út stöðuyfirlýsingu yfir hormónalausar viðbótarmeðferðir við hita-

kófum kvenna á breytingaskeiði til að auðvelda yfirsýn yfir gagnreyndar viðbótarmeðferðir. Niðurstöður 

vinnu þeirra greina frá gagnsemi lyfja eins og SSRI og SNRI ásamt Gabapentini og Clonidini við 

hitakófum. Hvað aðrar viðbótarmeðferðir varðar þá ráðleggur NAMS hugræna atferlismeðferð og 

dáleiðslu til að draga út hitakófum meðan EMAS kvað að enn væru takmarkaðar niðurstöður fyrir slíkri 

verkun. EMAS mælir hins vegar með nálastungum til að draga úr hitakófum meðan NAMS mælir gegn 

slíkum ráðleggingum. Að tvö stór félagasamtök skuli á sama tíma koma með svo ólíkar ráðleggingar, 

endurspeglar flókna stöðu viðbótarmeðferða. Þó vísbendingar séu um verkun margra þeirra eru bæði 

félögin sammála því að það vanti fleiri vandaðar og samþættanlegar rannsóknir á sviðinu svo unnt sé 

að veita gagnreyndar niðurstöður um verkun og öryggi (Mintziori o.fl., 2015; The North American 

Menopause Society, NAMS, 2015). 

Heimur viðbótarmeðferða við einkennum breytingaskeiðsins er risavaxinn og getur verið mikill frum-

skógur. Svo virðist sem konur skorti faglegar ráðleggingar um einkenni og meðferðir breytingaskeiðsins. 

Bandarísk rannsókn sýndi að þótt konur líti á heilbrigðisstarfsfólk sem öruggustu heimildirnar fyrir 

upplýsingar um viðbótarmeðferðir, þá nota þær frekar netið sem helstu upplýsingaveitu þegar þær velja 

sér meðferð við einkennum (Johnson o.fl., 2019). Sumar konur hvorki vilja né geta nýtt sér hormóna-

uppbótarmeðferð og því er mikilvægt fyrir heilbrigðisstarfsfólk sem sinnir konum á breytingaskeiði að 

kynna sér rannsóknir á sviði viðbótarmeðferða. Heilbrigðisstarfsfólk þarf að þekkja ólík meðferðarúrræði, 

verkun þeirra og öryggi, ekki hvað síst þegar konur eru á lyfjum samhliða (Johnson o.fl., 2019). Þannig 

má veita ráðgjöf byggða á gagnreyndri þekkingu og forðast vannotkun á því sem virkar og ofnotkun á 

því sem ekki virkar (Johnson o.fl., 2019; NAMS, 2015). Þar sem einkennin eru samofin ótal mörgum 

öðrum þáttum í lífi kvenna er mikilvægt að veita heildræna meðferð á einkenni kvenna fremur en að 

einblína á breytingaskeiðið eitt og sér (Woods og Mitchell, 2012). 

1.5 Líðan kvenna á breytingaskeiði 

Birtingarmynd einkenna breytingaskeiðsins er afar einstaklingsbundin. Þó flestar konur finni einhver ein-

kenni, finna sumar mjög lítið fyrir þeim meðan um fjórðungur upplifir veruleg einkenni sem hafa áhrif á 

daglegt líf og lífsgæði. Samfélagsumræðan getur auk þess haft mikil áhrif á konur, en hún hefur löngum 
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einkennst af neikvæðni gagnvart breytingaskeiðinu (Hvas, 2001). Sögur frá umhverfinu um erfið ein-

kenni geta aukinheldur skapað neikvæðar væntingar meðal kvenna og ótta um þau áhrif sem einkennin 

geta haft á líf þeirra. Þannig lýstu konur í rannsókn Berterö (2003) ótta við að svitna eða blæða mikið á 

almannafæri, hvaða áhrif minnkuð kynlöngun og þurrkur í leggöngum gæti haft á kynlífið eða hvaða 

áhrif skapgerðarbreytingar gætu haft á fólkið í kringum þær. Báðar ofangreindar rannsóknir eru eigind-

legar, framkvæmdar á Norðurlöndunum og skoða upplifanir kvenna af breytingaskeiðinu. Lotte Hvas 

(2001) er danskur heimilislæknir sem finnst mikilvægt að draga fram jákvæðar hliðar breytingaskeiðsins 

og þar með samfélagsumræðunnar. Nær helmingur kvenna í rannsókn hennar lýsti yfir jákvæðri reynslu 

eins og vellíðan, góðri heilsu og meiri orku. Enn aðrar lýstu létti yfir því að vera lausar við blæðingar og 

áhyggjuleysi yfir að eiga ekki á hættu að verða þungaðar. Þetta samræmist niðurstöðum Berterö (2003) 

þar sem væntingar kvenna til breytingaskeiðsins voru almennt jákvæðar og snerust um aukið kynferðis-

legt frelsi án blæðinga og þungunarhættu, rólegri og þægilegri tíma með meira jafnvægi og aukinni 

sálrænni vellíðan. 

Margt bendir til þess að konur sem upplifa erfið einkenni beri harm sinn í hljóði. Til að mynda sýndi 

bandarísk rannsókn að þrátt fyrir að upplifa hitakóf, sem eru eitt mest íþyngjandi einkenni breytinga-

skeiðsins, eru konur ekki nógu duglegar að leita sér aðstoðar. Slíkt eykur göngudeildarkomur og bæði 

beinan og óbeinan kostnað við ómeðhöndluð hitakóf (Sarrel o.fl., 2015). Konur skortir einnig þekkingu 

á einkennunum og þeim úrræðum sem gætu fyrirbyggt þau eða mildað (Berterö, 2003). Talið er að allt 

að 50 - 80% kvenna noti viðbótarmeðferðir við hitakófum, þrátt fyrir takmarkaða þekkingu á verkun og 

án þess að leita til heilbrigðisstarfsfólks (Johnson o.fl., 2019; NAMS, 2015). 

Eigindlegum rannsóknum á breytingaskeiðinu fer fjölgandi og því ber að fagna. Enn er þó margt á 

huldu varðandi upplifun kvenna og þörf er á auknum skilningi og heildrænni nálgun á líf og líðan kvenna 

á breytingaskeiði. Nauðsynlegt er að fá betri innsýn í reynsluheim kvenna og hvernig upplifun einkenna 

er samtvinnuð innri og ytri þáttum í lífi hverrar konu, sem leiðir af sér ólíkar birtingarmyndir á líðan (Nosek 

o.fl., 2012b). Viðfangsefnið hefur lítið verið skoðað hérlendis, en einungis rannsókn Sólrúnar Ólínu 

Sigurðardóttur (2018) hefur, að okkar vitandi, fjallað um upplifun kvenna af snemmkomnu breytinga-

skeiði á Íslandi. 

Markmið þessarar rannsóknar er því að öðlast dýpri skilning á upplifun kvenna af breytingaskeiðinu 

og fá innsýn í hið margþætta samspil sem liggur að baki upplifun einkenna. Með því er vonast til að unnt 

sé að greina þarfir kvenna og finna leiðir sem nýta má til að bæta lífsgæði kvenna á breytingaskeiði og 

fjölskyldna þeirra. Ákveðið var að einskorða val þátttakenda við konur með einkenni sem höfðu veruleg 

áhrif á daglegt líf og lífsgæði. Eigindleg aðferðafræði veitir tækifæri til þess að kafa djúpt í reynsluheim 

fólks og frásagnagreining er sérlega vel til þess fallin að skoða líf kvenna á breytingaskeiði. Innihalds-

ríkar frásagnir úr lífi kvenna veita ekki einungis dýrmætar upplýsingar um upplifun kvenna af breytinga-

skeiðinu, heldur einnig um samverkan upplifunar og einkenna við ytri heiminn, það er annað fólk, menn-

ingu og samfélag (Nosek, Kennedy og Gudmundsdottir, 2012a). Leitast var við að svara rannsóknar-

spurningunni „Hver er upplifun kvenna af breytingaskeiðinu?“
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2 Aðferðafræði 

Við mótun rannsóknarspurningar í þessari eigindlegu rannsókn voru notuð svokölluð SPIDER viðmið til 

að tryggja að lykilþættir rannsóknar komi fram í sjálfri rannsóknarspurningunni (Cooke, Smith og Booth, 

2012). SPIDER stendur fyrir eftirfarandi þætti: Sample (ísl. úrtak), Phenomen of Interest (ísl. fyrirbæri 

sem skoðað er), Design (ísl. rannsóknarsnið), Evaluation (ísl. matsþættir) og Research type (ísl. tegund 

rannsóknar). Leitast var við að svara rannsóknarspurningunni: Hver er upplifun kvenna af breytinga-

skeiðinu? Út frá markmiði rannsóknar og rannsóknarspurningu var ákveðið að nota þemagreiningu og 

frásagnagreiningu til að greina gögnin. Á mynd 1 má sjá þau SPIDER viðmið sem stuðst var við þegar 

rannsóknarspurningin var sett fram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 1. SPIDER viðmið sem höfð voru til hliðsjónar við framsetningu rannsóknarspurningar 

 

2.1 Þema- og frásagnagreining 

Þemagreining og frásagnagreining eru þekkt rannsóknarform í öllum mannvísindum og starfsgreinum 

(Kelly, 2010). Frásagnagreining var upphaflega notuð innan kennslufræðinnar þar sem hún var þróuð 

sem rannsóknaraðferð undir heimspekilegum áhrifum og er fremur ný á nálinni innan hjúkrunarfræði 

(Wang og Geale, 2015). Frásagnagreining getur staðað ein og sér sem aðferðafræði en getur einnig 

falið í sér aðrar rannsóknaraðferðir eins og etnógrafíu eða fyrirbærafræði (Holloway og Galvin, 2017). 

Nota má mismunandi aðferðir eins og þemagreiningu og samþætta við frásagnagreiningu með því að 

finna þætti í reynslunni sem hægt er að nota til að flétta inn í frásagnir (Leavy, 2015). 

Frásagnagreining er aðferðafræði sem byggir á frásögnum fólks af reynslu þess. Hún endurspeglar 

skilning og túlkun fólks á sjálfu sér og heiminum sem það lifir í (Holloway og Galvin, 2017). Þekktasta 

frásagnaformið innan heilbrigðisvísinda eru frásagnir um veikindi (e. illness narratives). Þó að frásögn 

sé ekki alltaf sönn eða byggð á staðreyndum og hlutlægum veruleika, þá tengist hún sjálfsmynd 

viðmælandans og veitir upplýsingar um huglægan sannleika hans, sjónarmið, hugsanir og reynslu 

(Holloway og Galvin, 2017; Wang og Geale, 2015). Það er einmitt tilgangur frásagnagreiningar að 

afhjúpa djúpstæða merkingu í upplifun einstaklingsins (Wang og Geale, 2015). 

Að móta frásagnir út frá viðtölum við marga mismunandi viðmælendur krefst sveigjanlegrar og 

skapandi nálgunar (Leavy, 2015). Ferlið hefst strax við gerð viðtalsramma þar sem rannsakandinn leitast 

við að útbúa spurningar sem hvetja viðmælandann til að lýsa reynslu sinni með orðum og myndlíkingum. 

S :   Konur   

Pi : Breytingaskeið kvenna 

D :  Óstöðluð djúpviðtöl   

E :  Upplifun   

R : Þema- og frásagnagreining eigindlegrar aðferðafræði 
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Í gegnum viðtalið er leitast við að öðlast raunverulegan skilning á upplifunum viðmælandans. Einnig er 

mikilvægt að spurningarnar ýti undir að viðmælandi nefni mörg dæmi eða segi sögur sem lýsa ólíkum 

aðstæðum og birtingarmyndum reynslunnar (Riessman, 2008). 

Útbúa má ólíkar frásagnir út frá mörgum viðtölum. Með því að nota frásagnagreiningu má móta sögur 

þar sem lesandinn varpast inn í reynsluheim viðmælendanna og öðlast innsýn í fjölþætta merkingu frá-

sagnanna. Jafnvel þó að rannsakandinn móti sögur, eru sögurnar ekki skáldskapur. Stundum er sagt 

að frásagnir leyfi röddum að heyrast sem annars hefðu þagað (Wang og  Geale, 2015). Þær byggja á 

og miðla hinu raunverulega, hinni mannlegu reynslu og það er einn af styrkleikum frásagna. Auk þess 

kalla frásagnir fram blæbrigði og smáatriði í reynslu fólks og búa yfir gríðarlegu upplýsingamagni sem 

höfðar til ímyndunarafls og skilnings lesenda (Leavy, 2015; Wang og Geale, 2015). 

Frásagnagreining hefur lítið verið notuð sem aðferðafræði í ljósmóðurfræði. Þetta er miður, því frá-

sagnir geta veitt heilbrigðisstarfsfólki dýpri skilning á líðan skjólstæðings, sjónarhornum hans og þeirri 

merkingu sem hann gefur upplifunum sínum. Út frá því má þróa og efla faglega þekkingu og bæta 

umönnun (Holloway og Galvin, 2017). Dæmi um rannsókn í ljósmóðurfræði sem notaði frásagnagrein-

ingu er rannsókn Kennedy, Shannon, Chuahorm og Kravetz (2004). Höfundar nýttu sér frásagna-

greiningu til að skoða starfshætti ljósmæðra sem og upplifun skjólstæðinga og og útkomu ljósmóður-

umönnunar á heilsu kvenna og fjölskyldna þeirra. 

Frásagnagreining var spennandi valmöguleiki sem gagnagreining fyrir efnisval þessa verkefnis. 

Breytingaskeiðið getur verið viðkvæmt umræðuefni fyrir margar konur og rannsakandi (SZ) hafði þær 

forhugmyndir að opin djúpviðtöl gætu veitt innihaldsríkar upplýsingar og tækifæri á að ná góðri dýpt á 

viðfangsefninu. Frásagnagreining sem aðferð veitir einnig góðan möguleika á að ná fram kjarnanum í 

upplifuninni sem og fjölbreytileikanum með því að blanda saman skapandi skrifum og rannsóknar-

gögnum. Þó að frásagnir sjúklinga séu algengastar innan frásagnagreiningar í heilbrigðisvísindum og 

breytingaskeiðið sé ekki sjúkdómur, þá upplifa konur oft erfið einkenni sem innrás í daglegt líf þeirra, 

ekki síður en veikindi. Frásagnir geta hjálpað þeim að leita að tilgangi og leggja merkingu í reynslu sína. 

2.2 Þátttakendur  

Þátttakendur voru valdir í tilgangsúrtak (e. purposive sampling), sem hentar vel fyrir djúpviðtöl um 

ákveðið fyrirbæri (Holloway og Galvin, 2017; Kim, 2016). Þátttakendur voru konur sem allar höfðu 

upplifað að einkenni breytingaskeiðs höfðu haft veruleg áhrif á daglegt líf þeirra. Fjöldi þátttakenda var 

látinn ráðast af því hvenær mettun eða nægilegur styrkur upplýsinga næðist í gögnum, það er að segja 

þegar sömu þemu í reynslunni færu að koma ítrekað fram og lítið að bætast við af nýjum upplýsingum 

úr viðtölum (Holloway og Galvin, 2017; Kim, 2016). Mettun gagna er einn af gæðastimplum eigindlegra 

rannsókna og er meðal annars notuð til að meta stærð tilgangsúrtaka í heilbrigðisvísindarannsóknum 

(Kim, 2016). Miðað við svipaðar rannsóknir var búist við að 6 - 10 viðmælendur væri hæfilegur fjöldi. 

Þátttökuskilyrði voru: 

• Að vera kona á aldrinum 45 - 65 ára 

• Að upplifa eða hafa upplifað einkenni tengd breytingaskeiðinu sem hafa haft áhrif á daglegt líf 

• Að vera fær um að veita upplýst samþykki og tjá sig á fullnægjandi hátt á íslensku 
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Einstaklingar með geðræn eða vitræn vandamál fyrir breytingaskeið sem gætu haft áhrif á upplifun ein-

kenna voru útilokaðir frá þátttöku. Undir þann hóp tilheyra meðal annars einstaklingar með kvíða og 

þunglyndi sem ekki hefur tekist að bæta líðan eða ná andlegu jafnvægi með meðferð. Slíkt getur valdið 

skekkju þegar verið er að skoða upplifun af breytingaskeiðinu og áhrif þess á daglegt líf. 

Auglýst var eftir þátttakendum í rannsóknina á Facebook síðunni „Breytingaskeiðið“ auk þess sem 

leyfi fékkst til að auglýsa eftir þátttakendum á Leitarstöð Krabbameinsfélags Íslands (fylgiskjöl 1 og 2). 

Alls settu 28 konur sig í samband við rannsakanda (SZ) og buðu fram þátttöku sína. Langflestar höfðu 

samband gegnum auglýsinguna á Facebook. Rannsakandi svaraði öllum konunum og spurði hversu 

slæm einkenni þeirra væru eða hefðu verið og hvort þau hefðu haft umtalsverð áhrif á daglegt líf. Konur 

með væg einkenni og sem ekki uppfylltu skilyrði rannsóknarinnar voru útilokaðar frá þátttöku. Aðrar 

höfðu ekki samband aftur eftir búið var að kynna rannsóknina og duttu því sjálfkrafa út. Eftir stóðu tíu 

konur sem uppfylltu skilyrði og voru tilbúnar að veita viðtal. 

2.3 Gagnasöfnun  

Gagnasöfnun hófst í nóvember 2019 þegar tilskilin leyfi fyrir rannsókninni lágu fyrir og stóð yfir fram í 

miðjan janúar 2020. Áður en viðtöl fóru fram var rannsakandi (SZ) og bakgrunnur hans kynntur fyrir 

viðmælendum ásamt tilgangi rannsóknar og framkvæmd og spurningum svarað sem upp komu. Þátt-

takendur fengu að ráða stund og stað fyrir viðtölin þar sem lögð var áhersla á kyrrlátt umhverfi sem 

skapaði öryggi fyrir viðmælendur (Helga Jónsdóttir, 2013; Holloway og Galvin, 2017). Fjórar konur völdu 

að fá rannsakanda (SZ) heim til sín, tvær á vinnustað og fjórar þáðu boð um að koma í viðtal á heimili 

rannsakanda. Alls voru því tekin viðtöl við tíu konur. 

Gögnum var safnað með opnum, óstöðluðum djúpviðtölum. Í upphafi viðtals var leitast við að skapa 

traust og mynda skjót og góð tengsl. Þátttakendur fengu kynningarbréf með upplýsingum um rannsókn-

ina og skrifuðu síðan undir upplýst samþykki (fylgiskjöl 3 og 4), þar með töldu leyfi fyrir því að viðtalið 

væri tekið upp á upptökutæki. Viðtalið hófst með opinni upphafsspurningu sem hljóðaði þannig: „Mig 

langar að biðja þig að segja mér frá upplifun þinni af breytingaskeiðinu.“ Almennt skapaði spurningin 

fljótt gott flæði í frásögnum viðmælenda og reynt var að leyfa þeim að segja sögu sína óhindrað 

(Holloway og Galvin, 2017; Kim, 2016). Viðtalsrammi, sem samanstóð af 18 opnum, hálfstöðluðum 

spurningum, var hafður til hliðsjónar og spurningar settar fram í takt við flæði í frásögn viðmælenda 

hverju sinni (fylgiskjal 5). Sumum spurningum svöruðu viðmælendur óspurðir og aðrar voru ýmist notað-

ar beint eða þær endurorðaðar og sameinaðar eftir þörfum. Til að fá sem mesta dýpt í gögnin var spurt 

nánar inn í atriði, aðstæður eða líðan sem rannsakanda þótti standa upp úr í viðtalinu og beðið um fleiri 

dæmi. Notast var við virka hlustun og hvetjandi líkamstjáningu og viðmælendum sýndur áhugi, hlýja, 

skilningur og samhygð til að ýta enn frekar undir tjáningu þeirra. Viðtölin tóku á bilinu 47 - 87 mínútur. 

Eftir hvert viðtal voru strax skrifaðar niður athugasemdir, samantekt og vangaveltur. Sami rannsakandi 

(SZ) tók öll viðtölin, en undirbúningur þeirra, gerð viðtalsramma og val og mótun spurninga var unnið í 

nánu samstarfi við annan aðalleiðbeinanda (MEK). 
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2.4 Gagnagreining  

Gögn sem verða til við frásagnir fólks má greina á ólíka vegu, til dæmis með þemagreiningu, skipulagðri 

greiningu, viðræðugreiningu, frammistöðugreiningu eða sjónrænni greiningu (Riessman, 2008). Grein-

ing gagna hefst í raun um leið og gagnasöfnun byrjar, því rannsakandi fer að íhuga frásögn og tjáningu 

viðmælandans þegar í viðtalinu sjálfu (Holloway og Galvin, 2017). Til þess að sýna mismunandi víddir í 

viðtölunum var fyrst gerð þemagreining á rannsóknargögnum þar sem megináhersla var lögð á inni-

haldið í viðtalinu og merkingu þess með notkun aðleiðslu (e. induction). Aðleiðsla er ferli röksemda þar 

sem rannsakandi dregur almennar ályktanir út frá einstökum tilvikum (Braun og Clarke, 2006). 

Greiningin fer svo fram í nokkrum þrepum eða stigum, meðal annars í vélritun, lestri og hlustun viðtala 

og að sökkva sér í þau, í skipulagi og geymslu gagna og vinnslu við flokkun þema (Holloway og Galvin, 

2017). Þegar tryggt var að innihaldi allra viðtala hafði verið náð undir hvert þema voru samdar sögur 

með notkun frásagnagreiningar (Leavy, 2015; Riessman, 2008). 

Til að afmarka verkefnið var ákveðið, í samráði við leiðbeinendur, að nota sex innihaldsríkustu við-

tölin sem náðu yfir sem flesta þætti í reynslu viðmælenda. Viðtölin voru vélrituð orðrétt og óyrtri tjáningu 

eins og svipbrigðum, hlátri, gráti, þögnum og öðru sem höfðu áhrif á túlkunina, var bætt við. Rannsakandi 

(SZ) hlustaði í tvígang á öll viðtölin og skrifaði niður athugasemdir á meðan og las síðan öll handritin yfir 

þrisvar sinnum. Áherslupenni var notaður til að greina mikilvægar setningar og orð sem skapað gætu 

ólík þemu. Að því loknu var setningum raðað saman eftir þemum sem greind voru jafnóðum í vinnslu-

ferlinu. Sjálft ferlið var gagnvirkt, farið var ítrekað milli gagna og greiningar og gefinn góður tími til 

íhugunar og túlkunar til að ná sem bestum skilningi á reynsluna (Holloway og Galvin, 2017). Leiðbein-

endur komu einnig að gagnagreiningu til að auka dýpt og finna fleiri sjónarhorn og til að tryggja að 

mikilvæg atriði ekki væru ekki undanskilin. 

2.5 Réttmæti 

Í eigindlegri aðferðafræði getur reynst erfitt að skapa réttmæti líkt og í megindlegum rannsóknum og 

ekki er unnt að tryggja það með tæknilegum aðgerðum eingöngu, þar sem reynsla og þekking rannsak-

anda endurspeglast í öllu rannsóknarferlinu (Helga Jónsdóttir, 2013). Því eru niðurstöður fremur metnar 

út frá trúverðugleika (e. trustworthiness) ásamt námkvæmri lýsingu af rannsókninni og ákvarðanatöku í 

heild sinni. Það er því brýnt að rannsakandi sé heiðarlegur, nákvæmur og trúr þátttakendum og fylgi 

aðferðafræðilegum forsendum sem lagt var upp með í rannsókninni. Einnig eykur það trúverðugleika 

rannsóknar hversu vel niðurstöður leiða til athafna sem bæta aðstæður og ástand fólks (Helga Jóns-

dóttir, 2013). 

Trúanleiki (e. credibility) er sérlega mikilvægur þáttur þegar kemur að trúverðugleika rannsókna, en 

það vísar til þess að samræmi ríki milli raunverulegrar reynslu þátttakenda og lýsingu rannsakanda á 

reynslunni (Holloway og Galvin, 2017; Lincoln og Guba, 1985). Það var gert í þessari rannsókn með því 

að fá staðfestingu á túlkun og sameiginlegum skilningi hjá viðmælendum, bæði í gegnum viðtölin um 

einstök efnisatriði en einnig í lok viðtals með því að draga saman viðtalið í heild sinni. Aukið gagnsæji 

eflir einnig trúverðugleika rannsókna (Helga Jónsdóttir, 2013). Því var framkvæmd gagnasöfnunar gerð 

sem gagnsæjust og hugleiðingar og ákvarðanir skráðar eftir hvert viðtal og lagðar fyrir leiðbeinendur 

ásamt vélrituðum eintökum af viðtölum. Leiðbeinendur veittu einnig leiðsögn við greiningu á þemum, val 
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af beinum tilvitnunum og frásögnum og tóku þátt í að lesa hráviðtölin og bera saman við lokaniðurstöður 

til að tryggja að mikilvæg atriði hefðu ekki verið undanskilin (Nosek o.fl., 2012b). Rannsakandi (SZ) gaf 

sér góðan tíma til að dvelja við gögnin og lagði sig fram við að skapa sem mesta dýpt og gefa sem besta 

lýsingu af gögnunum. Að lokum má nefna að til þess að auka gagnsæji enn frekar, gerði rannsakandi 

(SZ) grein fyrir sjálfri sér, reynslu sinni, bakgrunni og tengslum við viðfangsefnið í formála (Helga Jóns-

dóttir, 2013). 

2.6 Siðferðisleg álitamál 

Rannsóknin fékk leyfi frá Vísindasiðanefnd (nr. VSN-19-173, fylgiskjal 6) sem samþykkti framkvæmd 

rannsóknarinnnar og auglýsingar fyrir henni, auk þess sem Persónuvernd var upplýst um rannsóknina 

(fylgiskjal 7). Að standa vörð um persónuvernd er mikilvægur þáttur í eigindlegum rannsóknum og 

áskorun í fámennu samfélagi eins og Íslandi þar sem nánd og kunningsskapur er mikill. Því reynir 

sérlega á þagmælsku og trúnað rannsakanda sem og varfærni hans (Sigurður Kristinsson, 2013). Lögð 

var sérstök áhersla á að afmá allar persónugreinanlegar upplýsingar í rannsóknargögnum og skjölum 

unnum úr frumgögnum. Utanaðkomandi aðili sem aðstoðaði við vélritun viðtala hafði áður undirritað 

þagnarskyldu. 

Djúpviðtöl geta valdið tilfinningaróti og mikilvægt er að rannsakandi sé næmur á líðan og viðbrögð 

viðmælandans svo þátttaka valdi ekki óþægindum eða skaða (Helga Jónsdóttir, 2013; Sigurður Kristins-

son, 2013). Þetta var haft að leiðarljósi í viðtölunum enda breytingaskeiðið viðkvæmt málefni fyrir margar 

konur. Rannsakandi (SZ) hefur í gegnum starf sitt sem ljósmóðir haldgóða og fjölbreytta reynslu af sam-

skiptum við konur á erfiðum tímum í lífi þeirra. Sú reynsla auðveldar að lesa líðan fólks og rannsakandi 

var ávallt vakandi fyrir einkennum vanlíðanar, til dæmis breytingu á rödd, tali eða líkamstjáningu. Ítrekað 

var að viðmælandi gæti haft samband við rannsakanda, hefði hún spurningar eða vildi ræða líðan sína 

eftir viðtalið. Ef þörf þótti að viðtali loknu, fór rannsakandi úr rannsóknarhlutverki yfir í ráðgjafahlutverk 

ljósmóðurinnar til að veita viðmælandanum stuðning og fræðslu. Það lýsir vel hinu siðferðislega, tvöfalda 

ábyrgðarhlutverki sem rannsakandi hefur í eigindlegum rannsóknum; að vera náinn samskiptaaðili 

viðmælenda sinna annars vegar og faglegur rannsakandi í háskólaumhverfi hins vegar (Wang og Geale, 

2015). Tekið var fram að ef viðmælendur hefðu þörf fyrir frekari sálrænan stuðning, þá myndi annar 

fagaðili, ljósmóðir á Landspítala með haldgóða reynslu af sálgæslu, vera til taks (fylgiskjal 8).
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3 Niðurstöður 

Sex konur á aldrinum 48 - 55 ára og sem höfðu verið mislengi á breytingaskeiðinu, tóku þátt í rannsókn-

inni. Þær voru flestar vel menntaðar og allar útivinnandi. Konurnar áttu allar börn og allar voru í sambúð 

nema ein. Aldur þeirra við upphaf einkenna var frá 42 - 48 ára, með meðalaldur 45 ár. Konurnar áttu 

það allar sameiginlegt að upplifa að breytingaskeiðið hefði gert innrás í líf þeirra og haft veruleg áhrif á 

daglegt líf og lífsgæði. Í þemagreiningu mynduðust þrjú undirþemu og eitt yfirþema sem voru lýsandi 

fyrir reynslu þeirra. Undirþemu voru: a) Þegar varnarskjöldurinn brestur og lífið umturnast. b) Að troða 

marvaðann og ná landi. c) Þörfin fyrir haldreipi í ólgusjó. Undirþemun var hægt að sameina undir eitt 

yfirþema: Ég var ekki undir þessi ósköp búin. Gerð var skýringarmynd fyrir niðurstöðurnar í formi regn-

hlífar (mynd 2). Regnhlífinni er ætlað að sameina þemun sem eina samofna heildarupplifun kvennanna. 

Regnhlífin er einnig táknræn fyrir þann varnarskjöld sem þörf er fyrir að mynda um konur á breytinga-

skeiði og fjölskyldur þeirra. Að lokum var greiningin af þemunum notuð til að móta tvær lýsandi sögur af 

upplifun kvennanna af breytingaskeiðinu. 

 

 

 Ég var ekki undir þessi ósköp búin  

Að troða 

marvaðann og 

ná landi 

Þörfin fyrir 

haldreipi í 

ólgusjó 

Þegar 

varnarskjöldurinn 

brestur og lífið 

umturnast 

Mynd 2. Þemun sem lýsa upplifun kvenna af breytingaskeiðinu 

Regnhlífin sameinar þemun þrjú undir yfirþemanu og öll tengjast þau innbyrðis. Regnhlífin er einnig myndræn framsetning fyrir 

þörfina á að mynda varnarskjöld um konur á breytingaskeiði og fjölskyldur þeirra. 
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a) Þegar varnarskjöldurinn brestur og lífið umturnast 

Konurnar voru almennt illa undirbúnar fyrir breytingaskeiðið: „Það kom mér á óvart hvað þetta var 

ofboðslega mikið.“ „Það er kannski stóra sjokkið, hvað ég vissi lítið [...] hvernig get ég verið upplýst kona 

árið 2019, [...] sprengmenntuð og [vitað samt] ekkert um þetta . . .“ Fæstar gátu nýtt sér reynslu móður 

sinnar vegna tabús og fordóma sem ríktu hér áður: „. . . Mamma hefur alltaf sagt: „Ég fann aldrei fyrir 

neinu á breytingaskeiðinu.“ Ég bara, „yeah sure“ [einmitt það já]... en það bara þótti ekki mjög fínt.“ 

Andleg einkenni voru ekki rædd opinskátt: „. . . Í gamla daga þegar konum leið illa, þá var alltaf talað um 

móðursýki.“ Enn þann dag í dag eimir eftir af þessu tabúi og forðun á umræðum. Sumar konur þurfa því 

að takast á við einkenni sín einar og óstuddar: “Það var enginn sem kom og hjálpaði mér. [...] Sem betur 

fer þá hafði ég verkfærin og þekkinguna til þess [...] ég slapp [...] fyrir eigin rammleik.“ Hjá öðrum 

blundaði jafnvel ótti við stimplun eins og í gamla daga og því var konum mikilvægt að halda reisn sinni. 

Að missa stjórn á eigin líkama og lífi sínu gat því reynst konum mjög erfitt. Ein lýsti því hvernig hormóna-

draugurinn tók yfir, nánast eins og hún væri andsetin: 

Ég sá bara yfir mér svona eins og einhver fígúra... labbaði fyrir aftan mig, svona eitthvað 

mjúkt... sem bara fer inn í mig. Og svo bara allt í einu á einhverjum tyllidögum þá bara 

svona... springur... bara svona eins og Kasper hérna teiknimyndin eða eitthvað... sem er 

inni í mér, sem ég valdi ekkert. Þú veist bara kom og bara hormónin taki á sig einhverja 

mynd. Og ég [er] bara eitthvað svona hýsi... réði ekkert við þetta. Þetta er allavega ekki 

samlífi. Mér finnst þetta bara óþarfa hormóna-sníkjuífi. 

Konurnar voru betur undirbúnar fyrir sum einkenni en önnur: „Hitakófin, það var eitthvað sem allir 

tala um [...] en það kom mér á óvart þessi andlega líðan . . .“ Hitakóf og svitaköst ollu mismunandi 

vanlíðan og óþægindum:  „. . . Á einni nóttu þá fór ég úr því að vera bara sú gamla góða ég sem ég 

þekkti yfir í það að fá svona hitakóf alveg bara... fleiri tugum sinnum á dag.“  Þetta gat haft áhrif á vinnu 

og verið sýnilegt öðrum: „. . . Ég var kannski að afgreiða mann [...] svo allt í einu varð ég bara eldrauð 

og það perlaði af mér svitinn allsstaðar . . .“ Utanaðkomandi aðstæður gátu aukið óþægindin enn frekar: 

. . . Svo hef ég líka lent í því í vinnunni að vera í aðstæðum þar sem er ofboðslega heitt og 

ég hef ekki stjórn á því og ég þarf þá bara að sitja uppi með þetta hitakóf. [...] Fyrirtækin 

eru jafnvel að skaffa manni föt [...] úr bómullarefnum og þá koma alveg rosalegir blettir sem 

sjást þegar maður svitnar [...] og [með gerviefnum] þá kemur ógeðsleg lykt. 

Svitaköst gátu einnig valdið húðvandamálum: 

Það var [stöðugt] móða utan á mér [...] ég svitnaði alls staðar. [Þegar það gerist] þá er 

maður saltstorkinn. [...] Fyrir manneskju með viðkvæma húð eins og ég, þá virkar hún [salt-

storkan] ætandi. Og ég er föst í vinnunni og kemst ekki til að þvo mér. [...] Að fá svona 

svitakóf, það truflar mig ekkert þannig séð [...] en öll þessi praktísku atriði voru erfið og 

vond. 

Svefntruflanir lituðu daglegt líf hjá mörgum og tengdust oftar en ekki hitakófum og svitaköstum. 

Konurnar lýstu því að vakna reglulega, henda af sér sænginni, þurfa að opna glugga eða vera með 



  

31 

blævæng á náttborðinu. Í verstu tilfellunum þurftu þær að skipta um á rúmum um miðja nótt og fara í 

sturtu og nætursvefninn ruglaðist gjörsamlega: 

Ég vakna og svona hálfri mínútu seinna kemur hitakóf. [...] Ég er alveg viss um að þetta 

eru hormónar af því að það er eins og það sé kveikt á ljósi inn í kollinum á mér, bara kominn 

dagur [...] og þá er ég [bara] búin að sofa í tvo tíma. 

Önnur hafði svipaða reynslu: „. . . Vúff, kemur þetta hitakast þarna [...] og [þegar] það er búið þá get ég 

ekki sofnað. [...] Ef maður er andvaka þrisvar á nóttu í tvo tíma... þá eru það alveg 6 klukkutímar  [...] og 

svo þarf maður að mæta [hress] í vinnuna.“ Svefnleysið hafði víðtæk áhrif: „Þetta er það erfiðasta [...], 

svefntruflanirnar. Ég vinn mjög krefjandi vinnu [...] maður er oft alveg úrvinda. [...] Fókusinn er ekki eins 

góður [...] og hugurinn hvarflar. [...] Algjör einbeitingarskortur. [...] Maður finnur svona svefndrunga. [...] 

Ég finn að ég ekki er jafn skilvirk og ég var.“ 

Önnur kona fann ekki fyrir áhrifum yfir daginn: „. . . [Ég] er yfirleitt ótrúlega hress á daginn þótt ég sofi 

lítið“. Hins vegar lýsti sama kona hvað hún var ónýt vegna mikillar þreytu seinnipartinn og á kvöldin, þar 

sem hún ætti að eiga gæðatíma með fjölskyldu eða vinum. 

Annað algengt einkenni, sem gerði vart við sig hjá mörgum, var minnkuð kynlöngun: 

. . . Ég finn fyrir þessum þurrki [...] og ég hef minni áhuga á kynlífi... miklu minni og hérna... 

en ég meina, ég hef alveg einhvern áhuga á honum en mér finnst það ekkert spennandi 

tilhugsun, út af þurrkinum. [...] Ég veit alveg að það eru bjargráð sem ég gæti nýtt mér, sem 

ég er ekki alveg búin að koma í verk því ég er ekki búin að fara í apótek . . .  

Aðrar voru að nota úrræði sem voru í boði: „. . . Bara... guði sé lof og þökk fyrir sleipiefni [hlær].“ Önnur 

lýsti yfir söknuði eftir kynlöngunni: „Maður man alveg tímabilin... að vera yngri... og vera bara eitthvað 

full af libido [kynhvöt] og... til í allt. Svo núna að vera bara gjörsamlega bara dofin . . .“ Einnig var sökn-

uður, jafnvel sorg yfir að missa frjósemi sína og að kveðja það tímabil í lífi sínu: „. . . Þó svo ég hafi alls 

ekki hugsað mér að eiga fleiri börn.“ Hjá sumum varð ekki mikil breyting á kynlöngun: 

. . . Ég hef svo sem aldrei haft mikinn áhuga á kynlífi. [...] Það var ekki mikill áhugi fyrir en 

það er ennþá minni í dag. [...] Svo líka bara hættir maður að nenna þessu, það er líka bara 

aldurinn [hlær]. Manni finnst meira bara, þá væntumþykjan og vinskapurinn. Maður metur 

það miklu meira en kynlíf. 

Annar viðmælandi var að glíma við fjölmargar erfiðar áskoranir en kynlífið var ekki eitt af þeim: „. . . Við 

lifum góðu kynlífi [...] við bíðum bara spennt eftir að þau [börnin] fari að heiman, að geta átt aðeins meira 

samneyti af því að við búum í mjög litlu húsi og… það er mjög hljóðbært.“ 

Sum einkennin ollu áhyggjum af öðrum ástæðum: 

. . . Fyrir ári síðan var ég með hjartsláttartruflanir. [...] Síðan lést bróðir minn langt fyrir aldur 

fram í fyrra þannig að, ég vissi ekki, er ég að fá hjarta...? Hann lést einmitt af hjartaáfalli, 

það er mikið af hjartasjúkdómum í fjölskyldunni þannig að ég varð svona pínu... núna verð 

ég að láta tékka á mér. 
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Heimilislæknirinn þekkti ekki þetta einkenni og benti á kvensjúdómalækni. Þar sem biðin var löng og 

erfið var konan búin að leita skýringa á erlendum netsíðum: „. . . Þá er þetta bara meðal algengustu 

fylgikvilla breytingaskeiðsins. [...] Ég þarf ekkert að hafa áhyggjur ef hjartað mitt er að hamast ef ég veit 

að það er í lagi.“ 

Nokkrar áttu mjög erfitt með að hafa stjórn á skapi sínu: 

[Það er] svona pirringur inn í mér og ég veit ekki af hverju. Af hverju er ég svona brjáluð? 

Mér langar bara að garga. [...] Mér finnst leiðinlegt í vinnunni meira að segja sem mér hefur 

alltaf fundist gaman, mér finnst allt leiðinlegt og allir leiðinlegir. Maðurinn minn var einstak-

lega leiðinlegur, þú veist, hann var bara ojj nei skiluru [hlær]. Þetta var bara klikkað. 

Önnur kona lýsti hversu ýktar og óstjórnlegar tilfinningarnar voru: „Þráðurinn í mér alveg rooosalega 

stuttur. Bara ofboðslega erfitt... að rjúka bara upp gagnvart börnunum mínum eða maka mínum. Bara 

ofboðslega stuttur þráður og bara svona bingó! Bara springa.“ Sumar tengdu skapsveiflurnar beint við 

þreytu: „Ég fékk engin skapgerðareinkenni nema [...] þegar ég var ósofin. [...] Maður er bara morgunfúll, 

stuttur í spuna og eitthvað svona... og hérna, lengi í gang á morgnana og á kvöldin getur maður ekki 

meir, láttu mig í friði.“ 

Konurnar notuðu mikla orku í að láta ekki skapsveiflur sjást í vinnu eða bitna á samstarfsfólki. Fyrir 

vikið fengu þær útrás fyrir vanlíðan sína þegar heim var komið: „Aðallega birtist þetta heima hjá mér... 

ég get ekki leyft mér að rjúka upp gagnvart kúnnanum... eða þeim sem ég er að vinna með.“ Önnur tók 

undir þetta: 

. . . Það voru rosalega margir farnir að fara í taugarnar á mér. Ótrúlegasta fólk sem mér 

hafði fundist fínt var bara farið að fara inn að beini. Ég þurfti bara að bíta á jaxlinn. En ég 

held að ég hafi náð að halda mér í lagi en svo þegar ég kom heim var ég alveg bara búin 

[...] þá náttúrulega sýndi ég þennan pirring . . . 

Slíkar skapsveiflur og að hafa ekki stjórn á þeim olli mikilli vanlíðan og sjálfsásökunum: 

Mér finnst það rosalega, rosalega erfitt [er klökk]. Að mér hefur ekki alltaf þótt ég geta ráðið 

við sjálfa mig. Mér hefur þótt það töff. Ég ásaki mig fyrir að hafa ekki verið nógu elskuleg 

eiginkona, ekki nógu yfirveguð móðir... í aðstæðum sem ég hefði kosið það. Að getað haft 

meiri stjórn á mér. Þannig að þá finnst mér það sárt [grætur]. Þá tekur næsta skeið við, þá 

er það náttúrulega samviskubitið. 

Einn viðmælandinn lýsti því hvernig skapsveiflurnar höfðu áhrif á samband hennar við dóttur sína: „Það 

er ömurlegt að [skapið] bitnar á þeim sem síst skyldi og þeim sem hlífa skyldi. Þetta var ekki gott tímabil 

í fjölskyldunni [...] við fjarlægðumst.“ 

Það var ekki bara skapið sem breyttist, sumar þekktu ekki sjálfar sig lengur: 

. . . Mér finnst ég vera orðin gjörbreytt manneskja. [...] Ég varð þyngri í skapinu, ég hef alltaf 

verið mjög svona létt og svona... alltaf að fíflast og... mér fannst... ég breytast svo andlega 

og eitthvað svo flöt. Missti áhugann á mörgu sem ég hafði verið að gera og sæki ekki eins 

mikið í það [...] núna heldur maður sig meira bara heima, ég veit ekki af hverju. 
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Segja má að varnarskjöldurinn hafi brostið, konur fundu fyrir viðkvæmni og tilfinningalegu ójafnvægi: 

„Ég var svona... [að] efast um mig, lítil í mér. Upplifa mig ekki sterka sko. Ég hef alltaf litið á mig sem 

svona frekar „tough cookie“ [hörkutól]. Að vera það ekki, að það finnst mér erfitt.“ Önnur kona lýsti: 

. . . Ég var svo óstabíl á allan hátt. Líkamlega, andlega. Ég vissi ekki í hvorn fótinn ég átti 

að stíga. Ég vissi ekki hvernig ég vildi vera. Þetta var svolítið svipað eins og þegar ég var 

kynþroska og ég vissi ekki hvort að ég vildi vera stelpa eða kona [...] og var mjög óörugg í 

lífinu [...] ég get ekki tekið afdrifaríkar ákvarðanir. Ég er ekki nógu stöðug, ég var svo hrædd 

um að gera vitleysu. 

Söknuðurinn eftir þeirri manneskju sem maður var áður var gegnumgangandi og þráin eftir endur-

heimt var sterk. „Maður var alltaf að bíða eftir því að þetta liði hjá og maður komi til baka.“ Sú bið reyndi 

oft á taugarnar: 

. . . Ég átti svolítið erfitt andlega með þetta, að sjá fram á, fór að gúggla alveg bara... hvað 

stendur svona lengi [hlær] [...] getur það verið að ég þurfi að vera í þessu ástandi í heilan 

áratug? Og þetta var bara... eitthvað svo mikið sko að mér bara hraus hugur við þessu, 

mér féllust svolítið hendur. 

b)  Að troða marvaðann og ná landi 

Þeim sem leið hvað verst andlega fundu aukna þörf fyrir að vera einar og skríða inn í skelina sína. Ein 

konan nýtti tímann eftir vinnu til að útlioka allt áreiti og fá smá hlé frá yfirþyrmandi einkennunum: 

Ég kom fyrst heim á daginn, allir úti að vinna eða í skóla. Þá var ég með slökkt svo það 

kæmi örugglega enginn og ég lagðist í sófann og vonaðist til þess að það kæmi enginn 

heim. Þetta var líka rosalega geðrænt, tengt andlegri vanlíðan líka. Svo þegar það kom 

einhver heim, ég heyrði lyklinum stungið í skrána, þá bara spratt út sviti sko ég var bara 

alveg í baði, þetta var hræðilegt. 

Önnur notaði baðið því þar fékk hún frið til að takast á við líðan sína. „Mér leið náttúrulega bara þannig, 

það voru allir skalar tilfinninganna. Ég grét bara í baðinu, þú veist, ég grét ekki fyrir framan aðra og 

hugsaði, ég ætla að komast yfir þetta . . .“ 

Ofan á vanlíðanina bættist stundum við óttinn um að álagið á parsambandið gæti jafnvel leitt til 

sambandsslita. Ótti eins viðmælanda við að missa maka sinn fékk hana til að stunda kynlíf gegn eigin 

löngun: 

Ég vildi ekki láta hann vita af því [að ég gréti í baðinu] því þá var ég eiginlega bara hrædd 

um að hann myndi pakka niður og fara. Hann þurfti bara sitt kynlíf, sama hvernig konunni 

leið. [...] Ég man eftir þeim tíma sem að, það var bara myrkur og ég grét á meðan... þöglum 

tárum.  Þetta var svolítið erfitt en mér fannst þetta vera skylda mín. [...] Þá [...] notaði maður 

bara krem og reyndi að gera sig í stand og græja sig þannig að þetta væri hægt. En það 

var ekkert sem maður fékk út úr þessu. [...] En stundum, í alvörunni, þá hugsaði ég, æj 

hvað ég vildi bara að hann gæti fengið þetta einhvers staðar annarsstaðar... og komið svo 

bara heim. 
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Annar viðmælandi lýsti yfir samviskubiti að vera ekki að standa sig í hlutverki eiginkonu þegar hún fann 

fyrir minni kynlöngun: 

Það er alveg stórt mál... og það er enn einn póllinn þar sem ég hef ásakað sjálfa mig... að 

ég sé ekki góð eiginkona. Ég er ekki virk eða hef ekki löngun [...] ég veit ekki hver birtingar-

myndin er... en hvað ef það verður… skilnaður eða eitthvað slíkt. 

Viðbrögð nánasta umhverfis við einkennunum var misjafnt. Sumir viðmælendur fengu litlar sem 

engar athugasemdir og lítið var rætt um ástandið: 

Hann [eiginmaðurinn] varð ekki mikið var við þetta eins og krakkarnir sem voru á heimilinu 

[...] hann [var] kannski það lánsamur að vinna mikið í burtu, kom bara heim á 10 daga fresti 

og þá var alltaf hátíð. [...] Hann er nú ekki maður margra orða [...] þó hann hafi fundið mun 

hefur hann ekkert talað um það . . . 

Það var stundum ekki fyrr en konur höfðu komist yfir mestu vanlíðanina að þær gerðu sér grein fyrir 

hversu mikil áhrif líðan þeirra hafði haft á þeirra nánustu: „. . . „Mamma nú ertu aftur orðin eins og þú 

varst". Þá kom það. Þótt að þau hafi kannski ekkert sagt neitt á meðan þessu stóð.“ Þannig virtist meira 

í lagi að ræða ástandið þegar það var yfirstaðið. Aðrar fengu þó ónærgætnar athugasemdir og upplifðu 

skilningsleysi: „Maðurinn minn var alltaf sko að benda mér á: [...] „þú ert orðin svona leiðinleg og þú ert 

orðin svona geðvond, þú tekur öllu illa“ . . .“ Önnur kona hafði svipaða sögu að segja: „Þetta var oft bara 

töff. Það reyndi á... þú veist bara „hvað þarftu alltaf að vera svona leiðinleg“. Svona eins og ég hafi bara 

valið að fara svona fram úr þennan morguninn... og bara springa og vera ógeðslega leiðinleg.“ Slík 

viðbrögð settu sambandið undir smásjána: 

. . . Ég varð fyrir rosalegum vonbrigðum. [...] Ég hugsaði bara vá, hvað ef ég hefði nú bara 

misst fæturna eða lamast? Hefði hann þá bara sagt þú ert meiri ræfillinn, ég ætla að fara? 

Þetta er ekki þessi góði maður sem ég hélt að hann væri. Þarna fór ég kannski aðeins að 

skoða hjónabandið mitt . . . 

Þótt eitt og annað gengi á innan veggja heimilisins hafði breytingaskeiðið almennt ekki áhrif á tengsl 

kvenna utan þess, en ein kona nefndi dæmi þar sem varanleg gjá hafði myndast milli hennar og tengda-

móðurinnar: 

Það er kannski helst tengdamamma [...] hún er bara ekki manneskja sem höndlar tilfinn-

ingar á víð og dreif eins og var hjá mér [...] hún er bara af gamla skólanum [...] manneskja 

sem talar ekkert um tilfinningar sko, eða líðan [...] og henni finnst þetta óþægilegt [...] þótt 

svo að ég sé breytt í dag þá er hún samt sem áður svona svolítið fjarlæg, [hefur] haldið mér 

frá sér. 

Konunum fannst erfitt að standa undir ríkjandi væntingum um að sýna dug og þol: „Maður þarf alltaf 

að vera mjög sterkur og með mikla þrautseigju og þola allt.“ „. . . Við erum svo mikil hörkutól [...] við 

ætlum að berjast á hnefanum í gegnum þetta.“ „Að hluta þá gat ég bitið á jaxlinn og bölvað í hljóði en 

tilhugsunin um að gera það í tíu ár eða hvað sem það er [...] var mjög erfið.“ Viðhorfið um að það sé sé 

eðlilegt að þrauka og þjást endurspeglast í tilraunum kvennanna til að fara í gegnum breytingaskeiðið 
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án aðstoðar. Þó kom fram að stundum er slíkt óraunhæft og óskynsamlegt: „. . . Það er náttúrulega 

svolítil lenska á Íslandi að fara þetta á hnefanum, en jesús minn ég myndi aldrei gera þetta aftur . . .“  

Undirliggjandi kröfur um dugnað og styrk ýttu undir sjálfsefa og sjálfsgagnrýni þegar styrkinn þvarr. 

Sumar reyndu að leggja merkingu í upplifun sína og reyna að öðlast á henni skilning: 

[Að] vera lítil í mér... er þetta bara lágt sjálfsmat... eða... er þetta bara bíólógía [líffræði] sem 

að ég stýri ekkert algerlega bara með einhverjurm vilja? Maður er svo fljótur að eigna sér 

allt. Kannski er þetta bara hormón sem hafa svona gríðarlega mikil áhrif á mann. 

Sumir viðmælendur voru meðvitaðir um að láta af dómhörku í eigin garð: „Ég held að það sé [...] sérstak-

lega mikilvægt að við konur séum ekki að refsa okkur fyrir okkar vanlíðan.“ Eftirfarandi frásögn sýnir 

hvernig einn viðmælandi lagði sig fram um að sýna sér mildi: 

. . . Ég var að reyna samt að tala hlýlega til mín. Ekki berja mig fyrir þetta heldur segja þetta 

er allt í lagi, þú mátt alveg vera svona. Ég var að reyna að skoða tilfinningarnar og skoða 

líðan mína, reyna að finnast vænt um þessa konu sem var að fara í gegnum þetta erfiða 

skeið. 

Fyrir margar konur gaf breytingaskeiðið þannig möguleika á að líta inn á við og endurskoða líf sitt: „. 

. . Algjör tímamót [...] og maður fer í svona innri skoðun. Hvað langar mig, hvað vil ég, hvernig sé ég 

framtíðina fyrir mér . . .“ Konurnar mátu ástandið, einkenni sín og samspil annarra þátta í líðan sinni: „. 

. . Það er svo mikil mistík í kringum þetta og maður veit ekki hvað er breytingaskeiðið og hvað er eitthvað 

annað“. „Auðvitað höfum við líka þessa skapgerðarbresti yfir höfuð þannig að auðvitað förum við ekki 

að skella allri skuld á... breytingaskeiðið. Við getum ekki bara hent öllu í svona einfalda útskýringu. Þetta 

er... margslungið og svolítið flókið í eðli sínu.“ Margt var að gerast í lífi kvennanna sem gerði þeim erfitt 

fyrir að meta hvað væri einkenni breytingaskeiðsins og hvað væri af öðrum orsökum: 

. . . Kannski blandast svona hjónabandserfiðleikar inn í breytingarskeiðið hjá mér [...] ég 

veit ekki hvað er orsök og afleiðing [...] Það gæti vel verið að ef ég hefði átt mann sem hefði 

verið umhyggjusamur og borið mig á höndum sér og gert allt fyrir mig og sagt að hann 

elskaði mig þrátt fyrir að ég væri á þessu skeiði. Þá hefðu einkennin kannski ekki orðið 

svona alvarleg. 

Aðrar konur voru undir álagi vegna veikra foreldra eða tengdaforelda, enn með börn á sínu framfæri eða 

jafnvel að vinna úr stórum áföllum samhliða breytingaskeiðinu: „. . . Þetta [er] allt í einum graut, það [er] 

svo sem engin furða að maður hafi grenjað út í horni . . . “ Áföll í lífinu komu við sögu hjá mörgum 

kvennanna á ólíkan hátt. Sumum fannst breytingaskeiðið sambærilegt því að lenda í áfalli: „Þetta getur 

hæglega verið áfall í sjálfu sér. Maður getur alveg upplifað sjálfa sig jafn mikið málaða út í horn [...] eins 

og við hvers konar annað áfall.“ „Ég tengi þetta við stóra þætti í lífi mínu. Bara missi.” Aðrar voru ekki á 

sama máli: „Nei ég get ekki tengt það eins. Mér finnst það ekki sami hluturinn [breytingaskeiðið og 

missir].“ Ein konan taldi að stór áföll sem hún varð fyrir hafi hrint breytingaskeiðinu af stað: „. . . Þegar 

ég fór að kynna mér þetta þá var þetta bara skólabókardæmi. [...] Að lenda í svona áföllum getur flýtt 

fyrir breytingaskeiðsáhrifum [...] haft áhrif á hormónabúskapinn, bara riðlað honum alveg út í hið óendan-

lega.“ 
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Flestar konurnar höfðu að prófað eitt og annað til að létta á einkennunum og það var þeim mikilvægt 

að finna lausnir: „Að hafa bjargráð og líka það að finnast maður hafi einhverja stjórn á þessu. [...] Það 

er dásamlegt, það er bara geggjað.“ Sumar fundu að kaffi og áfengi ýtti undir einkenni eins og hitakóf 

og svefntruflanir, en á móti gat það að hætta neyslu áfengis haft neikvæð áhrif á félagslíf: „. . . Það er 

alltaf eitthvað um að vera. Ég finn það að mér er stundum farið að finnast þetta vera kvöð [...] það er 

svona drykkjupressa eiginlega sem er samt mjög óopinber . . .“ Breyting á mataræði gat degið úr ein-

kennum og mörgum fannst viðbótarmeðferðir gagnlegar og gefa tækifæri til þess að gera eitthvað sjálfar: 

„Það sem ég hef verið að gera fyrir sjálfa mig með náttúrulækningum og blómadropum, það virkar.“ 

Sumar konur völdu að fara á hormóna en aðrar voru með það sem ein nefndi „hormónafóbíu“. Þegar 

læknirinn sagði við hana að hún þyrfti að fara á hormóna svaraði hún: „. . . Nei, ég þarf ekki að fara á 

hormóna. Þetta er bara mín ákvörðun. Ég vil frekar þrauka heldur en að þurfa.“ Henni fannst hormóna-

meðferð normalíseruð og hafði á því sterkar skoðanir: „. . . Af hverju datt samfélaginu í hug að það væri 

málið? Að konur myndu vera til í að taka smá áhættu með heilsu sína [...] þegar rannsóknir liggja fyrir 

um að þetta eykur hættuna á að fá brjóstakrabbamein um 20 prósent.“ Önnur kona var á svipuðum 

nótum: 

. . . Ég er þeim megin við strikið að ég [...] hefði sennilega ekki farið á nein hormónalyf [...] 

það er búið að ýta þessu svo mikið að konum [...] svo er kannski fullt af konum komnar 

með krabbamein í millitíðinni. Mér finnst þetta alveg rosalega mikil ábyrgð . . . 

Konurnar sem völdu að fara á hormóna þekktu líka áhættuna sem þeim gæti fylgt þó einhver óvissa ríkti 

meðal sumra: „Mér skilst að það séu engar rannsóknir fyrir því að hormónar hafi þessi áhrif, að konur 

fái brjóstakrabbamein [...] það eru svo skiptar skoðanir á því hvað læknar segja.“ Flestar drógu í lengstu 

lög að fara á hormónameðferð vegna ótta um fylgikvilla: „. . . [Að] ákveða að fara að taka hormóna, það 

var bara alveg heilmikil áskorun en í ljósi allra aðstæðna var ekkert [annað að gera] í stöðunni en að 

taka þetta skref.“ Sumar áttu jafnvel ættarsögu um brjóstakrabbamein en vanlíðanin yfirgnæfði samt 

óttann og áhættuna: „Svo gafst ég upp á þessu og fór á hormónalyf... ég ætlaði aldrei á hormónana því 

að mamma er búin að... missa bæði brjóstin... sem er talið að megi rekja til hormóna sem hún tók þegar 

hún var á breytingaskeiðinu.“ Konurnar áttu það allar sameiginlegt að vera komnar að sínum þolmörkum. 

Að velja hormóna var neyðarlausn en með möguleika á stærri ávinningi en áhættu. Hjá einum viðmæl-

anda hafði þunglyndi og ótti um að vilja ekki lifa lengur úrslitaáhrif: 

En svo kom sá tími að ég sá ekki ljós, allir litir dofnuðu, allt varð grátt og allt varð erfitt [...] 

mér fannst bara betra ef ég væri ekkert hérna. Þá hugsaði ég, amma reyndi að drepa sig 

á þessum tíma og mamma líka [...]  ég [var] bara svo stressuð yfir því að lenda í sama [...] 

mig langaði ekkert að fara í þá vanlíðan að vilja deyja. Það var bara eitthvað sem ég hrædd-

ist meira en allt [...] ég ætlaði ekki að svipta mig lífi, það er markmiðið að komast í gegnum 

þetta lifandi. [...] Þannig að ég ákvað bara, núna fer ég til kvensjúkdómalæknis og fæ 

hormóna. Og þó að það sé brjóstakrabbamein í fjölskyldunni, amma dó úr brjóstakrabba, 

þá vil ég frekar drepast úr brjóstakrabba eftir einhver X ár heldur en að lifa svona í dag og 

lifa svona áfram. 

Önnur lýsti hvernig hún náði sínum mörkum þannig: 
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. . . Ég sat sem sagt [...] hjá vinafólki á sunnudegi og ég stóð upp og þá voru gallabuxurnar 

bara rennandi blautar og þá voru sko svitapollar inní eyrunum og hárið rakt og allur líkaminn 

þvalur, þetta var ógeðslegt [...] þetta var tímapunkturinn þar sem ég bara náði botninum. 

[...] Mér fannst þetta svo hræðilegt... mér fannst þetta [ótrúlega] niðurlægjandi. Það var 

vendipunkturinn, þarna var ég bara komin eins langt niður og hægt var, það var ekki hægt 

að lenda í neinu verra [...] nú er ákvörðunin tekin. Nú reyni ég við hormónana. [...] Nú er ég 

búin að prófa allt annað. [...] Jesús minn, þvílík ákvörðun! 

Óttinn við mögulegar afleiðingar skapsveiflanna á fjölskylduna var ástæða einnar konunnar fyrir að velja 

hormóna: „Ég ætla að kanna hvort ég eigi að fara á einhver lyf eða eitthvað vegna þess að ég get ekki 

verið svona... ég verð rekin að heiman, hent út bara.“ 

Þær konur sem fóru á hormóna fundu flestar mun á sér: „. . . Það var bara eins og hulunni væri svipt 

af mér [...] váá er grasið svona grænt og himininn blár? [...] þetta voru straumhvörf [...] þetta bjargaði lífi 

mínu.“ Ein lýsti endurheimt: „. . . Já hér er ég!“ en önnur ekki að öllu leyti: „. . . [Mér] leið eitthvað aðeins 

betur en mér finnst ég ekki vera komin aftur til baka eins og ég var.“ 

Ástæða kvennanna fyrir að velja hormón var vonin um betri líðan og lífsgæði og sú von var sterkari en 

óttinn við sjúkdóma sem ógnað gæti lífi þeirra: 

. . . Vil ég njóta líðandi stundar og hafa möguleikann á einhverju gæðalífi eða vil ég hafa 

sénsinn á því að ég bara svipti mig lífi og hef ekkert líf? Er ég tilbúin að riska því að hafa 

gott líf núna og geta kannski mögulega, hugsanlega fengið brjóstakrabbamein seinna? Já, 

ég tók þá áhættu . . . 

Önnur tók í sama streng: „Ég hugsaði það bara þannig að láta sér bara líða vel á meðan maður væri 

hérna megin, lifandi [...] maður drepst náttúrulega úr einhverju, krabbameini eða einhverju öðru.“ Undir 

niðri blundaði þó óttinn og önnur kvennanna ákvað að hætta á hormónum þegar nýjar niðurstöður birtust 

um aukna áhættu brjóstakrabbameins við langvarandi hormónanotkun. Heit ósk konunnar um lausn á 

vanlíðan sinni eftir að hún hætti á hormónunum endurspeglast í orðum hennar: „. . . Ég vildi óska þess 

að það væri fundið eitthvað annað en hormón til að yfirstíga þetta.“ 

Sjálfsbjargarviðleitni kvenna var misjöfn. Sumar voru mjög iðnar við að finna ólík bjargráð og aðrar 

síður. Ráð voru gjarnan fengin úr umhverfinu en viðmælendur voru meðvitaðir um að það sama hentaði 

ekki öllum konum: „Rosalega margir sem eru bara alveg með lausnina [...] en þetta er ofboðslega ein-

staklingsbundið hvað virkar eða ekki.“ Það var erfitt að finna einhverja töfralausn og oft virkuðu meðferðir 

bara tímabundið: 

Ég prófaði [...] einhver vítamín, svona allskonar bætiefni. [...] Ég fór alveg í þessi heilsu- og 

jurtaapótek og ég fór til grasalæknis og fékk einhvera mixtúru eða dótarí [...] og þetta friðaði 

mann svona í kannski tvo þrjá mánuði svo var það bara búið. Og þá þurfti maður að fara 

að leita upp á nýtt . . . 

Jafnvel hormónameðferðir dugðu stundum bara tímabundið og þá þurfti að finna nýja lausn: „En svo 

sótti ég aftur í sama farið og þá fór ég aftur til hennar og þá bara skrifaði hún upp á hormónaskammtinn 

sem sagt bara í töfluformi en ég hélt lykkjunni áfram.“ 
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c) Þörfin fyrir haldreipi í ólgusjó 

Konurnar upplifðu tabú af hálfu samfélagsins vegna breytingaskeiðsins og fundu jafnvel fyrir stimplun 

sjálfsins (e. self-stigmatization) hjá öðrum konum: 

Mér finnst það eitthvað svo fáránlegt að 2019 skuli það vera tabú eitthvað skeið sem helm-

ingur mannkyns gengur í gegnum [...] ég finn að það er rosalega ríkt í konum að þetta sé 

tabú. [...] Það hefur líka bara orðið ákveðið mission hjá mér núna í gegnum þetta, að tala 

um þetta opinskátt. 

Ekki voru þó allar konurnar eins úthverfar: „. . . Maður heldur þessu bara fyrir sig einhvern veginn því 

það breytir ekki neinu að tala um það [...] ég fæ enga lækningu [eða skilning] með því.“ Almennt ræddu 

þó konur sín á milli um breytingaskeiðið og einkenni þess. Helst var þá rætt um hitakófin, en lítið um 

viðkvæmari málefni eins og skapsveiflur eða minnkaða kynlöngun. Viðmælendur upplifðu sig einar á 

báti með einkenni sín og jafnvel utanveltu: „. . . Ég hélt ég væri bara eitthvað öðruvísi [...] [vinkonur 

mínar] upplifðu þetta bara á allt annað hátt. [...] Allavega hefur engin viðurkennt ennþá fyrir mér að hafa 

upplifað svona.“ Á svipaðan hátt sagði annar viðmælandi: „Ég gat ekki talað við mömmu [...] vinkonur 

mínar, þær [...] höfðu ekki þessa reynslu. Systur mínar eru allar yngri en ég [...], nei ég hafði ekki backup 

[stuðning].“ 

Þær konur sem völdu að fara á hormóna mættu ákveðnum fordómum: „. . . Bara „í alvörunni, fórstu 

á hormóna?“ [...] „Ég var náttúrulega spurð hefurðu prófað þetta og hefurðu prófað hitt? [...] Það komu 

allskonar svona ráðleggingar . . .“ Konunum fannst þær oft þurfa að réttlæta val sitt með útskýringum á 

hversu slæm einkennin hefðu verið eða þá að þær mættu fyrst skilningi þegar aðrir sáu einkennin í 

reynd: „Þeir sem sáu hvernig ég var á þessu tímabili, þeir trúa þessu og skilja að ég hafi tekið þessa 

ákvörðun að fara á hormóna . . .“ Þeim fannst umræðan um hormóna einsleit og neikvæð og kölluðu 

eftir jákvæðari samfélagsumræðu: 

Mér finnst til dæmis ofboðslega skrýtið hvað það er mikið tabú í þjóðfélaginu gagnvart 

hormónum [...] þetta er eins og mannsmorð [...] mér finnst þetta vera svona svart eða hvítt 

dæmi og ég er ekki sammála þessu því þetta bjargaði mér . . . 

Þær voru sannfærðar um að umræðan og hræðsluáróðurinn kæmi í veg fyrir að margar konur litu á 

hormónameðferð sem raunverulegan meðferðarmöguleika og töldu það bitna hvað helst á konum með 

slæm einkenni og mikla vanlíðan: „. . . Það er örugglega fullt af konum hérna úti í samfélaginu sem líður 

alveg hræðilega illa... af því að þetta hefur líka svo mikil [...] áhrif á innra sálarlífið.“ Ein konan taldi að 

náttúruheilsuæðið, eins og hún kallaði það, hefði áhrif á viðhorf fólks til hormóna: „. . . Í dag er allt orðið 

ofboðslega náttúrulegt [...] þú átt ekki taka nein aukaefni [...] borða bara hreina fæðu [...] og þú átt alls 

ekki að vera að taka lyf . . .“ Þær konur sem aðhylltust náttúrulegar leiðir án hormóna, fundu þó ekki 

síður fyrir fordómum frá samfélaginu. Ein þeirra óskaði eftir meiri víðsýni og umburðarlyndi í garð nátt-

úrulækninga og frelsi til að velja sjálf sína leið: „Það verður að vera pláss [og þekking] fyrir allar tegundir 

í heilbrigðiskerfinu og því sem er í boði [...] að kerfið rúmi okkur allar, við erum ekki eins. Við erum 

helmingur allra Íslendinga, ekki steypa okkur í sama mótið takk fyrir!“ Önnur tók í sama streng: „Mér 

finnst mjög mikilvægt að það sé ekki ein leið fyrir alla [...] við erum svo ólíkar og það þarf að vera ólík 

úrlausnarefni.“ 
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Konunum fannst skorta skilning og þekkingu á breytingaskeiðinu í samfélaginu:. „. . . Ég held bara 

að konur og fólk almennt hafi ekki nokkurn skilning á þessu skeiði . . .“ „Mér finnst almennt bara ofboðs-

lega lítil umræða um þetta í samfélaginu og þú veist að það sé bara, já lítill skilningur eða samkennd.“ 

Konur lýstu eftir þörf fyrir stuðning og viðurkenningu á líðan sinni: „. . . Að konur fái bekenningu [stað-

festingu] á að þær eru ekki skrýtnar eða furðulegar eða á einhvern hátt bjagaðar [...] og þær geti... 

upplifað skilning eða fengið... hvatningu og stuðning.“ Sumar konur sögðust finna fyrir skilningsleysi hjá 

maka: „Hann [eiginmaðurinn] er svo sem ekkert þannig að spyrja mikið hvernig manni líði eða eitthvað 

svona.“ Önnur sagði: „[Mér] finnst allavega að lágmarki að makar hefðu innsýn eða skilning á þessu. Að 

það sért ekki bara þú sem ert óferjandi og óalandi.“ Konurnar upplifðu sig því oft einar og fannst þær 

ekki hafa neinn að leita til. Þær töldu að aukin umræða og fræðsla gæti rofið einangrunina, aukið skilning 

og bætt líðan: 

Þá held ég að það skipti í fyrsta lagi máli að tala þannig um þetta að það séu allir meðvitaðir 

um þetta... ekki bara konan í fjölskyldunni [...] þannig þetta sé ekki bara hennar [...] svo að 

hún upplifi sig ekki sem aleina í heiminum með það... þannig að það séu einhverjir 

samherjar og ábyggilega væri rosalega gott að hafa svona stuðningshópa. 

Allar konurnar voru í Facebook hópnum „Breytingaskeiðið“ og lýstu yfir ánægju sinni með þráðinn 

þar sem konur væru þar að deila reynslu og upplýsingum. Flestar höfðu notað netið til að leita eftir 

upplýsingum en fannst þær takmarkaðar: „. . . Það þarf að vera meiri fræðsla til almennings og karla líka 

[...] konur eru tilbúnar að taka á móti fræðslunni, en það er eins og hún sé ekki til staðar á haldbærum 

stað, [...] mér fannst þetta ekki aðgengilegt.“ Konum fannst oft erfitt að meta gæði og marktækni efnis 

og fannst íslenskar síður takmarkaðar og lélegar. Þær lýstu eftir meiri faglegum og innlendum upplýs-

ingum og ábyrgð frá heilbrigðiskerfinu: „Meiri [...] opinberar upplýsingar á netinu. Þú veist, landlæknir, 

heilsugæslustöðvar. Hvar er bæklingurinn um breytingaskeiðið? Það er bæklingur [...] [um] hvernig þú 

átt að ala upp barnið þitt í tengslum við [...] ungbarnaeftirlitið en það er ekkert breytingaskeiðseftirlit.“ 

Þeim fannst tíminn sem þær fengu hjá lækni knappur og ekki veita rými fyrir fræðslu eða ráðgjöf um ólík 

úrræði: „Ég fékk ekki nægar upplýsingar, ekki neitt. [...] Þetta er bara inn og út“. Konurnar lýstu eftir 

ráðgjöf þar sem hægt væri að öðlast skilning og samkennd: 

Af hverju ekki ráðgjöf fyrir konur á þessum tíma þar sem maður getur farið bara og rætt 

sínar upplifanir eða mögulega birtingarmynd. Sortera úr... hvað er í gangi í þínu lífi... gera 

áætlanir... finna leiðir. Þannig að þér líði ekki eins og þú sért bara ein og eitthvað ómöguleg 

manneskja. 

Önnur bætti við: „Mér finnst mikilvægt að maður geti náð sambandi við einhverja manneskju sem er 

fagmenntuð og veit hvað hún er að segja [...] af hverju er ekki til ráðgjafamiðstöð fyrir 50% Íslendinga?“ 

Heilt yfir fannst konum breytingaskeiðið erfitt og leiðinlegt og fæstar gátu séð eitthvað jákvætt við 

það: „Leiðinlegt og pirrandi verkefni [...] endurfæðing [...] hreinsunareldur [...] sem þarf að fara í gegnum 

til að komast á betri stað.“ „En sem sagt, yfir það heila, breytingaskeiðið er eitt það erfiðasta sem ég hef 

gengið í gegnum. Svona heilt yfir fannst mér þetta vera ömurlega erfiður tími.“ „Ef að tíu er versta líðanin 

þá var maður alveg upp á tíu hvað verst.“ Sumar sáu þó ljósa punkta í myrkrinu. Einum viðmælanda 

fannst jákvætt að þurfa ekki lengur að hafa áhyggjur af því að verða ólétt og taldi það hafa jákvæð áhrif 
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á það hvernig hún upplifði sig sem kynveru og að hún gæti verið frjálsari í sínu kynlífi. Öðrum fannst 

léttir að hætta á blæðingum, en þó ekki öllum: “Ekkert. Ekkert [jákvætt]. Ég væri til í að vera komin til 

baka og byrja aftur á túr.” 

Þakklæti í garð sinna nánustu var sumum ofarlega í huga: „. . . Það er bara... ekki hægt að lýsa því 

hvað fólk hefur umborið mig og hvað ég er þakklát fyrir það  [er hrærð] [...] ég er ofsalega gæfusöm að 

mörgu leyti. Ég á ofboðslega stóran og góðan vinahóp og gott stuðningsnet.“ Einn viðmælandinn virtist 

hafa innbyggða bjartsýni og sá fleiri jákvæðar hliðar á reynslu sinni en aðrar, þótt hún hefði verið mjög 

strembin:“ Meiri sjálfsþekking, gæti verið. Að þekkja sig í ólíkum aðstæðum. [...] Maður vex og þroskast 

sjaldnast nema þegar maður er að ganga í gegnum eitthvað töff.“ 

Yfirþema: Ég var ekki undir þessi ósköp búin 

Flestum konunum fannst þær of ungar til að vera að byrja á breytingaskeiðinu og höfðu ekki búið sig á 

neinn hátt undir það sem koma skyldi: „. . . Þetta var eitthvað svo fjarlægt, [ég hélt að þetta] myndi gerast 

þegar ég væri orðin mjög fullorðin, kannski bara um sextugt.“ Annar viðmælandi lýsti: „. . . Þetta er bara 

mesta „surprise“ [undrun] lífs míns . . .“ Flestar höfðu heyrt sögur af breytingaskeiðinu eða rætt það við 

aðra, en það nægði samt ekki til að undirbúa þær eða hjálpa þeim að tengja einkennin við sjálfar sig. 

Jafnvel þótt konur þekktu til sögu formæðra sinna, komu einkennin þeim að óvörum: „Sko ég velti þessu 

ekkert mikið fyrir mér með mömmu og ömmu að þetta myndi kannski koma fyrir mig... það hvarflaði 

ekkert að mér. Ég hugsaði bara ég er allt annar karakter . . .“ Að missa stjórn á líkama sínum og að-

stæðum og að finna fyrir þunga og alvarleika einkennanna var lýst eins og að lenda í hvirfilbyl eða jafnvel 

sem miklum náttúruhamförum: „. . . Maður er [algjörlega] fórnarlamb aðstæðnanna. Það velur enginn 

[af fúsum og frjálsum vilja] að fara á breytingaskeiðið . . .” 

Konurnar bjuggust við auðveldara lífi á þessu lífsskeiði „. . . Blæðingarnar hafa minnkað og maður 

getur verið frjálsari í öllu . . .“ Þessar væntingar gerðu einkennin enn meira íþyngjandi: „Lífið ætti að 

verða einfalt, börnin orðin stór, en svo kemur breytingaskeiðið inn og böggar.“ Hjá sumum bættist einnig 

við álag vegna umönnun aldraðra og veikra foreldra þegar frelsið var handan við hornið: 

Mér finnst ofboðslega mikið bara að maður sé að eignast sjálfan sig aftur. Endurfæðast 

sem einstaklingur. Maður er búinn að vera svo mikið móðir og umönnunaraðili og eitthvað. 

Þess vegna á ég extra erfitt með þetta umönnunarhlutverk gagnvart foreldrunum, maður er 

ákkúrat að sleppa út úr þessu, þetta er einhvern veginn svona hrammur sem kemur yfir 

mann. 

Að vera illa undirbúnar og missa stjórnina hafði djúp og víðtæk áhrif á konurnar og þeirra daglega líf. 

Kjarninn í upplifun kvennanna ásamt leit þeirra að skilningi og lausnum var notaður til að móta eftir-

farandi tvær sögur. 

Frásögn 1: Að sigla í strand 

Ég ligg ein í baðinu eins og svo oft áður. Sölt tárin renna niður kinnar mínar og blandast heitu baðvatninu. 

Hér hef ég frið og get verið ein með sjálfri mér. Breytingaskeiðið læddist aftan að mér fyrir tveimur árum 

síðan eins og draugur að nóttu og tók sér bólfestu í líkama mínum. Umbreytti mér og sneri lífi mínu á 

hvolf. Ég var engan veginn undir þessi ósköp búin! Af hverju tala allir eins og hitakófin séu eina málið? 
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Þau eru alls ekki það versta. Það sem er erfiðast eru þessar óstjórnlegu skapsveiflur. Stundum er ég 

svo pirruð að mig langar að garga. Svo á hinn bóginn svo fáranlega viðkvæm og grátandi við minnsta 

tilefni. Ég þekki ekki sjálfa mig, stundum líður mér eins og ég sé andsetin. Þegar ég var unglingur og átti 

börnin var ég reyndar líka viðkvæm og stundum pirruð en núna er þetta svo miklu ýktara. Allt og allir 

fara í taugarnar á mér og ég þarf að leggja mig alla fram til að halda aftur af mér, eins og í vinnunni. Ég 

er gjörsamlega búin á því þegar ég kem heim og þá bitnar þetta auðvitað á fólkinu mínu. Mér finnst ég 

leiðinleg og ekki vera að standa mig í móðurhlutverkinu og það finnst mér sárt. Börnin mín skilja ekkert 

í þessu og maðurinn minn er búinn að fá nóg. Honum mínum finnst ég gjörbreytt. Hann er með enda-

lausar athugasemdir um hvað ég sé leiðinleg og pirruð, eins og hann haldi að ég geri þetta viljandi. 

Honum finnst skrítið að ég skuli ekki bara harka af mér og bæta mig. En ég get það ekki. Ég er eitthvað 

svo óörugg með mig, óstabíl og ekki nógu sterk. Ég stend alein. Ég segi ekki manninum mínum að ég 

gráti í baðinu því hann myndi ábyggilega bara pakka niður og fara. Mér sárnar þetta skilningsleysi og er 

vonsvikin yfir því að hann sé ekki til staðar þegar ég þarf mest á honum að halda. Stundum langar mig 

að labba í burtu en á sama tíma óttast ég að missa hann. Þess vegna þori ég ekki að segja það sem 

mér liggur á hjarta og reyni að uppfylla skyldur mínar sem eiginkona þó löngunin sé ekki til staðar. Hann 

sagði að ég yrði að gera eitthvað í þessu svo ég fór til læknis og fékk östrogen í gelformi. Ég ber það á 

mig og reyni að hafa mig til en ég fæ ekkert út úr þessu eins og hér áður. Ég hef grátið þöglum tárum í 

myrkrinu meðan á kynlífinu stóð. Óralangt frá veröld sem var þegar ég var til í allt og full af líbídó. 

Breytingaskeiðið er eitt af því erfiðasta sem ég hef gengið í gegnum í lífinu og ég þrái heitast að allt 

verði aftur eins og það var. Hvar er ég, þessa létta og káta kona? Ég sé ekki lengur ljós, allir litir eru að 

dofna og allt er grátt og erfitt. Kannski væri best að ég væri ekki hér...?  Ég sest upp með látum og vatnið 

gusast í allar áttir. Augun glennt og hjartað berst um í brjóstinu. Getur það verið? Er ég í alvöru komin 

þangað? Amma reyndi ítrekað að taka líf sitt, mamma bara einu sinni, því við komum henni til læknis. 

En ég bjóst aldrei við að þetta myndi henda mig. Ég taldi mig sterkari og allt annan karakter. En hér er 

ég nú stödd engu að síður. Ég verð að gera eitthvað. Strax. Líklega verð ég að fara til sálfræðings, hvern 

annan á ég svo sem að tala við? Vinkonur mínar halda stundum að ég sé að ýkja, gæti það verið rétt? 

Enginn skilur mig og ég skil mig varla sjálf. Er ég eitthvað skrýtin eða bjöguð? Hvers vegna er allt svo 

miklu erfiðara hjá mér? Getur verið að hjónabandserfiðleikarnir spili þarna inn í? Hvað er orsök og af-

leiðing, ég geri mér enga grein fyrir því. Kannski ætti ég að prófa hormóna? Ég veit að þeir auka líkur á 

brjóstakrabba og amma dó úr honum svo auðvitað er ég hrædd. En ég get ekki lifað svona. Þá vil ég 

frekar drepast úr brjóstakrabba seinna og eiga einhver lífsgæði núna. Ég er tilbúin að taka þessa áhættu 

og ætla að hringja í lækninn strax á morgun. Nú er nóg komið. Ég skal lifa þetta af! Ég dreg andann 

djúpt og andvarpa um leið og ég síg rólega niður í baðið. Hvílíkur léttir að taka þessa ákvörðun. Ég finn 

að hún er rétt. Ég lygni aftur grátbólgnum augunum og reyni að fara um mig mjúkum höndum og tala 

hlýlega til mín. Ég reyni að láta mér þykja vænt um þessa konu, sem er að fara í gegnum þetta erfiða 

skeið. Klappa henni svolítið... því það er víst enginn annar sem gerir það. 
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Frásögn 2: Að feta slóðann 

Golan leikur um mig og sólin kyssir mig á kinn. Um varir mínar leikur breitt bros og ég finn hvernig 

sigurtilfinningin gagntekur mig. Hingað hef ég stefnt svo lengi. Útsýnið er víðfemt og fagurt. Ég er komin 

á toppinn. Leiðin hingað var löng og ströng og ég trúi því varla að ég sé stödd hér. Hér áður hefði þetta 

nú verið lítið mál fyrir fjallageitina mig. En svo laust breytingaskeiðið mig eins og elding. Ég lenti í náttúru-

hamförum og líf mitt umturnaðist og varð eins og stefnulaus hvirfilbylur. Mín biðu áskoranir sem mig 

hefði aldrei órað fyrir. Ég hafði ekkert úthald og fann fyrir stirðleika og verkjum í öllum vöðvum og liðum. 

Svo tóku hitakófin völdin og helltust yfir mig tugum sinnum á dag. Það var skelfilegt. Svitinn rann af mér 

fyrir framan viðskiptavinina. Svitablettirnir í einkennisbúningnum sáust langar leiðir og ég lyktaði illa. Ég 

var endalaust að klæða mig í og úr og fékk meiri athygli en ég kærði mig um. Grínaðist með þetta, þótt 

þetta væri alls ekki fyndið. Ekki voru næturnar betri. Ég vaknaði skyndilega eins og kveikt væri á ljósa-

peru og skömmu síðar kom hitinn og svitinn. Þetta var svakalegt og ég þurfti jafnvel að skipta á rúminu 

og fara í sturtu. Þessi vítahringur endurtók sig mörgum sinnum yfir nóttina. Ég var dauðþreytt, svefn-

leysið alveg að drepa mig. Einbeitingin hvarf og ég varð gleymin. Var ég að missa vitið? Kannski að fá 

framheilaskaða eins og pabbi? Einkennin voru svo miklu kröftugri en ég heyrði á öðrum konum. Spiluðu 

hin áföllin kannski eitthvað inn í þetta hjá mér? Einhvers staðar las ég að stór áföll gætu ruglað hormóna-

kerfinu, kannski var þetta svona ýkt hjá mér þess vegna? Þetta er allt einn hrærigrautur. Hvað olli eigin-

lega þessari andlegu flatneskju og miklu vanlíðan? Ekki nema von að maður gréti úti í horni. Ég lokaði 

mig stundum af í myrkrinu. Kom heim úr vinnu á undan öllum og kveikti engin ljós. Lagðist bara í sófann 

og reyndi að útloka allt til að ná innri ró. Um leið og lyklinum var snúið í skráargatinu og friðurinn var úti, 

spratt fram svitinn. Ég ætlaði samt að fara þetta á hnefanum. Það er jú íslenska leiðin. Harka af sér og 

þrauka. En það var hreinlega ekki hægt. Þetta hafði svo ofboðsleg áhrif á mig. Botninum náði ég í 

heimsókn hjá vinafólki. Ég svitnaði svo gífurlega að gallabuxurnar mínar rennblotnuðu og það mynd-

uðust svitapollar í eyrunum á mér, hárið var rakt og líkaminn þvalur. Þetta var svo niðurlægjandi. Ég 

varð að finna lausn. Ég var örvæntingarfull en samt með lyfjafóbíu. Mamma var á hormónum alla tíð. 

Hún fékk krabbamein í annað brjóstið og reyndi að hætta á hormónunum en gat það ekki. Hún var svo 

slæm af hitakófum og leið ábyggilega illa andlega, en slíkt var aldrei rætt. Ég myndi aldrei fara á 

hormóna. Ég byrjaði að nota ýmsar jurtir, hómópatalyf og blómadropa sem virkaði vel, en flest þó ein-

ungis í nokkra mánuði. Þá hófst aftur leitin að nýrri lausn. Fyrir mig var mikilvægt að ná stjórn á þessu 

stjórnlausa ástandi. Ég var svo lánsöm að finna ólík bjargráð sem virkuðu, það er dásamleg tilfinning! 

Það er svo misjafnt hvað hentar hverri og einni konu og það þarf að vera rými fyrir okkur allar. Ég vil fá 

að velja fyrir mig og minn líkama. Ég er heldur ekki frá því að breytingaskeiðið hefði lagst enn þyngra á 

mig ef ég hefði ekki verið búin að vinna úr mínum málum í gegnum árin og haft svona skilningsríkt fólk 

í kringum mig. Ég er svo gæfusöm að eiga gott stuðningsnet og stóran vinahóp sem hefur umborið mig. 

Þetta var ekki auðvelt og þau eiga hrós skilið. Maðurinn minn er ekki maður margra orða, en sem betur 

fer hefur kynlöngunin ekki minnkað hjá mér, þá hefði örugglega heyrst í mínum manni. 

Það var mikil áskorun að takast á við breytingaskeiðið einmitt þegar lífið átti að verða auðveldara 

eftir áratuga barnauppeldi og strit. Í staðinn fyrir aukið frelsi skullu einkennin á mér ásamt veikindum 

foreldranna. Lífið virðist halda að ég sé ofurkona með því að færa mér endalaus krefjandi verkefni. En 

ég er nú bara venjuleg kona sem reyni að lifa af. Ég lít á breytingaskeiðið eins og hreinsunareld. Erfitt 
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og leiðinlegt verkefni, en eitthvað sem maður ekki hefur val um. Þetta var tíu ára þrautaganga áður en 

ég endurfæddist að lokum. Leiðin var grýtt og brött og á köflum nánast óyfirstíganleg. En alltaf fann ég 

slóðann aftur og hélt ótrauð áfram. Án hindrana og erfiðleika verður víst enginn þroski. Ég náði á toppinn! 

Ég breiði út faðminn mót sólinni og finn fyrir þakklæti í hjartanu. Leiðin niður verður þægileg og auðveld. 

Ég ætla að njóta hvers fótataks. 
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4 Umræða 

Niðurstöður þessarar rannsóknar undirstrika hversu óundirbúnar og illa upplýstar konurnar voru þegar 

einkenni breytingaskeiðsins birtust skyndilega og tóku af þeim völdin. Einkennin höfðu víðtæk áhrif á 

daglegt líf og lífsgæði, sem og tengsl við maka og nánustu fjölskyldumeðlimi. Í frásögnum kvennanna 

koma fram lýsingar á því hvernig þær misstu stjórn á líkama sínum og hvernig þær í örvæntingu leituðust 

við að ná aftur stjórninni. Leit þeirra fólst í að finna lausnir og bjargráð en einnig í innri skoðun til að 

öðlast skilning á líðan sinni ásamt áhrifum innri og ytri þátta á birtingarmynd einkenna. Enn fremur má 

sjá hvernig konurnar rákust á ósýnilega veggi í samfélaginu þar sem ákveðnar skoðanir ríkja um hegðun 

og meðferðarúrræði og þar sem enn eimir af tabúi og fordómum. 

Væntingar og varnir sem bresta 

Breytingaskeiðið er óhjákvæmilegt lífsskeið sem allar konur ganga í gegnum. Það kom því á óvart 

hversu mikið breytingaskeiðið kom konunum að óvörum. Þættir eins og menntun, sögur úr umhverfinu 

og þekking á upplifun móður virtust hafa lítið vægi fyrir undirbúning. Fram kom að konurnar bjuggust við 

mildari einkennum og því var þungi einkennanna eins og innrás í líf þeirra sem þær höfðu ekki séð fyrir. 

Slíkar væntingar og vonir um að fara létt í gegnum breytingaskeiðið eru ekki óþekktar. Niðurstöður 

Berterö (2003) (n=39) og Currie og Moger (2019) (n=650) sýndu að tæplega helmingur kvenna upplifði 

einkenni sín verri en þær höfðu búist við. Niðurstöðum síðarnefndu rannsóknarinnar var aflað með 

megindlegri aðferðafræði og því gefa niðurstöður okkar eigindlegu rannsóknar djúpstæðari skilning á 

því hvaða merkingu breytingaskeiðið hefur og hvað það þýðir fyrir konur að „vera ekki undir þessi ósköp 

búnar“. Fram komu sterkar lýsingar á því hvernig varnir kvennanna brustu. Þær lýstu því eins og algeru 

stjórnleysi, að vera andsetin og að breytingaskeiðið hafi læðst að þeim eins og draugur að nóttu. Afar 

áhugavert var að sjá samlíkingu kvennanna á breytingaskeiðinu og náttúruhamförum. Líkt og vanmáttur 

mannfólksins gagnvart náttúruöflunum var vanmáttur kvennanna gagnvart breytingaskeiðinu augljós og 

lítið annað að gera en að beygja sig undir náttúruaflið. Að konur séu ekki undirbúnar hefur komið fram í 

fleiri rannsóknum. Til að mynda tjáðu 65% breskra kvenna í spurningakönnun Marlatt, Beyl og Redman 

(2018), sem náði til á annað þúsund breskra kvenna (N=1611), að þær væru óundirbúnar fyrir breytinga-

skeiðið. 

Óvænt innrás breytingaskeiðsins í líf kvennanna gerði upplifunina slæma. Þær tjáðu undantekningar-

laust að þeim fyndist breytingaskeiðið erfitt og líktu því jafnvel við áföll og missi. Þær áttu allar erfitt með 

að sjá eitthvað jákvætt við breytingaskeiðið, sem stangast á við niðurstöður rannsóknar Hvas (2001) 

(n=393) þar sem um helmingur kvenna nefndi jákvæða þætti eins og að losna við blæðingar, hættu á 

þungun og að fá aukinn tíma fyrir sjálfar sig. Það sem kann að skýra þennan mun á upplifun er að úrtak 

Hvas einskorðast ekki við konur með veruleg einkenni eins og okkar rannsókn gerir. Í mikilli vanlíðan 

getur verið erfitt að koma auga á björtu hliðarnar. Þó voru sumar sem sáu einhvern tilgang í miðjum 

hvirfilbylnum og komu með lýsingar eins og endurfæðing, aukinn þroski, kynferðislegt frelsi og að geta 

miðlað áfram af reynslu sinni. 
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Einkennin og áhrifin 

Algengustu einkennin sem konunar lýstu voru hitakóf og svefntruflanir ásamt þurrki í leggöngum og 

minnkaðri kynlöngun. Skapsveiflur voru einnig tíðar og hluti kvennanna fann fyrir andlegri vanlíðan eins 

og depurð og þunglyndi sem hafði veruleg áhrif á lífsgæði og tengsl við þeirra nánustu. Þetta eru sam-

bærileg einkenni og koma fram í fjöldamörgum rannsóknum (Bryndís Benediktsdóttir o.fl., 2000; John-

son o.fl., 2019; Mintziori o.fl., 2015; Nosek o.fl., 2012b; Pimenta o.fl., 2012; Santoro, 2016; Woods og 

Mitchell, 2012). 

Flestar konurnar fundu fyrir hitakófum, sem er algengasta einkenni breytingaskeiðsins (NAMS, 

2015). Líkt og fram kom í niðurstöðum Berterö (2003) voru hitakófin ekki einungis ópraktísk heldur einnig 

félagslega hamlandi og jafnvel niðurlægjandi. Þrátt fyrir það virtust konurnar umbera hitakófin og þau 

voru sjaldan helsta umkvörtunarefnið. Hitakófin höfðu hins vegar bein og víðtæk áhrif á svefngæði, sem 

aftur gátu haft áhrif á minni, einbeitingu, afköst og geðslag. Þessar afleiðingar hitakófanna virtust hafa 

meira íþyngjandi áhrif á líðan en sjálf hitakófin. Woods og Mitchell (2012) og Johnson og félagar (2019) 

benda á samspil þessara einkenna, en þau geta hæglega orðið að vítahring sem dregur úr lífsgæðum, 

sé hann ekki rofinn. Aðrir fræðimenn hafa þó bent á að óvíst sé hvort svefntruflanir megi rekja til breyt-

ingaskeiðsins, hormónabreytinga eða þess að eldast (Santoro, 2016). Hver svo sem ástæðan er, þá 

þjást konur á breytingaskeiði af afleiðingum svefntruflana. Niðurstöður sívaxandi fjölda svefnrannsókna 

eru sláandi og sýna víðtæk og alvarleg áhrif lakra svefngæða á líkamlega og andlega heilsu (Walker, 

2017). Það er því augljóslega mikilvægt að finna lausnir til að bæta svefngæði kvenna á breytingaskeiði. 

Einkenni sem lögðust hvað þyngst á konunar voru þau sem höfðu áhrif á fólkið í kringum þær eins 

og skapsveiflur og andleg vanlíðan. Að hafa stuttan þráð og missa stjórn á skapi sínu gat valdið árekstr-

um í samskiptum kvennanna við sína nánustu og valdið sjálfsásökunum og samviskubiti. Áhyggjur af 

afleiðingum skapsveiflna og minnkaðrar kynlöngunar á hjónaband og fjölskyldulíf hefur verið lýst í niður-

stöðum Nosek og félaga (2012b). Í samræmi við þær niðurstöður lýstu viðmælendur í okkar rannsókn 

einnig áhyggjum af mögulegum áhrifum minnkaðrar kynlöngunar á parsambandið. Það var sláandi að 

óttinn við að missa makann fékk jafnvel sumar konurnar til að stunda kynlíf án löngunar. Því er ljóst að 

breytingaskeiðið getur verið álagsþáttur á sambönd kvenna við sína nánustu og að aukin þörf er á 

stuðningi við fjölskyldur á þessum tíma. Í þessum erfiðu og óvæntu aðstæðum má víða lesa úr frá-

sögnum kvennanna að þær hafi fundið fyrir depurð. Rannsóknir sýna marktækt auknar líkur á depurð 

og þunglyndi á breytingaskeiði. Líklegt er að þættir eins og hormónabreytingar, streita og lífsviðburðir 

sem og önnur einkenni breytingaskeiðsins spili þar inn í (Bryndís Benediktsdóttir o.fl., 2000; Mintziori 

o.fl., 2015; Pimenta o.fl., 2012; Santoro, 2016; Woods og Mitchell, 2012). 

Þær konur sem fundu fyrir einkennum þunglyndis voru tilbúnar að ganga langt til að öðlast betri 

lífsgæði. Til að mynda völdu tveir viðmælendur að fara á hormónameðferð þrátt fyrir að eiga ættarsögu 

um brjóstakrabbamein. Einkennin voru hreinlega svo svæsin að þær voru tilbúnar að taka áhættuna 

sem fylgdi meðferðinni. Hvorug þessara kvenna hafði hug á geðlyfjum sem valkosti. Þetta vekur upp 

vangaveltur um hvort fordómar ríki gagnvart geðlyfjum eða hvort um vanþekkingu eða skort á ráð-

leggingum frá fagfólki sé að ræða. Rannsóknir hafa sýnt að viss þunglyndislyf eins og SSRI og SNRI lyf 

dragi ekki einungis úr þunglyndi heldur einnig öðrum einkennum breytingaskeiðs eins og hitakófum og 

eru viðurkennd meðferð við þeim (Mintziori o.fl., 2015; NAMS, 2015). Geðlyfjum af þessu tagi fylgir ekki 
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sama áhætta og hormónauppbótarmeðferð. Mögulega eru læknar sem ávísa þessum lyfjum ekki með-

vitaðir um þennan meðferðarmöguleika fyrir konur á breytingaskeiði. 

Lausnarleit og sjálfskoðun 

Líf kvennanna einkenndist af örvæntingarfullri leit að lausnum og bjargráðum. Í lífróðri kvennanna skín 

í gegn hversu mikil áhrif ríkjandi samfélagssýn og umræða hafði á hegðun þeirra. Flestar reyndu að 

mæta óskrifuðum gildum íslenska samfélagsins um dugnað. Þó var áhugavert að sjá að nokkrar tóku 

öfugan pól í hæðina og reyndu að láta af hörku í eigin garð og sýna sér skilning og sjálfsmildi (e. self-

compassion). Slík fræði hafa verið að ryðja sér til rúms í vestrænum samfélögum og rannsóknir sýna að 

meðvituð iðkun geti aukið seiglu og lífsgæði og dregið úr kvíða og depurð (Neff, 2020). Þegar konurnar 

náðu sínum þolmörkum fundu þær fyrir sterkum undirliggjandi skoðunum samfélagsins á því hvað þeim 

bæri að gera. Þær upplifðu forræðishyggju og fordóma, sem í raun voru mótstríðandi. Annars vegar 

fannst þeim umræðan um hormónauppbótarmeðferð neikvæð og einsleit, byggð á hræðsluáróðri um 

heilsufarslega áhættu, án þess að nefnd væri möguleg gagnsemi. Slík umræða kom gjarnan frá öðrum 

konum. Hins vegar fannst þeim notkun hormóna normalíseruð og hormónum haldið að konum sem 

bestu mögulegu og jafnvel einu meðferðinni við einkennum. Þessi umræða var frekar sett á heil-

brigðiskerfið. Einn viðmælandi benti á að neikvæð umræða gæti stafað af ríkjandi heilsuæði landans, 

þar sem allt eigi að vera náttúrulegt. Á sama tíma benti annar viðmælandi á að náttúrulyf væru gjarnan 

töluð niður í samfélaginu. Það var því vandlifað og konum fannst þær þurfa að réttlæta meðferðarval 

sitt, nær sama hvert það var. 

Rúmur helmingur íslenskra kvenna notaði hormónauppbótarmeðferð um aldamótin (Bryndís 

Benediktsdóttir o.fl., 2000). Síðan þá hefur orðið viðhorfsbreyting gagnvart hormónum sem mögulega 

má rekja til tímamótarannsóknar, sem birt var upp úr aldamótum, um aukna hættu á brjóstakrabbameini 

við notkun hormónauppbótarmeðferðar (Chlebowski o.fl., 2003). Þær niðurstöður voru nýverið staðfest-

ar með safngreiningu sem sýndi bein tengsl milli hormónauppbótarmeðferðar og brjóstakrabbameins 

(Kotsopoulos, 2019). Það þarf því oft mikið til að konur velji hormónauppbótarmeðferð sem meðferðar-

möguleika eins og var raunin hjá nokkrum viðmælendanna. Flestar konurnar voru auk þess að takast á 

við ýmsar áskoranir og álag í lífi sínu en slíkt getur ýkt einkennin eins og Pimenta og félagar (2012) 

komust að. Þó konunum fyndist oft erfitt að greina orsök og afleiðingu þá nefndu þær meðal annars 

áföll, hjónabandserfiðleika, álag við vinnu og umönnun barna og foreldra sem neikvæða áhrifaþætti á 

einkennin. Á móti kom fram að konurnar álitu hollan lífsstíl, sterk félagstengl og stuðning vera jákvæða 

áhrifaþætti. Enn fremur kom fram mikilvægi þess að finna bjargráð við einkennum, hafa einhverja stjórn 

á aðstæðum og jafnvel það að hafa unnið í sjálfum sér gæti auðveldað með að takast á við einkennin. 

Flestar konunar lýstu söknuði eftir þeirri manneskju sem þær áður voru og þráin eftir endurheimt var 

sterk. Konurnar áttu einnig mjög erfitt með að vita ekki hvenær breytingaskeiðinu lyki og hversu lengi 

þær þyrftu að vera í þessu ástandi. Slíkur samanburður við fortíðina og áhyggjur af framtíðinni getur 

viðhaldið og jafnvel magnað vanlíðan samkvæmt Nosek og félögum (2012b). 

Líkt og í þessari rannsókn hafa fyrri rannsóknir ítrekað varpað ljósi á hið fjölþætta samspil orsaka- 

og áhrifaþátta sem liggja að baki birtingarmynd einkenna (Bryndís Benediktsdóttir o.fl., 2000; Hoga o.fl., 

2015; Nosek o.fl., 2012b; Pimenta o.fl., 2012; Soules o.fl., 2001; Woods og Mitchell, 2012). Nosek og 



  

48 

félagar (2012b) bentu á að þrátt fyrir þessa vitneskju, vanti enn dýpri skilning á þessum þáttum og 

hvernig þeir móta reynsluna og spila inn í upplifun kvenna af breytingaskeiðinu. Með frásagnagreiningu 

komust þeir að því að birtingarmynd einkenna meðal kvenna í þeirra rannsókn tengdist vinnu, sam-

böndum, kynverund (e. sexuality) og sjálfsmynd. 

Þörfin fyrir skilning og stuðning 

Að sögn kvennanna ýtti breytingaskeiðið undir sjálfsskoðun og þær endurmátu líf sitt og aðstæður. Það 

kom sterkt fram að konum fannst þær gjörbreyttar og líkt og í rannsókn Nosek og félaga (2012b) þekktu 

þær ekki sjálfar sig. Þeim fannst einkenni sín mun kröftugri en annarra kvenna sem gerði það að verkum 

að þær upplifðu sig öðruvísi, jafnvel skrýtnar og bjagaðar. Þetta varð til þess að sumar þeirra drógu sig 

inn í skelina sína, bæði félagslega og tilfinningalega. Svipaðar niðurstöður sáust í rannsókn Curri og 

Moger (2019) þar sem konum fannst þær oft einangraðar. Slíkar breytingar á lífsmáta geta dregið úr 

lífsgæðum samkvæmt Nosek og félögum (2012b) sem komust að því að félagslegur stuðningur væri 

mikilvægur þáttur í upplifun einkenna. Konurnar lýstu því yfir að þær hefðu þurft meiri stuðning og skiln-

ing frá maka, en svo virtist sem pör töluðu ekki mikið saman um ástandið og einkennin. Makarnir virtust 

annað hvort halda sig til hlés eða tjá sig með neikvæðum athugasemdum. Mögulega kann fólk illa að 

ræða saman þegar ekki er skilningur á ástandinu, en rannsókn Currie og Moger (2019) sýndi að makar 

tjáðu löngun til að veita konum sínum á breytingaskeiði stuðning, en skorti til þess þekkingu. Því gæti 

fræðsla og pararáðgjöf verið gagnleg, ekki einungis til að veita mökum skiling á því sem konur þeirra 

eru að ganga í gegnum, heldur einnig til að veita þeim ráð um hvernig þeir geti reynst konum sínum 

góður stuðningur og hvernig bæta megi samheldni. 

Hlutverk heilbrigðisþjónustunnar 

Í ljósi þess hvað konur upplifa ólík einkenni vakna spurningar um hvernig best megi undirbúa þær fyrir 

breytingaskeiðið og hvort það sé yfirleitt hægt. Mögulega væri unnt að efla heilsu kvenna með jákvæðri 

umræðu og fræðslu um tíðahvörf og hækkandi aldur og hjálpa þeim að tileinka sér heilbrigðan lífsstíl 

fyrir þetta lífsskeið eins og Hvas (2001) leggur til. Berterö (2003) tekur í sama streng og bendir á að 

ljósmæður gætu nálgast konur þegar þær mæta í leghálsstrok. Hugmyndin er góð, en til þess að það 

gerist á Íslandi þarf að efla aðgengilega og heilsteypta heilbrigðisþjónustu fyrir konur á breytingaskeiði 

samhliða. 

Mikilvægt er að heilbrigðisstarfsfólk sé meðvitað um að konur sem upplifa alvarleg einkenni breyt-

ingaskeiðs hafa oft ekki frumkvæði að því að leita sér aðstoðar og enn síður fjölskyldumeðlimir þeirra. 

Líðan kvenna er oft ósýnileg út á við, þær mæta í vinnu þar sem þær ná oft að fela einkennin og allt 

virðist í lagi en innra með þeim er allt í molum. Ein ástæða þess að konur leita sér ekki aðstoðar í meiri 

mæli, þrátt fyrir vanlíðan, gæti verið skortur á aðgengi. Almennt fannst konunum í rannsókninni 

upplýsingar takmarkaðar og óaðgengilegar og bið eftir tíma hjá kvensjúkdómalækni löng. Þessar niður-

stöður eru í samræmi við niðurstöður Berterö (2003) og Currie og Moger (2019), en í síðarnefndu rann-

sókninni voru rúm 40% kvenna sem fannst upplýsingar og stuðningur ónægur. Í þeirri rannsókn tjáði 

tæplega 70% kvenna að þær vildu vita og læra meira og sömu óskir skinu í gegn hjá konunum í okkar 

rannsókn. 
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Margt bendir til þess að þjónustu við konur á breytingaskeiði sé ábótavant og að þær skorti fagleg 

ráð og þekkingu á úrræðum. Leit kvennanna í rannsókninni fór aðallega fram á netinu og virkasti miðillinn 

var Facebook vefurinn „Breytingaskeiðið“ þar sem konur ræða reynslu sína og veita og þiggja ráð. 

Svipaðar niðurstöður sáust í rannsókn Johnson og félaga (2019) þar sem konur notuðu netið sem sína 

helstu upplýsingaveitu fremur en fagfólk. Engu að síður tjáðu konurnar í rannsókn okkar þörf fyrir upp-

lýsingar frá fagfólki. Þó flestar hafi leitað til lækna á einhverjum tímapunkti, var það aðallega til að fá 

lyfjatengd úrræði, svo sem hormónauppbótarmeðferð. Konunum fannst of stuttur tími fyrir fræðslu og til 

að finna einstaklingsbundin úrræði. Niðurstöður Hoga og félaga (2015) úr fjölþjóðlegri samantekt sýna 

að heilbrigðisstarfsfólk veitir upplifun kvenna á breytingaskeiði litla athygli. Í rannsókn sinni bentu Currie 

og Moger (2019) á að konur skorti þekkingu og að bæta þurfi þjálfun og menntun heilbrigðisstarfsfólks 

til að tryggja hágæða heilbrigðisþjónustu og stuðning við konur á breytingaskeiði. Enn fremur sýna 

erlendar rannsóknir að konur noti viðbótarmeðferðir í miklum mæli án þess að þekkja verkanir og auka-

verkanir (Johnson o.fl., 2019; NAMS, 2015). Mikilvægt er að heilbrigðisstarfsfólk sé vel upplýst um slíkar 

meðferðir til að geta ráðlagt konum út frá bestu fáanlegu vísindaþekkingu (Mintziori o.fl., 2015; NAMS, 

2015). Auk þarfar fyrir aukna fræðslu lýstu konurnar í okkar rannsókn eftir rými fyrir fjölbreytta með-

ferðarmöguleika þar sem þær hefðu frelsi til að velja það sem væri best fyrir þær sjálfar. Þessu hefur að 

okkar vitund ekki áður verið lýst og ítrekar þörf fyrir aukna víðsýni og umburðarlyndi gagnvart vali og 

ákvarðanatöku kvenna á meðferðum, ekki síst meðal kvenna sjálfra. 

Samfélagsumræðan  

Ákall kvennanna eftir jákvæðari samfélagsumræðu er í takt við Hvas (2001) sem bendir á að fókus á 

neikvæðar hliðar breytingaskeiðsins geti haft neikvæð áhrif á upplifun einkenna. Sú upplifun að enn eimi 

eftir af tabúi fortíðar einskorðast ekki við íslenskt samfélag því Currie og Moger (2019) sáu mikla tregðu 

hjá breskum konum að ræða breytingaskeiðið opinskátt. Hvas (2001) sagði samfélagsumræðuna í Dan-

mörku neikvæða og ekki til þess fallna að draga upp jákvæða ímynd af hinni miðaldra konu og Nosek 

og félagar (2012b) benda á stigma breytingaskeiðsins í Bandaríkjunum. Þetta gæti bent til þess að um 

yfirfærslu frá eldri kynslóðum sé að ræða og jafnvel stimplun sjálfsins hjá nútíma konum. Mæður kvenna 

í rannnsókninni tilheyrðu flestar þöglu kynslóðinni þar sem viðkvæm málefni eins og kynlíf voru ekki 

rædd og konur áttu á hættu að fá móðursýkisstimpilinn ef þeim leið illa á sálinni. Þetta skýrir mögulega 

af hverju viðkvæm einkenni eru enn í dag ekki mikið rædd meðal kvenna. Hvas (2001) er á því að kynlíf 

sé enn tabú og það sýndi sig í rannsókn hennar, þar sem einungis fáeinar konur nefndu kynlíf í opinni 

spurningu um einkenni breytingaskeiðsins. 

Niðurstöðurnar eru mögulega menningarbundnar og það væri áhugavert að bera þær saman við 

önnur samfélög. Úrtakið í rannsókninni var gegnumgangandi vel menntaðar konur með sterkar skoðanir, 

gott stuðningsnet og duglegar að leita sér ráða. Rannsókn Pimenta og félaga (2012) sýndi að hærra 

menntunarstig og auknar tekjur geti haft forspárgildi fyrir vægari einkennum og að konur takist betur á 

við þau. Það á þó ekki við um konurnar í okkar rannsókn þar sem þær fundu allar fyrir sterkum 

einkennum, enda valdar í rannsóknina á þeim forsendum. Engu að síður, ef litið er til niðurstaðna 

Pimenta og félaga (2012), verður ekki hjá því komist að hugsa til kvenna í verri stöðu. Til að mynda 

ómenntaðra og fátækra kvenna, félagslega illa settra kvenna, kvenna með geðsjúkdóma eða af erlendu 

bergi brotnu. Hver er upplifun þeirra af einkennum og samfélagi, hvert leita þær og hvernig takast þær 



  

50 

á við sín einkenni? Líklegt er að margar konur þjáist í hljóði. Umfram það að skapa mannlega þjáningu 

er það einnig þjóðhagslega óhagkvæmt því konur í mikilli vanlíðan eru líkast til ekki eins virkar í 

samfélaginu. Niðurstöður bandarískrar rannsóknar sýndu til að mynda að beinn og óbeinn kostnaður af 

ómeðhöndluðum hitakófum væri verulegur og þá var ekki verið að taka önnur einkenni eða afleiðingar 

þeirra inn í myndina (Sarrel o.fl., 2015). 

4.1 Gildi fyrir ljósmóðurfræði, framtíðarsýn og hagnýting 

Ljósmæður búa yfir sérfræðiþekkingu á kvenheilsu og lífsskeiðum kvenna. Breytingaskeiðið er enn 

óplægður akur fyrir ljósmæðrastéttina og býður upp á möguleika á aukinni þekkingu og nýjum starfs-

tækifærum. Þessi eigindlega rannsókn veitir innsýn í reynslu kvenna á breytingaskeiði og gefur hug-

myndir um hvernig koma má til móts við þarfir þeirra og hvar úrbóta er þörf. Líkt og fjölmargar fyrri 

rannsóknir staðfestir hún ekki einungis einstaklingsbundna birtingarmynd einkenna sem er undir áhrifum 

fjölmargra þátta, heldur einnig þjáningu kvenna og hrópandi þörf fyrir aukinn stuðning og upplýsingar. 

Með dýpri skilningi á upplifun kvenna og innsýn í hið margþætta samspil sem liggur að baki einkenn-

um má þróa og bæta heilbrigðisþjónustu fyrir konur á breytingaskeiði. Þörf er fyrir einstaklingsbundna 

og heildræna nálgun á einkennin og aðstoð við konur um að taka upplýst val um meðferðarúrræði. 

Ljósmæður gætu gegnt þar lykilhlutverki í samvinnu við aðrar fagstéttir. Ráðgjafamiðstöð með þverfag-

legu teymi gæti ekki einungis veitt konum á breytingaskeiði, heldur á öllum lífsskeiðum, heildræna 

þjónustu og mætti útfæra í samvinnu við heilsugæslur og landlækni. 

Nú þegar ljósmæður hafa fengið leyfi til að skrifa upp á getnaðarvarnir, gæti næsta skref verið leyfi 

fyrir ávísun hormónauppbótarmeðferða til kvenna á breytingaskeiði. Líkt og með forkröfu um námskeið 

fyrir ávísun getnaðarvarna mætti setja upp námskeið um breytingaskeiðið og ávísun hormónauppbótar-

meðferða í tengslum við Háskóla Íslands og Endurmenntun. Hér er tækifæri fyrir ljósmæður til að breikka 

starfssvið sitt enn frekar og taka þátt í að efla heilsu og sjálfsákvörðunartöku kvenna á öllum lífsskeiðum. 

Niðurstöður sýna mikla möguleika á hagnýtingu í þágu kvenna á breytingaskeiði eins og gegnum-

gangandi kemur fram í verkefninu. Nýta má niðurstöður til að auka framboð aðgengilegra upplýsinga 

fyrir konur á breytingaskeiði og fjölskyldur þeirra. Slíkt mætti til að mynda útfæra í formi fræðslubæklings 

og aðgengilegra og faglegra upplýsinga á netinu og með því að bjóða upp á námskeið og ráðgjöf. Einnig 

mætti nota niðurstöður til að þróa kvarða eða spurningalista til skimunar á alvarleika einkenna. Að lokum 

geta niðurstöður verið gagnlegar til að útfæra frekari rannsóknir á sviðinu. 

4.1.1 Tillögur að framtíðarrannsóknum 

Lífssaga kvennanna í rannsókninni er lítt þekkt, en flestar nefndu þær og tengdu áföll á einn eða annan 

hátt við upplifun sína. Meðan sumar upplifðu breytingaskeiðið sem áfall voru aðrar sem töldu áföll hafa 

hrundið breytingaskeiðinu af stað, jafnvel ótímabært. Áföll geta haft víðtæk áhrif á líf fólks og tengsl hafa 

sést milli þess að hafa orðið fyrir kynferðisofbeldi og neikvæðrar birtingarmyndar einkenna á breytinga-

skeiði (Woods og Mitchell, 2012). Áföll hafa fengið aukna athygli hérlendis í kjölfar rannsóknarinnar 

„Áfallasaga kvenna“. Hér er upplagt tækifæri til að skoða enn frekar áhrif áfalla á upplifun breytinga-

skeiðs og birtingarmynd einkenna. 
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Niðurstöður gefa til kynna að breytingaskeiðið geti verið álagsþáttur á parsambönd, en einnig bendir 

margt til þess að erfiðleikar í parsambandi geti virkað sem neikvæður áhrifaþáttur á birtingarmynd 

einkenna. Konum fannst skorta skilning og stuðning frá maka. Skoða þarf sérstaklega samspil par-

sambands og breytingaskeiðs og hvernig aðstoða megi pör í gegnum þennan tíma og styrkja sambönd. 

Einnig væri áhugavert að skoða líðan annarra aðstandenda eins og barna kvenna á breytingaskeiði. Að 

lokum má nefna að lítið er vitað um reynslu jaðarhópa af breytingaskeiðinu, eins og kvenna með geð-

sögu eða konur sem eru samkynhneigðar, einhverfar, fatlaðar og félagslega illa settar. 

4.2 Styrkleikar og takmarkanir rannsóknar 

Frásagnagreining hefur þann styrkleika að ljá þátttakendum rödd sem annars hefði ekki heyrst. Viðmæl-

endur rannsóknarinnar voru mjög opnar fyrir að tjá líðan sína og upplifun, enda hefur þátttaka mögulega 

veitt þeim tækifæri til að tjá sig við aðila með áhuga og þekkingu á málefninu, en slíkt er ekki víða í boði. 

Það kom rannsakanda (SZ) á óvart hversu mikið traust viðmælendur sýndu henni. Konurnar opnuðu sig 

með persónulega reynslu og líðan sem þær höfðu jafnvel aldrei rætt áður og sumar tókust á við erfiðar 

tilfinningar í viðtölunum. Sú dýpt sem myndaðist veitti bæði kjarngóða innsýn í reynslu kvennanna og 

innihaldsríkar upplýsingar sem gaf af sér góð og ríkuleg gögn, en það má teljast ótvíræður styrkleiki 

rannsóknarinnar. Ýmsar staðfestingar í viðtölum bentu til að þau hefðu ákveðið meðferðargildi. Með því 

að tjá sig opinskátt og opna sig tilfinningalega náðu konur að leggja merkingu í reynslu sína og jafnvel 

öðlast nýja sýn á ákveðnar upplifanir og skoðanir. Þannig getur aðferðafræðin komið þátttakendum til 

góðs þar sem frásagnir fólks segja til um og sýna sjónarmið, hugsanir og reynslu og tengjast sjálfsmynd 

viðmælandans (Holloway og Galvin, 2017). Aðkoma fleiri rannsakenda (MEK, HG), sem hafa víðtæka 

reynslu af eigindlegri gagnavinnslu, gaf aukna dýpt í gögnin og jók trúverðugleika niðurstaðna. 

Úrtakið í rannsókninni er fremur lítið en stýrðist af mettun gagna og þeim tímaramma sem verkefni 

þessu er settur. Ekki er hægt að alhæfa um niðurstöður eigindlegra rannsókna en yfirfærslugildið getur 

þó verið talsvert. Þó að konurnar í rannsókninni hafi upplifað mikla vanlíðan þá voru þær vel staddar í 

lífinu á flestan hátt eins og með búsetu, starf, fjölskyldu og tengslanet. Því er ekki einungis hægt að 

yfirfæra niðurstöðurnar á sambærilega hópa, heldur gefa þær hugmyndir um reynslu kvenna sem eru 

verr staddar í lífinu og upplifa af þeim sökum mun meira álag og jafnvel þyngri einkenni. Niðurstöðurnar 

geta enn fremur verið gagnlegar til að útfæra frekari rannsóknir á sviðinu og geta auk þess gefið 

hugmyndir um hvar þörf er fyrir umbætur, sem er markmið rannsóknarinnar.
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Ályktanir 

Upplifun kvenna af breytingaskeiðinu getur verið þungbær og haft víðtæk áhrif á líf þeirra. Það kom 

konunum á óvart hversu mikil áskorun einkennin reyndust þeim og hversu óundirbúnar þær voru. Sú 

aukna innsýn sem niðurstöðurnar veita, stuðlar að dýpri skilningi á upplifun kvenna og hvernig koma 

megi til móts við þarfir þeirra. Nauðsynlegt er að opna umræðuna um breytingaskeiðið á jákvæðan og 

uppbyggjandi hátt til að auka skilning og samkennd í einkalífi og samfélagi. Niðurstöður undirstrika enn 

fremur nauðsyn þess að útfæra betri og aðengilegri þjónustu innan grunnheilbrigðisþjónustunnar. Fjöl-

þættar orsakir liggja að baki birtingarmynd einkenna og því þarf fagleg ráðgjöf að vera einstaklingsmiðuð 

og heildræn í stað þess að einblínt sé á einkennin ein og sér. Mikilvægt er að efla menntun og þjálfun 

heilbrigðisstarfsfólks til að sinna því hlutverki. Ljósmæður gætu hér gegnt lykilhlutverki sem málsvari 

kvenna og verið með til að mynda þann varnarskjöld sem þörf er á að slá upp fyrir konur á breytinga-

skeiði og fjölskyldur þeirra. 
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Viðauki 

Fylgiskjal 1: Auglýsing fyrir þátttöku  

 

 
 

 

Auglýst er eftir þátttakendum í rannsóknina: 

 

Upplifun kvenna af breytingaskeiðinu 
 

Megintilgangur rannsóknarinnar er að öðlast dýpri skilning á upplifun kvenna af breytingaskeiðinu og 

áhrif þess á lífsgæði og daglegt líf. Vonast er til að niðurstöður veiti innsýn í og auki skilning á líðan og 

þörfum kvenna á breytingaskeiði sem aftur megi nota til að bæta þjónustu, fræðslu og ráðgjöf fyrir 

konur á þessu lífsskeiði. 

 

Rannsóknin hefur hlotið samþykki Vísindasiðanefndar (VSN-19-173) og Persónuverndar. 

 

Þátttaka í rannsókninni felur í sér eitt til tvö viðtöl sem taka munu um það bil 40 - 60 mínútur. 

Þátttakendur verða spurðir út upplifun þeirra af breytingaskeiðinu. Viðtöl munu fara fram á tímabilinu 

1. nóvember 2019 – 1. apríl 2020. Leitast verður eftir að taka viðtölin í góðu næði á stað sem 

þátttakendur sjálfir kjósa. Þátttakendum er heitið fyllsta trúnaði og nafnleynd og fyllsta öryggis verður 

gætt við varðveislu gagnanna.  

 

Óskað ef eftir viðtali við konur á breytingaskeiði (45-65 ára) með einkenni sem þær upplifa að hafi 

áhrif á daglegt líf þeirra, til að taka þátt í ofangreindri rannsókn. 

 

Þær konur sem hafa áhuga á að fá frekari upplýsingar um eða taka þátt í ofangreindri rannsókn geta 

nálgast frekari upplýsingar hjá Steinunni Zophoníasdóttur, ljósmóður og meistranema við Háskóla 

Íslands í síma 788-1406, eða með því að senda fyrirspurn á netfang Steinunnar,skz1@hi.is. 

Þátttakendur fá ekki greitt fyrir þátttöku í rannsókninni. 

 

Tekið skal fram að þær konur sem hafa samband eru með því aðeins að lýsa áhuga sínum á því að fá 

frekari upplýsingar, ekki að skuldbinda sig til þátttöku. Þær konur sem taka þátt í rannsókninni geta 

hvenær sem er dregið sig út úr henni án þess að gefa sérstaka ástæðu fyrir ákvörðun sinni. 

 

Ábyrgðarmaður rannsóknarinnar og leiðbeinandi meistaranema er dr. Marianne Elisabeth Klinke, 

dósent við Háskóla Íslands, marianne@hi.is, sími 525-4985. 
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Steinunn Kr. Zophoníasdóttir, ljósmóðir og meistranemi 

 í ljósmóðurfræði við Háskóla Íslands 

Tölvupóstfang: skz1@hi.is  
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Fylgiskjal 2: Uppslag fyrir auglýsingu 

 

Uppslag fyrir Facebook:  

 

 

 

Upplifun kvenna af breytingaskeiðinu 

 

 
 

 

 

 

Komið þið sælar! 

Steinunn heiti ég og hef brennandi áhuga á breytingaskeiðinu. Ég er meistaranemi í ljósmóðurfræði við 

HÍ og er að rannsaka upplifun kvenna af þessu lífsskeiði. Ég leita til ykkar sem hafið reynslu af 

einkennum breytingaskeiðs sem hafa haft áhrif á daglegt líf. Rannsóknin mun byggja á viðtölum við 

konur á aldrinunm 45-65 ára, sem eru tilbúnar að ræða upplifun sína af breytingaskeiðinu. Viðtalið 

mun taka 40-60 mínútur og fyllsta trúnaðar og nafnleyndar verður gætt. Rannsóknin hefur hlotið 

samþykki Vísindasiðanefndar (VSN-19-173) og Persónuverndar. 

Það er von mín að niðurstöður rannsóknarinnar veiti dýpri skilning á líðan kvenna á breytingaskeiði 

og geti nýst til að bæta þjónustu. Ef þú ert tilbúin að ræða reynslu þína við mig væri ég þakklát fyrir að 

heyra frá þér gegnum skilaboð hér á Facebook eða í tölvupósti á skz1@hi.is og ég get þá veitt þér frekari 

upplýsingar. Einnig má lesa nánar um rannsóknina í meðfylgjandi auglýsingu. 

mailto:skz1@hi.is
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Uppslag fyrir Leitarstöð Krabbameinsfélags Íslands: 

 

 

 

 

Auglýst er eftir þátttakendum í rannsóknina: 

 

Upplifun kvenna af breytingaskeiðinu 

 

 
 

 

 

Steinunn heiti ég og starfa sem ljósmóðir á Leitarstöðinni og á fæðingarvakt Landspítalans. Ég er 

meistaranemi í ljósmóðurfræði við HÍ og er að rannsaka upplifun kvenna af breytinaskeiðinu. Ég leita 

til ykkar sem hafið reynslu af einkennum breytingaskeiðs sem hafa haft áhrif á daglegt líf. Rannsóknin 

mun byggja á viðtölum við konur sem eru tilbúnar að ræða upplifun sína af breytingaskeiðinu. Viðtalið 

mun taka 40-60 mínútur og fyllsta trúnaðar og nafnleyndar verður gætt. Rannsóknin hefur hlotið 

samþykki Vísindasiðanefndar og Persónuverndar. 

Það er von mín að niðurstöður rannsóknarinnar veiti dýpri skilning á líðan kvenna á breytingaskeiði 

og geti nýst til að bæta þjónustu. Ef þú ert tilbúin að ræða reynslu þína við mig væri ég þakklát fyrir að 

heyra frá þér í tölvupósti á skz1@hi.is eða í síma 788 1406 og ég get þá veitt þér frekari upplýsingar. 

Einnig má lesa nánar um rannsóknina í meðfylgjandi auglýsingu.  

mailto:skz1@hi.is
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Fylgiskjal 3: Kynningarbréf til þátttakenda 

 

 

 

 

Kynning á rannsókninni 

" Upplifun kvenna af breytingaskeiðinu" 

Kæri viðtakandi, 

Tilgangur þessa bréfs er að óska eftir þátttöku þinni í rannsókn sem hefur það að markmiði að 

veita dýpri skilning á upplifun kvenna á breytingaskeiðinu. Von okkar er að sú þekking sem 

fæst með rannsókninni muni veita aukna innsýn í líðan kvenna á breytingaskeiði og veita 

upplýsingar um hvernig best sé að koma til móts við þarfir kvenna og efla heilbrigðistengda 

þjónustu á þessu lífsskeiði. Rannsóknin er lokaverkefni Steinunnar Kr. Zophoníasdóttur til MS 

gráðu í ljómóðurfræði og er unnin undir leiðsögn Marianne E. Klinke, dósents og Helgu 

Gottfreðsdóttur, prófessors við hjúkrunardeild Háskóla Íslands. 

Þátttökuskilyrði 

Áætlað er að bjóða konum á breytingaskeiði þátttöku í rannsókninni.  Til greina koma konur á 

aldrinum 45-65 ára með einkenni breytingaskeiðs sem hafa áhrif á daglegt líf þeirra og/eða 

lífsgæði. Þátttakendur þurfa að vera færir um að veita upplýst samþykki fyrir þátttöku og geta 

tjáð sig á fullægjandi hátt á íslensku.  

Hvað felst í þátttöku 

Þátttaka felst í samþykki þínu fyrir að veita rannsakanda, Steinunni Kr. Zophoníasdóttur, eitt 

eða tvö viðtöl. Í viðtölum, sem tekin verða upp á stafrænt upptökutæki, verður rætt um upplifun 

þína og reynslu af breytingaskeiðinu og áhrif þess á líf þitt. Búast má við að viðtöl taki um 40-

60 mínútur og verður áhersla á að þau verði tekin í næði og á stað sem hentar þátttakendum 

best.  

Þér ber engin skylda til að taka þátt í þessari rannsókn og þú getur hætt þátttöku hvenær sem 

er án þess að gefa á því skýringu.  

Um framkvæmd rannsóknarinnar 

Rannsakendur eru bundnir þagnarskyldu og nafnleynd og trúnaði er heitið. Því munu hvorki 

nafn né önnur persónuauðkenni koma fram í niðurstöðum eða umfjöllun um þær, þar með talið 

erindum og tímaritsgreinum. Ekki verður hægt að rekja niðurstöður til ákveðinna einstaklinga. 

Einungis rannsakendur hafa aðgang að þeim upplýsingum sem skráðar verða og þeim er einnig 

óheimilt að nota upplýsingarnar til annars en tilgangur rannsóknarinnar segir til um. Fyllsta 

öryggis verður gætt við varðveislu og meðhöndlun gagna og þeim eytt að lokinni úrvinnslu. 
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Rannsóknin hefur hlotið samþykki Vísindasiðanefndar og verið tilkynnt til Persónuverndar. 

Áhætta og ávinningur af þátttöku 

Þátttaka í rannsókninni hefur litla áhættu í för með sér en hún getur þó krafist þess að þátttak-

endur ræði og rifji upp erfiða upplifun eða líðan. Slíkt getur valdið tilfinningaróti og mögulega 

sálrænum sársauka. Þátttakendum býðst því að hafa samband við rannsakanda ef upp koma 

erfiðar tilfinningar í kjölfar viðtala. Rannsakandi veitir þá sjálfur eftirfylgd eða útvegar annan 

viðeigandi stuðning fagaðila.  

Enginn persónulegur ávinningur hlýst af því að taka þátt í rannsókninni og ekki verður greitt 

fyrir þátttöku. Þér gefst þó tækifæri til að ræða reynslu þína sem reynst getur hjálplegt. Þá er 

það von rannsakenda að niðurstöður rannsóknarinnar verði hagnýttar til að bæta þjónustu fyrir 

konur á breytingaskeiði. Áætlað er að birta niðurstöður í ritrýndum, innlendum og erlendum 

tímaritum.  

Ef þú hefur spurningar varðandi rannsóknina er þér ávallt velkomið að hafa samband við 

rannsakandann eða ábyrgðarmann rannsóknarinnar.  

Rannsakandi er: 

Steinunn Kr. Zophoníasdóttir, ljósmóðir við Landspítala háskólasjúkrahús og á Leitarstöð KÍ.  

Sími: 788-1406  

Netfang: skz1@hi.is  

Ábyrgðarmaður rannsóknar er:  

Dr. Marianne Elisabeth Klinke, nýdoktor við Hjúkrunarfræðideild, Háskóla Íslands, Eirbergi – 

Eiríksgata 34, 101 Reykjavík og hjúkrunarfræðingur á Landspítala háskólasjúkrahúsi.  

Sími: 895-0173 

Netfang: marianne@hi.is  

Aðrir rannsakendur eru:  

Helga Gottfreðsdóttir, prófessor við hjúkrunarfræðideild Háskóla Íslands. 

Með fyrirfram þakklæti,  

 

__________________________________________________________ 

Rannsakandi: Steinunn Kr. Zophoníasdóttir  

 

__________________________________________________________ 

Ábyrgðarmaður rannsóknar: Dr. Marianne Elisabeth Klinke  

 

Ef þú hefur spurningar um rétt þinn sem þátttakandi í þessari vísindarannsókn eða vilt hætta þátttöku í 

rannsókninni getur þú snúið þér til Vísindasiðanefndar, Borgartúni 21, 105 Reykjavik.  

Sími: 551-7100, tölvupóstur: vsn@vsn.is.  

mailto:skz1@hi.is
mailto:marianne@hi.is
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Fylgiskjal 4: Upplýst samþykki 

 

 

 

 

Upplýst samþykki fyrir þátttöku í rannsókninni 

" Upplifun kvenna af breytingaskeiðinu" 

 

Kynningarbréf og upplýst samþykki fyrir þessari rannsókn eru í tvíriti og þátttakandi mun halda 

eftir eintaki af hvoru tveggja. Kynningarbréf er jafnframt hluti upplýsts samþykkis. 

Mér hefur verið kynntur tilgangur þessarar vísindarannsóknar og í hverju þátttaka mín er 

fólgin. Ég staðfesti hér með undirskrift minni að ég hef lesið upplýsingarnar um rannsóknina 

sem mér voru afhentar. Ég hef fengið tækifæri til að spyrja spurninga um rannsóknina og fengið 

fullnægjandi svör og útskýringar á atriðum sem mér voru óljós. Ég hef af fúsum og frjálsum 

vilja ákveðið að taka þátt í rannsókninni. Mér er ljóst, að þó ég hafi skrifað undir þessa 

samstarfsyfirlýsingu, get ég stöðvað þátttöku mína hvenær sem er án útskýringa og án áhrifa á 

þá heilbrigðisþjónustu sem ég á rétt á í framtíðinni.  

Mér er ljóst að rannsóknargögnin verða ekki geymd lengur en nauðsynlegt er til að framkvæma 

rannsóknina. 

Ég samþykki þátttöku.   

 

Dagsetn.___________________________ 

 

 

____________________________________________  

Þátttakandi  

 

 

____________________________________________  

Rannsakandi  

 

Ef þú hefur spurningar um rétt þinn sem þátttakandi í þessari vísindarannsókn eða vilt hætta þátttöku í 

rannsókninni getur þú snúið þér til Vísindasiðanefndar, Borgartúni 21, 105 Reykjavik.  

Sími: 551-7100, tölvupóstur: vsn@vsn.is.  
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Fylgiskjal 5: Viðtalsrammi 

 

Viðtalsrammi fyrir lokaverkefni til MS gráðu í ljósmóðurfræði 

 

Rannsakandi: Steinunn Kr. Zophoníasdóttir 

Heiti rannsóknar: Upplifun kvenna af breytingaskeiðinu 

Aðferð: Þema- og frásagnagreining (e. narrative analysis) 

Viðtalsrammi: Opið, óstaðlað djúpviðtal. 

 
Markmið verkefnisins er að fá innsýn í upplifun kvenna á breytingaskeiði á breiðum grundvelli, þar sem 

auk persónlulegrar reynslu verður spurt út í félagsleg og menningarleg sjónarhorn. Gögnin sem verða 

til í viðtalinu verða greind og sett fram í frásagnaformi og ættu að gefa aukinn skilning á og meiri dýpt í 

upplifun kvenna á breytingaskeiðinu. 

Í upphafi kynnir rannsakandi sig og segir frá framkvæmd og tilgangi rannsóknarinnar. Þátttakandi fær 

upplýsingablað um rannsóknina, hafi slíkt ekki verið afhent áður. Trúnaði er heitið og þátttakendur fá 

upplýsingar um að öllum gögnum verði eytt og að ekki verði hægt að rekja rekja þátttöku til þeirra. 

Þátttakendur hagnast ekki fjárhagslega á því að taka þátt í rannsókninni og verða upplýstir um að þeir 

geti hætt þátttöku hvenær sem er án skýringa. Beðið verður um leyfi til að taka viðtalið upp og tekið fram 

að viðtalið muni taka um það bil 40-60 mínútur. Leitast verður við að skapa traust og góð tengsl, sýna 

einlægni og nota virka hlustun með samhygð. Þátttakandi undirritar upplýst samþykki áður en viðtal 

hefst. 

Sjálft viðtalið hefst með opinni spurningu til að fá frásagnarflæði þátttakandans í gang. Upphafs-

spurningin er svohljóðandi: „Mig langar að biðja þig að segja mér frá upplifun þinni á breytingaskeiðinu“. 

Reynt verður að grípa sem minnst inn í frásögn viðmælandans til að trufla ekki flæðið og virk hlustun 

notuð til að hvetja viðmælanda til tjáningar. Til að fá aukna dýpt í viðtalið og sem mest kjöt á beinin 

verður leitast við að spyrja dýpra inn í mikilvæg málefni og fá nánari upplýsingar. Dæmi um slíkar spurn-

ingar gætu til dæmis verið: „Getur þú sagt mér meira um það hvernig þér leið“ eða „getur þú gefið mér 

fleiri dæmi um þetta“. Til að fá sem heildrænasta sýn á upplifun og reynslu viðmælandans, verður stuðst 

við viðtalsramma. Viðtalsramminn mun þó ekki stýra viðtölunum heldur hafður til hliðsjónar og spurning-

ar bornar upp eftir flæði og stefnu viðtalsins hverju sinni. Leitast var eftir að útbúa sem opnastar spurn-

ingar og þá helst þær sem byrja með „hvað“ eða „hvernig“ frekar en að nota lokaðar spurningar sem 

bjóða upp á já og nei svarmöguleika. Spurningarnar eru svohljóðandi: 

1. Getur þú lýst hvaða áhrif breytingaskeiðið hefur haft á líf þitt? (líkamleg, andleg, félagsleg, 

vinnutengd) 

2. Hverjar hafa verið helstu áskoranirnar? Getur þú nefnt dæmi þar sem þú hefur fundið fyrir 

einkennum – eru fleiri svipuð dæmi? 

3. Getur þú lýst hvað þú hefur valið að gera til að takast á við einkennin/breytingarnar? (meðferðir, 

íhlutanir, lyf...) 

4. Getur þú lýst viðhorfi þínu til ólíkra meðferðarmöguleika (meðferða, íhlutana, lyfja...)? 
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5. Er eitthvað eitt sem stendur sérstaklega upp úr í þínum huga varðandi upplifun þína á að fara í 

gegnum breytingarskeiði? 

6. Getur þú lýst væntingum þínum til breytingaskeiðsins áður en það hófst hjá þér? 

7. Getur þú lýst nánar hvernig þú metur upplifun þína miðað við það sem aðra konur upplifa (sem 

annað hvort standa þér nær eða það sem þú hefur lesið í fræðsluefni eða á netinu) 

8. Út frá þinni reynslu á því að fara í gegnum breytingarskeiðið, hvaða ráðleggingar myndir þú til 

dæmis veita bestu vinkonu þinni ef hún væri að byrja á breytingaskeiði? / Hvernig væri hægt að 

auðvelda konum að fara í gegnum breytingaskeiðið? 

9. Getur þú lýst fyrir mér hvaða áhrif breytingaskeiðið hefur haft á parsambandið/börn/nánasta 

umhverfi? 

10. Upplifir þú að breytingaskeiðið hafi haft áhrif á kynlöngun þína og kynlíf og ef svo er, þá hvernig? 

11. Getur þú lýst hvernig þú upplifir stuðninginn frá umhverfi þínu? 

12. Getur þú lýst hvaða áhrif breytingaskeiðið hefur haft á vinnuumhverfi þitt? 

13. Hvaða áhrif hefur samfélagsumræðan um breytingaskeiðið á upplifun þína? 

14. Hverju mætti breyta að þínu mati í menningu okkar og samfélagi til að auðvelda konum þetta 

lífsskeið? 

15. Hvaða jákvæðu þætti og möguleika sérð þú tengda breytingaskeiðinu? 

16. Getur þú nefnt mér dæmi um helstu áskorunina sem þú hefur staðið andspænis tengda 

breytingaskeiðinu. 

17. Er eitthvað annað í þínu lífi sem hefur verið álíka erfitt eða stórt og breytingaskeiðið? 

18. Hvaða myndlíkingu myndir þú nota í einni setningu til þess að lýsa þinni reynslu? 

 

Til að tryggja réttmætti verða tekin saman helstu efnisatriði í lok viðtals og viðmælandi spurður hvort 

hann sé sammála túlkun og honum boðið að koma með athugasemdir og bæta við ef þörf þykir. Að 

lokum er viðmælanda þakkað fyrir þátttökuna og fær upplýsingar um hvert leita megi ef andleg 

vanlíðan gerir vart við sig í kjölfar viðtals.   
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Fylgiskjal 6: Leyfi frá Vísindasiðanefnd 
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Fylgiskjal 7: Tilkynning frá Persónuvernd 
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Fylgiskjal 8: Samstarfsyfirlýsing 

 

 

 

 

 

Samstarfsyfirlýsing 

 

Ég undirrituð, Valgerður Lísa Sigurðardóttir, ljósmóðir hjá Landspítala háskólasjúkrahúsi, lýsi 

hér yfir samstarfi við Steinunni Kr. Zophoníasdóttur, ljósmóður og meistaranema sem vinnur 

að rannsókn sem ber heitið: 

Upplifun kvenna af breytingaskeiðinu: Þema- og frásagnagreining 

Leiðbeinendur eru Marianne E. Klinke , dósent og Helga Gottfreðsdóttir, prófessor. 

Samstarfið felur að í sér að hafi þátttakendur rannsóknarinnar þörf fyrir aðstoð eftir að 

viðtalið hefur farið fram, munu þeir hafa aðgang að þjónustu minni í allt að fjórar vikur eftir 

að viðtal á sér stað. 

 

 

______________________________________ 

Staður og dagsetning 

 

______________________________________ 

Valgerður Lísa Sigurðardóttir 


