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Útdráttur 

 Rannsókn þessi er lokaverkefni til B.Sc. prófs í hjúkrunarfræði við Háskólanum á 

Akureyri. Tilgangur rannsóknarinnar var að hanna og forprófa spurningalista um þvagleka á 

meðgöngu og eftir fæðingu. Rannsóknarspurningin var þessi: „er mælitækið réttmætt og 

áreiðanlegt við mat á þvagleka á meðgöngu og eftir fæðingu?”. 

 Rannsóknin var megindleg og notast var við lýsandi og tengsla rannsóknaraðferð. 

Þátttakendur voru 15 konur sem komu með börn sín á aldrinum sex vikna til sex mánaða í 

ungbarnavernd Heilsugæslustöðvarinnar á Akureyri og voru valdir með þægindaúrtaki. Við 

tölfræðilega úrvinnslu rannsóknarinnar var notast við hugbúnaðinn Statistical package for 

social sciences (SPSS) og töflureikninn Microsoft Excel. 

 Ítarleg heimildaleit var gerð til að fá glögga mynd af viðfangsefninu. Þvagleki er 

mikið feimnismál og hefur víðtæk áhrif á líf og andlega líðan þeirra kvenna sem af honum 

þjást. Þvagleki er nokkuð algengt vandamál á meðgöngu og eftir fæðingu. Orsakir og 

áhættuþættir eru fjölmargir og niðurstöðum rannsókna ber ekki saman um hvaða þættir eru 

mikilvægastir. Ýmis árangursrík úrræði standa til boða en jafnframt er fræðsla til kvenna og 

opin umræða í þjóðfélaginu um þvagleka mikilvæg. Hjúkrunarfræðingar og ljósmæður hafa 

góð tækifæri til að láta að sér kveða á þessum vettvangi. 

Niðurstöður sýndu að ýmsir gallar voru á spurningalistanum og voru endurbætur 

gerðar í samræmi við það. Ein spurning var felld út, nýrri spurningu bætt við og einni 

spurningunni var skipt í tvær. Orðalagi í mörgum spurningum og svarmöguleikum var breytt 

og nýjum svarmöguleikum bætt við. Rannsakendur töldu þessar breytingar auka réttmæti og 

áreiðanleika spurningalistans. 

 Rannsakendur hafa styrkst ennfrekar í sannfæringu sinni um mikilvægi þess að 

forprófa og undirbúa vel ný mælitæki til rannsókna. Forprófun er nauðsynleg til þess að 

spurningalistinn verði sem best úr garði gerður og gefi þannig áreiðanlegri niðurstöður. Í ljósi 
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þeirra breytinga sem gerðar voru á spurningalistanum telja rannsakendur réttast að forprófa 

hann aftur áður en hann verður notaður til umfangsmeiri rannsókna. 

 

Lykilhugtök: þvagleki, meðganga, fæðing, ungbarnavernd Heilsugæslustöðvarinnar á 

Akureyri, forprófun. 
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Summary 

 This study is a final dissertation for the degree of B.Sc. in nursing science at the 

University of Akureyri. The aim of the study was to design and pre-test a questionnaire 

relating to urinary incontinence during pregnancy and after birth. The research question was 

as follows: “is the measuring device valid and reliable for the purpose of assessing urinary 

incontinence during pregnancy and after delivery”. 

 The research was of the quantitative type and the methodology used was descriptive 

and correlational. The participants, chosen by means of a convenience sample, were 15 

women who brought their children aged between six weeks and six months to the infant care 

unit of the Akureyri Health Centre. In the statistical processing of the research, the software 

Statistical Package for Social Sciences (SPSS) was used together with the spreadsheet 

program Microsoft Excel. 

 A thorough study of written sources was carried out in order to obtain a clear picture 

of the subject. Urinary incontinence causes a great deal of embarrassment and has a far-

ranging impact on the lives and mental well-being of the women who are affected by it. The 

problem is fairly common during pregnancy and after childbirth. There are numerous causes 

and risk factors and research has not provided conclusive evidence as to which factors are of 

the greatest significance. Various successful options exist for treating the problem and it is 

important to offer education as well as encouraging open discussion in society in this context. 

Nurses and midwives have considerable opportunities to make themselves heard with regard 

to this matter. 

 The results indicated various faults in the questionnaire which was amended 

accordingly. One question was deleted, a new question added and one question was split in 

two. The phrasing of many questions and response options was altered and new response 



vi                       

choices added. The researchers felt that these alterations increased the validity and reliability 

of the questionnaire.  

 The researchers have been strengthened in their conviction of the importance of pre-

tests and the careful preparation of new measuring instruments for the purpose of research. 

Pre-testing is necessary to ensure the optimum design of the questionnaire so as to produce 

reliable results. With a view to the changes made in the questionnaire, the researchers feel it 

would be advisable to pre-test it again before using it in a more comprehensive research 

project. 

 

Key concepts: urinary incontinence, pregnancy, childbirth, the infant care unit of 

Akureyri Health Centre, pre-testing. 
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