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Ágrip
Ófrjósemi er algengt vandamál um allan heim. Um það bil eitt af hverjum sex pörum kljást við slíkan
vanda. Stutta skilgreiningin á ófrjósemi er þegar par hefur stundað óvarið kynlíf í meira en ár án þess
að verða barnshafandi. Rannsóknir sýna að ófrjósemi og frjósemismeðferðir sem fólk gengur í
gegnum geta haft mikil áhrif á líf og líðan þeirra para sem það upplifa.
Þessi rannsókn er hluti af stærri rannsókn Hildar Sigurðardóttur ljósmóður og lektors við
Hjúkrunarfræðideild Háskóla Íslands. Markmið rannsóknarinnar er að prófa íslenska þýðingu á
mælitækinu FertiQoL. FertiQoL spurningalistinn var hannaður árið 2002 sem alþjóðlegt mælitæki til að
kanna lífsgæði kvenna og karla sem glíma við ófrjósemi. Spurningalistinn sem hefur verið þýddur yfir á
meira en fjörutíu tungumál samanstendur af þrjátíu og sex spurningum sem eru hannaðar til þess að
meta lífsgæði fólks sem er í frjósemismeðferð í kjölfar ófrjósemis.
Rannsóknaraðferðin er megindleg og var spurningalisti lagður fyrir pör sem ganga í gegnum
frjósemismeðferðir, með aðstoð frá starfsfólki IVF-klíník á tímabilinu 18.apríl 2017 til 8.maí 2017.
Úrtakið var þægindaúrtak þar sem valin voru þeir einstaklingar og pör sem komu vegna
frjósemismeðferðar á IVF-klíník á tilteknu tímabili. Svarhlutfall var 95%. Úrvinnsla gagna fór fram í
SPSS tölfræðiforritinu.
Áreiðanleikastuðullinn Cronbach´s alpha var notaður til að kanna áreiðanleika og innra samræmi
FertiQoL spurningalistans. Í þessari rannsókn mældist Cronbach´s alpha 0.937 sem telst vera
áreiðanlegt og sýnir gott innra samræmi.
Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að íslensk þýðing spurningalistans FertiQoL sé góð og
niðurstöður benda einnig til þess að íslenska útgáfa FertiQoL sé áreiðanleg og hægt er að taka næsta
skref í rannsókninni sem er að leggja listann fyrir stærra úrtak og fá viðmiðunartölur fyrir Ísland.

Lykilorð: Frjósemi, ófrjósemi, frjósemismeðferð, lífsgæði, þýðingar, FertiQoL, forprófanir.
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Abstract
Infertility is a common problem all over the world. About one in six couples have problems with
infertility. Infertility is in short defined as a failure to achieve a clinical pregnancy after twelve months or
more of regular unprotected sexual intercourse. Research reveals that infertility and fertility treatments
that people go through can have a great impact on their lives and well-being.
This study is a part of a greater research conducted by Hildur Sigurðardóttir who is a midwife and
an assistant professor at the Faculty of Nursing, University of Iceland. The study aims to test the
Icelandic translation of an international tool called FertiQoL. The FertiQoL questionnaire was first
introduced in the year 2002 as an international tool for measuring the quality of life of both men and
women that experience infertility. The questionnaire that has been translated into more than forty
different languages consists of thirty-six questions designed to assess the quality of life of people
going through fertility treatments.
The research method used in this study was quantitative. The survey builds on a previous research
instrument. A questionnaire was submitted to people going through fertility treatments at IVF-Clinic
from 18th of April 2017 to 8th of May 2017. We used convenience sample as the pairs coming for a
fertility treatment in a given time period were chosen. The response rate was 95%. The data
generated from the questionnaire was organised and entered into a database and analysed by using
SPSS (statistical package for the social sciences).
The Cronbach´s alpha reliability coefficient was used to test the reliability and internal consistency
of the FertiQoL questionnaire. In this study the Cronbach´s alpha was measured 0.937 which is
considered to be reliable and internally consistent.
The findings of the study indicate that the Icelandic translation of the FertiQoL questionnaire is
good and the findings show furthermore that the Icelandic version of the FertiQoL is reliable, so it is
now possible to proceed with the research, applying the questionnaire to a larger sample and
collecting further data for Iceland.

Key words: Infertility, fertility, fertility treatment, Quality of life, translations, FertiQol, Pilot study.
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Listi yfir skammstafanir
IVF: Glasafrjóvgun, (e. In vitro fertilisation).
ICSI: Smásjárfrjóvgun, (e. IntraCytoplasmic Sperm Injection).
TESA: Ástunga á eista (e. Testicular sperm aspiration).
ASRM: American Society of Reproductive Medicine.
ESHRE: European Society of Human Reproduction and Embryology.
QoL: Lífsgæði (e. Quality of life).
FertiQoL: Fertility quality of life.
HADS: Hospital Anxiety and Depression Scale.
PCQ-infertility: Patient centredness questionnaire – infertility.
IPS: Infertility Partnership Scale.
QMI: Qualiti Marriage Index.
SF36: Short Form 36
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Listi yfir skilgreiningar

Endómetríósa: Legslímuflakk. Krónískur sjúkdómur þar sem frumur úr innra lagi legsins finnast á
öðrum stöðum í kviðarholinu. (Samtök um endómetríósu, e.d.)
Hormónameðferð: Þegar konan tekur inn lyf með hormónum til að örva egglos (IVF-Klíník, e.d.d.)
SF36: Fjölþætt heilbrigðiskönnun sem inniheldur 36 spurningar út frá átta mælikvörðum með stigun
sem og samantekt á líkamlegum og andlegum kvörðum.

12

1 Inngangur
Flestir hafa löngun til að fjölga sér og eignast börn (Svanberg o.fl., 2006) og getur það reynst fólki afar
erfitt ef það gengur ekki eftir. Um það bil eitt af hverjum sex pörum glímir við ófrjósemi samkvæmt
skilgreiningu á ófrjósemi. Skilgreiningin á ófrjósemi er þegar par hefur stundað óvarið kynlíf í meira en
ár án þess að verða barnshafandi og þá er mælt með að fara í mat hjá sérfræðingi. Hinsvegar ef þú ert
þrjátíu og fimm ára eða eldri er ráðlagt að fara í slíkt mat strax eftir sex mánuði (American Society of
Reproductive Medicine, 2012).
Á Íslandi er aðeins ein meðferðarstofnun sem veitir aðstoð á þessu sviði, IVF-Klíníkin. Sænska
fyritækið IVF Sverige keypti Art Medica árið 2015 og stofnuð var IVF-Klíníkin. IVF-Klíníkin býður upp á
helstu tæknifrjóvgunarmeðferðir eins og glasafrjóvgun, tæknisæðingu og smásjárfrjóvgun sem og
ýmsar frjósemisrannsóknir.
Samtökin European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE) og American
Society of Reproductive Medicine (ASRM) sameinuðust árið 2002 með lyfafyrirtæki sem í dag gengur
undir nafninu Merck og þróuðu þau saman spurningalistann FertiQoL. Spurningalistinn var hannaður
sem alþjóðlegt mælitæki til að kanna lífsgæði kvenna og karla sem glíma við ófrjósemi. FertiQoL
spurningalistinn er eina alþjóðlega mælitækið sem mælir lífsgæði einstaklinga í frjósemismeðferðum.
Spurningalistinn hefur verið þýddur á yfir fjörutíu tungumál (Fertility quality of life tool, e.d.a ; Fertility
quality of life tool, e.d.b.).
Gildi þessa verkefnis fyrir hjúkrun er mikilvægt að því leiti að hjúkrunarfræðingar og ljósmæður
gegna veigamiklu hlutverki í að styðja við pör og einstaklinga sem gangast undir frjósemismeðferð.
Samkvæmt Cousineau og Domar eru lífsgæði fólks sem glímir við ófrjósemi heldur minni en þeirra
sem ekki glíma við það vandamál. Konur sem glíma við ófrjósemi þjást oftar af streitu, þunglyndi og
kvíða en þær sem ekki glíma við ófrjósemi. Samkvæmt rannsókn þeirra virtust karlar frekar upplifa
lægra sjálfsálit og vanmátt í tengslum við samfélagshlutverk þeirra. Fólk í fyrstu meðferð dylur oft
áhyggjur sína og vanlíðan og er FertiQoL spurningalistinn hannaður til þess að koma auga á slíkt og
skima fyrir skertum lífsgæðum hjá fólki sem glímir við ófrjósemi. Með niðurstöðum úr
spurningalistanum er hægt að koma auga á fólk sem þarfnast aukins stuðnings, bæði í
meðferðarferlinu og einnig eftir að meðferð lýkur ef þungun hefur tekist (Cousineau og Domar, 2007).
Hjúkrunarfræðingar og annað heilbrigðisstarfsfólk geta stutt við fólk í meðferðarferlinu og ljósmæður
geta veitt aukinn stuðning á meðgöngunni og í gegnum fæðingarferlið.
Markmiðið með rannsókninni sem gerð var í tengslum við þetta lokaverkefni var fyrst og fremst að
forprófa íslenska þýðingu á spurningalistanum FertiQoL (Fertility quality of life). FertiQoL er mælitæki
sem mælir lífsgæði fólks sem er í frjósemismeðferðum í kjölfar ófrjósemis. Forprófunin er hluti af stærri
rannsókn Hildar Sigurðardóttur, ljósmóður og lektors við Hjúkrunarfræðideild Háskóla Íslands.
Við gerð verkefnisins var leitast við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningu:


Er FertiQoL mælitækið réttmætt og áreiðanlegt í íslenskri þýðingu?
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Auk þess að svara rannsónarspurningunni var markmið með forprófuninni að fá hugmynd um
viðmiðunartölur fyrir Ísland, þó ekki sé hægt að styðjast við þær þar sem ekki er hægt að alhæfa frá
úrtaki yfir á þýðið.
Rannsóknaraðferðin var megindleg og var spurningalistinn lagður fyrir pör sem gengust undir
frjósemismeðferðir, með aðstoð frá starfsfólki IVF-klíníkinnar á tímabilinu 18. apríl 2017 til 8. maí 2017.
Úrtakið var þægindaúrtak þar sem valdir voru þeir einstaklingar og pör sem komu vegna
frjósemismeðferðar á IVF-klíníkina á tilteknu tímabili. Svarhlutfall var 95% og fór úrvinnsla gagna fram
í SPSS tölfræðiforritinu (Statistical Package for the Social Sciences).
FertiQoL spurningalistinn hefur verið þýddur á yfir fjörutíu tungumál og hafa margar forprófanir
verið gerðar þar sem mælingar á réttmæti spurningalistans hafa verið að gefa góða raun.
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2 Fræðileg samantekt
Í þessum kafla sem snýr að fræðilegri samantekt viðfangsefnis okkar verður farið almennt yfir
ófrjósemi og frjósemismeðferðir. Í kjölfarið er FertiQoL spurningalistinn kynntur til sögunnar og fjallað
um það hvað hann mælir auk þess sem farið verður yfir hvað þarf að hafa í huga við þýðingar og
forprófanir á mælitækjum eins og FertiQoL.

2.1 Almennt um ófrjósemi og meðferðir
2.1.1 Algengi og ástæður ófrjósemis
Erfiðleikar við að eignast börn er algengara vandamál en marga grunar. Í kringum eitt af hverjum sex
pörum kljást við þetta vandamál og eru ástæður ófrjósemis margar. Misjafnt er hvar vandinn er og til
eru margar mismunandi meðferðir eftir því hvar orsakir vandans liggja (American society of
reproductive medicine, 2012). Vandamálið getur legið hjá konunni, karlinum eða hjá þeim báðum (IVFklíník, e.d.a). Talið er að í um 20-30% tilfella séu ástæður ófrjósemis hjá pörum vegna líkamlegra
vandamála hjá karlinum, 20-35% tilfella vegna líkamlegra vandamála hjá konunni og í 25-40% tilfella
eru líkamleg vandamál hjá báðum aðilum. Hinsvegar eru um 10-20% para með óútskýrða ófrjósemi
(American society of reproductive medicine, 2012).
Ófrjósemi tengist einnig lífstíl og umhverfi og margt er talið hafa áhrif á frjósemi. Þættir sem hafa
neikvæð áhrif á frjósemi eru t.d reykingar, óeðlileg líkamsþyngd, streita og hækkaður aldur kvenna
þegar barneignir eru fyrirhugaðar (ESHRE, 2016). Helstu orsakir og vandamál sem karlar glíma við
eru t.d. skemmdar sáðrásir sem getur meðal annars verið afleiðing kynsjúkdóma; æðaflækja á
pungsvæði sem gerir það að verkum að blóðflæði eykst til eistna og verður þá of mikill hiti á svæðinu,
sem hefur þær afleiðingar að sæðisfrumuframleiðsla verður lélegri; blöðruhálskirtilsbólga; skortur á
hormónum sem þá dregur úr sæðisfrumuframleiðslu; litningagallar; umhverfisáhrif og lyfjanotkun. Þetta
hefur allt áhrif á frjósemi karla (Jungwirth o.fl., 2015; American society of reproductive medicine,
2012). Helstu orsakir og vandamál sem konur glíma við eru raskanir á tíðarhring eða óreglulegar
blæðingar, endómetríósa, vandamál í legi, leghálsvandamál, lítil virkni í eggjastokkum, umhverfisáhrif
og lyfjanotkun. Hinsvegar er algengasta orsök ófrjósemis kvenna vegna vandamála í eggjaleiðurum.
Aðalástæða vandamála í eggjaleiðurum er vegna bólgusjúkdóma sem oftast eru af völdum klamydíu.
Hinsvegar geta vandamál í eggjaleiðurum líka verið vegna annarra ásæðna, þ.á.m. sýkinga vegna
lekanda. Þetta hefur allt áhrif á frjósemi kvenna (Roupa o.fl., 2009; American society of reproductive
medicine, 2012; Abrao o.fl., 2013; Landlæknir, 2013).

2.1.2 Meðferðir við ófrjósemi
Eftir að fyrsta barnið fæddist eftir tæknifrjóvgunarmeðferð árið 1978 hafa um 5,4 milljónir barna fæðst í
þennan heim með hjálp tæknifrjóvgunarmeðferða (ESHRE, 2016). Frjósemismeðferðir eru
mismunandi og mismikil aðsókn er í slíkar meðferðir eftir löndum. Fyrsta stig meðferðar við ófrjósemi
er að kortleggja vandamálið og komast að orsök vandans. Meðferðarferlið hefst á viðtali við lækni á
meðferðarstofnuninni og tekin er blóðprufa í kjölfarið og sæðisprufu er skilað inn. Hormónameðferð er
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fyrsta meðferðin sem reynd er, þ.e.a.s. ef talið er að hún geti haft áhrif. Eftir að hún er fullreynd eru
tæknifrjóvgunarmeðferðir reyndar (Helga og Helga, 2012). Þær tæknifrjóvgunarmeðferðir sem stuðst
er við í flestum löndum eru eftirfarandi:
1. Tæknisæðing: Tæknisæðing er einfaldasta form af tæknifrjóvgun og er aðeins hægt að
framkvæma hana ef eggjaleiðarar konunnar eru opnir. Sáðfrumum er sprautað inn í leg
konunnar þegar egglos verður en mismunandi er hvort það er gert í náttúrulegum
tíðarhring eða eftir væga örvun eggjastokkanna.
2. Glasafrjóvgun - IVF: IVF sem stendur fyrir „In vitro fertilisation“ eða frjóvgun utan líkamans.
Kona byrjar á að fara í svokallaða bælimeðferð, hún fær síðan lyf til að örva
eggjastokkana, þroskuð egg eru sótt í eggheimtu, þau frjóvguð á rannsóknarstofu og
fósturvísinum er komið fyrir um það bil 2-5 dögum eftir frjóvgun.
3. Smásjáarfrjóvgun – ICSI: ICSI stendur fyrir „IntraCytoplasmic Sperm Injection“. Í þessu
tilviki uppfyllir sæðið ekki skilyrði um fjölda sæðisfrumna eða hreyfanleika og er eggið þá
frjóvgað undir smásjá með því að koma einni sæðisfrumu fyrir inn í egginu. Að öðru leiti er
smásjárfrjóvgun eins og glasafrjóvgun. Þeir karlmenn sem farið hafa í ófrjósemisaðgerð
eða hafa svo til engar sæðisfrumur í sæðisvökvanum býðst að fara í ástungu á eista eða
hægt er að taka vefjasýni. Þessi aðferð kallast TESA sem stendur fyrir „testicular sperm
aspiration“. Þær sæðisfrumur sem nást með ástungunni er aðeins hægt að nota í
smásjárfrjóvgun.
4. Uppsetning á frystum fósturvísum: Frystum fósturvísum, þar sem báðar kynfrumur eða
önnur er úr foreldri, er komið fyrir í legi móður þegar líkaminn er talinn tilbúinn miðað við
tíðarhring.
5. Tæknifrjóvganir með gjafaeggi: Þar sem sæði föður er notað til að frjóvga gjafaegg og
fósturvísinum er komið fyrir í legi móður.
6. Tæknifrjóvganir með gjafasæði: Þar sem eggfruma móður er frjóvguð með gjafasæði og
fósturvísinum síðan komið fyrir í legi móður.
7. Gjöf fósturvísa: Þar sem bæði sæði og eggfruma er úr öðrum en foreldrum og
fósturvísinum er síðan komið fyrir í legi móður. Þetta ferli er ekki leyft á Íslandi.
8. Staðgöngumæðrun: Þar sem sæði föður er látið frjóvga eggfrumu móður eða eggfrumu
staðgöngumóður með tæknifrjóvgun og komið fyrir í legi staðgöngumóður. Þetta ferli er
ekki leyft á Íslandi.
(Helga og Helga, 2012; ESHRE, 2016; Lög um tæknifrjóvgun og notkun kynfrumna og fósturvísa
manna til stofnfrumurannsókna nr.55/1996; IVF-klíník, e.d.c.).
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2.2 Áhrif ófrjósemis
2.2.1 Afleiðingar ófrjósemis
Ófrjósemi er algengt vandamál í nútíma samfélagi. Flestir hafa löngun til að fjölga sér og eignast börn
(Svanberg o.fl., 2006) og getur það reynst fólki afar erfitt ef það gengur ekki eftir. Með nútímatækni er
hægt að aðstoða stóran hluta af þessum hópi, en að ganga í gegnum slíkt ferli getur haft gríðarleg
sálfélagsleg áhrif og valdið mikilli vanlíðan. Skilgreiningin á ófrjósemi er þegar par hefur stundað óvarið
kynlíf í meira en ár án þess að verða barnshafandi og þá er mælt með að fara í mat hjá sérfræðingi.
Hinsvegar ef þú ert þrjátíu og fimm ára eða eldri er ráðlagt að fara í slíkt mat strax eftir sex mánuði
(American Society of Reproductive Medicine, 2012). Eftir það tekur tíma að fá greiningu á vandamáli
og síðan að ganga í gegnum tæknifrjóvganaferlið. Það getur heppnast í fyrstu tæknifrjóvguninni en
einnig getur fólk gengið í gegnum margar meðferðir án árangurs. Þetta þýðir að ferlið frá því að
ákvörðun um að eignast barn er tekin og þangað til fólk verður foreldri, þ.e.a.s. ef það gengur upp,
getur verið mjög tímafrekt og langt og þá getur það óhjákvæmilega reynt verulega á einstaklinginn og
sambandið. Jákvæð fylgni er á milli fjölda misheppnaðara meðferða og kvíða og þunglyndis. Því fleiri
meðferðir sem fólk hefur gengið í gegnum án þess að sjá þann árangur sem óskað var eftir því meiri
vanlíðan fylgir (Maroufizadeh o.fl., 2015).
Pör upplifa erfiðleika og álag á sambönd sín. Þau upplifa meiri félagslega einangrun, minni
félagslegan stuðning og finna fyrir meiri streitu og álagi innan sambandsins en önnur frjó pör á sama
aldri (Cassidy og McLaughlin, 2016; Cassidy og Sinttovani, 2008). Hinsvegar eru flestar rannsóknir
sem sýna að konur finna fyrir meira álagi og vanlíðan vegna ófrjósemis og meðferða vegna ófrjósemis,
en karlar í sömu sporum (Behboodi-Moghadam o.fl., 2013; Schaller o.fl., 2016). Mögulega er það
vegna þess að þær verða fyrir meira andlegu og líkamlegu álagi en karlar. Með líkamlegu og andlegu
álagi er t.d. átt við að meðferðir sem eru í boði við ófrjósemi beinast flest allar að konum og þannig er
eins og barneignirnar séu meira á þeirra ábyrgð (Helga og Helga, 2012). Einnig þar sem flestar
meðferðir beinast að konum þá óumflýjanlega verða þær fyrir meira líkamlegu álagi. Þær þurfa að
ganga í gegnum flókið ferli sem hefur mikil áhrif á líkama þeirra, þurfa að taka lyf sem hafa einnig áhrif
á líðan og síðast en ekki síst þá er það þeirra líkami sem er reynt að koma hinu nýja lífi fyrir í. Þau
áhrif sem þessar meðferðir hafa á konur eru ekki bara skammtímaáhrif heldur einnig langtímaáhrif.
Þau líkamlegu áhrif sem geta komið fram eru oförvun eggjastokka, aukin áhætta á fjölburameðgöngu,
utanlegsfóstur, hækkaðar líkur á meðgöngueitrun og keisaraskurði, snúningur á eggjastokkum og
auknar líkur á fylgjulosi, auk þess sem það hefur verið í umræðunni, en er þó umdeilanlegt, hvort
tengsl séu á milli tænifrjóvgunaraðgerða og krabbameins (Gelbaya, 2010).

2.2.2 Aðstoð og fræðsla í gegnum ferlið
Það sem konur virðast kvíða mest er að fá neikvætt þungunarpróf eftir meðferð en karlar hafa mestar
áhyggjur af heilsu konu sinnar. Virðast pör yfirleitt hafa litlar áhyggjur af fjölburameðgöngu (Schaller
o.fl., 2016). Þá eru konur sem verða þungaðar með tæknifrjóvgunum meira kvíðnar fyrir því að missa
barnið á meðgöngunni en konur sem ekki þurfa aðstoð við að verða þungaðar. Karlmenn í sömu stöðu
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óttast þetta einnig en þeir eru líka að kvíða því að barnið verði ekki heilbrigt í meira mæli en karlmenn
sem ekki þurfa að fara í gegnum tæknifrjóvgunarferlið (Hjelmstedt o.fl., 2003). Þetta er gott að hafa í
huga þegar kemur að fræðslu og stuðningi fyrir þennan hóp og að það er mögulega þörf fyrir
áframhaldandi stuðningi út meðgönguna en ekki bara á meðan tæknifrjóvgunarferlið á sér stað. Annað
sem konur finna minna fyrir en karlar í gegnum þetta ferli er kynlöngun (Tüzer o.fl., 2010). Kyndeyfð
hefur beina tengingu við þunglyndi og kvíða og getur valdið miklum sambandserfiðleikum. Þess vegna
getur verið mikilvægt að bjóða upp á ráðgjöf því tengdu á meðan á þessu ferli stendur (Peterson o.fl.,
2007).
Flestar rannsóknir benda til þess að stuðningur frá maka skipti miklu máli en stuðningur er eitt
mikilvægasta atriðið þegar kemur að því að aðlagast þessum nýju aðstæðum (Cassidy og McLaughlin,
2016). Þær aðferðir sem hafa sýnt góða raun sem stuðningsmeðferð fyrir fólk í frjósemismeðferðum
eru margar en þ.á.m. er mikilvægt að ýta undir samskiptatjáningu við maka og að sýna hvort öðru
stuðning í gegnum ferlið (Ying o.fl., 2015.a; Ying o.fl., 2015.b). Hugræn atferlismeðferð og núvitund
eru meðferðir sem sýnt hafa fram á að geta minnkað kvíða og dregið úr þunglyndiseinkennum
(Galhardo o.fl., 2013; Ying o.fl., 2016). Annað sem hefur komið að gagni og eykur vellíðan í gegnum
ferlið er ráðgjöf, fræðsla og að ýta undir sjálfsbjargarhæfni (Ockhuijsen o.fl., 2013; Ying o.fl., 2016).
Sýnt hefur verið fram á að konur sem hafa notast við nálastungur sem stuðningsmeðferð sýni minni
merki um kvíða (Isoyama o.fl., 2012).
Það eru nokkrir hópar sem sérstaklega þarf að hafa í huga því þeir hópar eru í meiri hættu á að
þróa með sér þunglyndi, kvíða og aðra vanlíðan í gegnum ferlið. Það þarf sérstaklega að huga að
þeim sem eiga misheppnaðar meðferðir að baki. Sá hópur er í meiri hættu á að sýna einkenni
þunglyndis og þurfa því frekar á stuðningi að halda (Peterson o.fl., 2007; Maroufizadeh o.fl., 2015;
Schaller o.fl., 2016). Þær konur sem eru mikið í að kenna sjálfri sér um, finna lítinn stuðning og eru
óöruggar í sambandi sínu eru einnig líklegri til að finna fyrir mikilli vanlíðan í gegnum ferlið (Cassidy og
McLaughlin, 2016). Mikilvægt er að aðstoða fólk við að aðlaga sig að þessum aðstæðum og að stuðla
að aukinni vellíðan þeirra. Kennsla og ráðgjöf í byrjun meðferðar er mikilvæg og það að minnka streitu,
þunglyndiseinkenni og kvíða getur aukið líkur á því að meðferð takist og þar með að markmiðinu með
meðferðinni sé náð (Belevska, 2015; Ying o.fl., 2016).

2.3 Meðferðarstofnanir á Íslandi
IVF-Klíníkin er eina tæknifrjóvgunarmeðferðarstofnunin á Íslandi og er hún hluti af IVF Sverige. Áður
var fyrirtækið Art Medica það eina á landinu sem sinnti tæknifrjóvgunum en sænska fyrirtækið IVF
Sverige keypti Art Medica árið 2015 og stofnuð var IVF-Klíníkin. Þegar talað er um tæknifrjóvgun er
verið að vísa til þess að kynfrumur eru meðhöndlaðar utan líkamans til að aðstoða við barneignir (IVFKlíník. (e.d.f.)).
IVF-Klíníkin býður upp á margskonar tæknifrjóvgunarmeðferðir t.d. glasafrjóvgun, smásjárfrjóvgun
og tæknisæðingu. Þar er einnig framkvæmd ástunga á eista og hentar það inngrip bæði mönnum sem
ekki hafa sáðfrumur í sæðisvökvanum af margskonar ástæðum sem og þeim sem áður hafa farið í
ófrjósemisaðgerð. Á IVF-Klíníkinni er einnig í boði að fá gjafaegg, gjafasæði, frystingu á eggjum til
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síðari nota og frystingu á fósturvísum en geyma má frysta fósturvísa í tíu ár að hámarki (IVF-Klíník,
e.d.c.; Lög um tæknifrjóvgun nr. 55/1996).
Eins og sjá má í töflu 1 er verð fyrir tæknisæðingu fimmtíu og sjö þúsund krónur, glasafrjóvgun
kostar fjögur hundruð fimmtíu og fimm þúsund krónur og uppsetning frystra fósturvísa kostar eitt
hundrað og fimmtíu þúsund krónur. Víða á Norðurlöndunum eru allt að fjórar meðferðartilraunir
niðurgreiddar að fullu fyrir barnlaus pör eða einstaklinga. Hér á Íslandi greiðir barnlaust par 50% af
heildarupphæðinni fyrir fyrstu meðferðina, 30% af heildarupphæð fyrir aðra og þriðju meðferð og ef
meðferðirnar verða fleiri greiðir parið alla meðferðina. Eigi parið barn fyrir þá greiðir það
meðferðina/meðferðirnar að fullu (Sol Olafsdottir o.fl., 2009; IVF-Klíník. e.d.c.; Helga Gottfreðsdóttir og
Helga S. Ólafsdóttir, 2012).
Tafla 1: Gjaldskrá hjá IVF-Klíníkinni yfir ýmsa þjónustu í apríl 2017

2.4 Lífsgæði
2.4.1 Hugtakið „Lífsgæði“ og heilsutengd lífsgæði
Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (WHO) skilgreinir hugtakið lífsgæði sem skynjun einstaklingsins á
stöðu sinni í lífinu í tengslum við eigin menningu, verðmat, markmið, væntingar, lífskjör og hluttekt.
Hugtakið er vítt og er undir flóknum áhrifum af líkamlegri heilsu einstaklingsins, sjálfstæði hans,
andlegu ástandi, félagstengslum og tenglsum hans við umhverfisaðstæður (WHOQOL, 1997).
Almenn lífsgæði teljast til helstu lífsnauðsynjar líkt og húsnæði, næring og huglæg atriði eins og
hamingja og vellíðan. Lífsgæði tengjast ekki alltaf heilsu þar sem að einstaklingur með góða heilsu
getur haft skert lífsgæði og einstaklingur með heilsubresti getur haft góð lífsgæði. Langlífi er ekki
eftirsóknarvert ef engin lífsgæði eru til staðar og þar sem fólk í dag er orðið eldra er mikill hluti eldra
fólks sem glímir við langvinna sjúkdóma. Mikilvægt þykir að bæta frekar lífi við árin hjá þeim en ekki
aðeins árum við lífið. Lífsgæði eru metin af einstaklingnum sjálfum og tengjast almennt jákvæðum
hliðum lífsins eins og til dæmis heilsu, lífsgleði og hamingju (Albertsdóttir o.fl., 2009).
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Heilsutengd lífsgæði byggjast þar af leiðandi á því hvernig einstaklingurinn sjálfur skynjar heilsu
sína og hvernig sjúkdómar, slys og aðrar meðferðir hafa áhrif á hans lífsfyllingu og líf. Heilsu tengjast
margir þættir og má sem dæmi nefna andlega heilsu, líkamlega heilsu, sálfélagslega þætti, álag vegna
sjúkdóma og meðferða, félagslega starfsgetu og getu til að sinna athöfnum daglegs lífs. Heilsutengt
lífsgæði eru huglæg, með áherslu á það hvernig heilsa hefur áhrif á getu einstaklingsins til að lifa sínu
lífi til fullnustu, og afstæð þar sem þau eru metin í samanburði við það sem einstaklingurinn þekkti frá
fyrri tíð. Lífsgæði breytast með tímanum og felst í góðum lífsgæðum að reynsla samræmist vonum og
væntingum einstaklingsins. Markmið og forgangsröðun einstaklingsins þurfa að vera raunhæf og
aukast lífsgæði ef bil milli raunveruleika og óska minnkar (Albertsdóttir o.fl., 2009).

2.4.2 Frjósemi og lífsgæði
Frjósemi hefur áhrif á lífsgæði fólks og er fólk sem glímir við ófrjósemi með heldur minni lífsgæði en
fólk sem ekki glímir við það vandamál. Ófrjósemi getur haft margskonar áhrif á sálarlíf fólks og valdið
tilfinningalegum þjáningum. Mörg pör sem upplifa ófrjósemi finnst þau missa stjórnina á sínu lífi og fyrir
þau verður ófrjósemin þungamiðjan í þeirra daglega lífi. Samkvæmt rannsókn sem Cousineau og
Domar gerðu árið 2007 kom í ljós að konur sem glíma við ófrjósemi þjást oftar af streitu, þunglyndi og
kvíða en þær sem ekki glíma við þau vandamál og hefur það áhirf á þeirra lífsgæði. Karlar upplifa
einnig sálrænar afleiðingar ófrjóseminnar. Þeir virðast frekar upplifa lægra sjálfsálit og vanmátt í
tengslum við samfélagshlutverk þeirra og geta fundið til ábyrgðar gagnvart því að kona þeirra eignast
ekki barn. Þeir eru ólíklegri til að nýta sér þau bjargráð sem eru í boði og sökkva sér mikið í vinnu til að
takast á við vandamálið og bæla tilfinningar sínar (Cousineau og Domar, 2007). Í þeim löndun þar sem
eðlilegt telst að eignast barn fljótlega eftir giftingu mælast tilfinningaleg lífsgæði fólks sem eiga við
ófrjósemi að stríða verri en hjá þeim sem ekki eiga við þetta vandamál að stríða sem og hjá þeim sem
búa í löndum þar sem ekki eru eins miklar væntingar til þess að barn fæðist fljótlega eftir giftingu
(Sexty o.fl., 2016). Í rannsókn sem gerð var af Volgsten og félögum kom í ljós að um 30% kvenna og
um 10% karla sem glímdu við ófrjósemi uppfylltu skilyrði fyrir þunglyndi og/eða kvíðaröskun og var
þunglyndi algengara en kvíðaröskun. Flestir þeirra sem uppfylltu þessi skilyrði voru ekki með greiningu
um þunglyndi eða kvíða né voru í nokkurri meðferð vegna þess. Ein ástæðan fyrir því hvers vegna
meðferðarstofnanir sem vinna með ófrjósemi koma ekki auga á þunglyndiseinkennin er sú að pör í
frjósemismeðferðum eru treg til að láta það í ljós við meðferðaraðila að þeim líði illa. Pör hafa
tilhneigingu til að hafa óraunhæfar væntingar til árangursríkrar útkomu eftir fyrstu meðferð og gæti
verið að jákvætt viðhorf þeirra fyrir fyrstu meðferð geti dulið áframhaldandi þunglyndi. Allt þetta hefur
áhrif á lífsgæði fólks sem glímir við ófrjósemi (Volgsten o.fl., 2008).
Fjárhagsáhyggjur geta einnig haft áhrif á lífsgæði einstaklinga sem glíma við ófrjósemi þar sem að
mismunandi er eftir löndum hversu mikill hluti meðferðarinnar er niðurgreiddur. Hér á landi greiðir
barnlaust par 50% af heildarupphæðinni fyrir fyrstu meðferðina, 30% af heildarupphæð fyrir aðra og
þriðju meðferð og ef meðferðirnar verða fleiri greiðir parið alla meðferðina. Eigi parið barn fyrir þá
greiðir það meðferðina/meðferðirnar að fullu (Sol Olafsdottir o.fl., 2009; IVF-Klíník. e.d.c.; Helga
Gottfreðsdóttir og Helga S. Ólafsdóttir, 2012).
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2.5 Mælitækið FertiQoL
FertiQoL spurningalistinn var hannaður sem alþjóðlegt mælitæki til að kanna lífsgæði kvenna og karla
sem glíma við ófrjósemi. Saman komu tvö stór samtök sem tileinkað höfðu sig málefnum tengdum
frjósemi. Það voru samtökin European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE) og
American Society of Reproductive Medicine (ASRM). Þessi tvö samtök sameinuðu síðan krafta sína
árið 2002 með lyfjafyrirtækinu Merck-Serono S.A. sem í dag gengur undir nafninu Merck og þróuðu
þau í sameiningu þetta mælitæki sem var fyrsta alþjóðlega löggilda mælitækið sem mældi lífsgæði
fólks sem glímir við ófrjósemi (Fertility quality of life tool, e.d.a). Þótt FertiQoL sé skilgreint sem
alþjóðlegt mælitæki þá eru samt ekki komin alþjóðleg viðmið, heldur er farið eftir meðaltali úr stigagjöf
úr þeim rannsóknum sem búið er að framkvæma og stöðugt er verið að bæta í grunninn nýjum
upplýsingum (Fertility quality of life tool, e.d.b). Þegar mælitækið var búið til var reynt að fara eins
faglega og hægt var í þróun þess þar sem fagfólk alls staðar að kom að þróuninni, rýnihópar notaðir,
menningarlegur munur var skoðaður og margt fleira sem er mikilvægt í þróun mælitækja eins og
FertiQoL (Boivin o.fl., 2011.b). Í upphafi voru samtals sautján rýnihópar frá fimm löndum þar sem eitt
hundrað þrjátíu og sex skjólstæðingar sannreyndu þá hluti innan spurningalistans sem sérfræðingar
voru búnir að vinna með, en einnig var tilgangur rýnihópanna að benda á þá hluti sem gætu haft áhrif
en sérfræðingum hafi yfirsést. Eftir þetta var fyrsta uppkast af spurningalistanum tilbúið og farið var í
þýðingar og spurningalistanum dreift til fjórtán hundruð og fjörutíu skjólstæðinga og unnið var við
úrvinnslu tölfræðigagna, áreiðanleika spurningalistans, næmni og orðalag lagað og þá var lokaútgáfa
frumútgáfu FertiQoL tilbúin (Fertility quality of life tool, e.d.c.).
FertiQoL mælitækið getur verið notað í mismunandi tilgangi. Það getur verið notað af einstaklingum
eða pörum sem glíma við ófrjósemi og vilja átta sig á hve mikið slíkur vandi hefur áhrif á þeirra
lífsgæði. Fyrirtæki geta nýtt sér mælitækið til að þróa nýjar meðferðir og þjónustu auk þess að
meðferðaraðilar geta notað mælitækið til að átta sig á hvaða áhrif ófrjósemi getur haft á líf
skjólstæðinga sinna (Fertility quality of life tool, e.d.b). Hinsvegar er líklega mikilvægasti tilgangur
mælitækisins það sem nefnt var fyrst, þ.e.a.s. til að koma auga á einstaklinga og pör sem eiga í hættu
á skertum lífsgæðum vegna ófrjósemis og þá er mögulega hægt að bjóða upp á stuðning við hæfi fyrir
þann hóp (Boivin o.fl., 2011.b). Mælitækið hefur verið prófað og borið saman við aðra kvarða sem
mæla vanlíðan og hefur verið sýnt fram á að FertiQoL sé áreiðanlegt mælitæki. Það er að mæla það
sem það á að mæla, þ.e. QoL eða lífsgæði einstaklinga eða para sem glíma við ófrjósemi (Boivin o.fl.,
2011.b). Rannsóknir sýna að fólk sem glímir við ófrjósemi er frekar að glíma við þunglyndi og kvíða og
er þetta því afar gott mælitæki að hafa á íslenskum markaði (Aarts o.fl, 2011).
FertiQoL hefur verið þýtt af fagfólki yfir á meira en fjörutíu tungumál og mikilvægt er að halda sig
við þær þýðingar þar sem þær hafa verið prófaðar og samþykktar. Ekki má breyta orðalagi eða öðru í
spurningalistanum þar sem það getur haft áhrif á útkomu hans. Þegar spurningalistinn er þýddur er
það gert af fagfólki, bæði þýðendum og heilbrigðisstarfsfólki sem vinnur á þessu sviði í hverju landi
fyrir sig (Fertility quality of life tool, e.d.b).
FertiQoL spurningalistinn samanstendur af þrjátíu og sex spurningum. Í upphafi spurningalistans
eru lagðar fyrir tvær spurningar, önnur þar sem viðmælandi er spurður hvernig hann myndi meta heilsu
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sína og síðan hvort hann sé ánægður með lífsgæði sín. Í framhaldinu er spurningalistanum síðan skipt
í tvo hluta. Annars vegar kjarnahluta (e. Core FertiQol) sem inniheldur tuttugu og fjórar spurningar og
meðferðarhluta (e. Treatment FertiQol) sem inniheldur tíu spurningar. Kjarnahlutinn er byggður upp af
spurningum sem skipt er í fjóra flokka, þ.e. tilfinningar (e. emotions), hug- og líkama (e. mind-body),
sambandið (e. relational) og félagslega þætti (e. social subscales). Meðferðarhlutinn er síðan byggður
upp á spurningum sem sýna hversu mikil áhrif aðgengi að meðferð og gæði meðferðarinnar hafa á
lífsgæði. Þessum hluta er skipt í tvo flokka, þ.e. umhverfisþætti (e. environment) og þol (e. tolerability).
Sjá uppbyggingu spurningalistans á mynd 1 (Fertility quality of life tool (e.d.e)).

Mynd 1: Uppbygging spurningalistans FertiQoL

Hverri spurningu á spurningalistanum er síðan svarað á skalanum 0-4 eftir því hversu vel
fullyrðingin á við hverju sinni. Þegar unnið er úr spurningalistanum þarf að reikna út stig með ákveðinni
aðferð þar sem sumum spurningum er snúið við til að fá rétt skor. Síðan er einn flokkur reiknaður í
einu þannig að skorið úr öllum spurningum er lagt saman. Sú tala er síðan margfölduð með 25 deilt
með k (X sinnum (25/k)). (k= fjöldi svaraðra spurninga) og síðan er gefið skor á bilinu 0-100. Því hærra
skor, því meiri lífsgæði (Fertility quality of life tool, e.d.d). Sjá má skiptingu flokkanna á mynd 2 og
dæmi um útreikning á mynd 3 (Fertility quality of life tool (e.d.e)).
Mynd 2: Skipting spurninga í flokka

22

Mynd 3: Dæmi um hvernig reikna á út úr spurningalistanum

2.6 Þýðingar
2.6.1 Þýðingar mælitækja
Meginhlutverk mælitækja og spurningalista er að afla upplýsinga, sem síðan er hægt að nota í ýmsum
tilgangi. Þegar mælitæki eru þýdd þarf hin nýja þýðing mælitækis að hafa sömu tölfræðilegu og
próffræðilegu eiginleika og frumútgáfan. Þessir eiginleikar verða síðan að haldast í gegnum allt
þýðingarferlið (Sigurgrímur, 2005). Þetta samræmi milli frumútgáfu mælitækis og nýju þýðingarinnar er
mjög mikilvægt fyrir áreiðanleika mælitækisins. Þegar mælitæki eru þýdd þarf jafnframt að gæta að
orðalagi spurninganna. Gæta þarf þess að orðalag frá frumtungumáli að nýja tungumálinu skiljist á
sama hátt, en einnig þarf að gæta þess að svarendur skilji spurningarnar á sama hátt og
rannsakandinn. Hlutir sem ber t.d. að varast eru spurningar með tvöfaldri neitun, skammstafanir og
mikilvægt er að hafa skýr fyrirmæli um hvernig merkja á við valkosti (Þorlákur Karlsson, 2003).
Rannsóknir á þýðingum á spurningalistum gefa til kynna að best er að nota fjölþrepa aðferðir við
þýðingar. Þótt ekki hafi verið sýnt fram á að einhver ein aðferð sé betri en önnur er sameiginlegur
grunnur að góðri þýðingu yfirleitt strangar reglur og fjölþrepa aðferðir (Acquadro o.fl, 2008). Til að
þýðing á mælitæki þjóni sínum tilgangi þarf hún bæði að vera á auðskiljanlegu máli og að hún sé sem
líkust merkingu upprunalega mælitækisins. Gæði þýðingar og réttmæti getur haft mikil áhrif á
niðurstöður rannsókna og er því mikilvægt að beita vönduðum vinnubrögðum við þýðingar á nýjum
mælitækjum (Brynja og Erla, 2005). Mikilvægt er að hafa einhver viðmið þegar mælitæki eru þýdd. Til
eru reglur um slík viðmið frá Alþjóðlegu prófanefndinni (International test commission) sem gott er að
hafa í huga þegar próf og mælitæki eru þýdd. Það er algengt að íslensk mælitæki séu ekki þýdd eftir
ströngustu reglum og getur það grafið undan áreiðanleika mælitækjanna (Einar, 2005). Fjölþrepa
aðferðir er það sem flestar heimildir mæla með við þýðingu mælitækja og til að innihaldsréttmæti haldi
sér og að áreiðanleiki mælitækja sé í lagi er gott að fylgja eftirfarandi ferli við þýðingu slíkra mælitækja:
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1. Þýðing: Tveir þýðendur, sem báðir hafa góð tök á bæði upprunalega tungumáli
mælitækisins og því máli sem þýða á mælitækið yfir á, þýða mælitækið í sitthvoru lagi yfir á
hið nýja tungumál sem mælitækið er ætlað fyrir.
2. Myndun þýðingar: Allt misræmi er lagað milli hinna tveggja upprunalegu þýðinga.
3. Bakþýðing: Eftir að misræmið hefur verið lagað er annar aðili fenginn til að þýða mælitækið
aftur yfir á frummálið og þær þýðingar síðan bornar saman.
4. Yfirferð sérfræðinga: Allir sérfræðingar sem koma að þýðingu mælitækisins fara yfir
þýðinguna og bera saman sín á milli þar til allir aðilar eru sáttir.
5. Forprófun: Mælitækið er lagt fyrir hóp sem endurspeglar stærri hóp sem mælitækið er
ætlað fyrir og sá hópur fær tækifæri til að koma á framfæri sínum hugrenningum varðandi
mælitækið og þýðingu þess.
(Sperber, 2004; Beaton o.fl., 2000; Acquadro o.fl, 2008)

2.6.2 Þýðingar á mælitækinu FertiQoL
Mælitækið FertiQoL hefur verið þýtt yfir á fjörutíu og tvö tungumál. Allar þýddar útgáfur af mælitækinu
hafa verið þýddar af fagfólki og ekki er leyfilegt að nota eigin þýðingar (Fertility quality of life tool,
e.d.b). Þegar mælitæki eru þýdd frá einu tungumáli yfir á annað er mikilvægt að þýðingar séu góðar og
það sé unnið að þýðingunni á faglegan hátt. FertiQoL spurningalistarnir hafa verið þýddir af löggildum
þýðendum sem eru tvítyngdir og hafa þá góð tök á bæði upprunalega tungumáli mælitækisins og því
tungumáli sem þýða á mælitækið yfir á. Eftir það er farið yfir þýðinguna af sama þýðingarteyminu
ásamt því að hver þýðing er yfirfarin af fagmönnum sem hafa reynslu á sviði frjósemismeðferða í
hverju landi fyrir sig og hafa nýju þýðinguna að móðurmáli (Boivin o.fl., 2011). Þetta er eftir þeim
reglum sem Alþjóðlega prófanefndin setur (International test commission, e.d.). Huga þarf að
menningarlegum mun á milli landa og þess vegna er mikilvægt að hafa sérfræðing sem starfar og
hefur þekkingu á ófrjósemi í hverju landi fyrir sig sem kemur að þýðingunni. Mikið er lagt upp úr góðri
þýðingu við gerð mælitækisins og er það eitt það tímafrekasta við það að koma á fót nýjum FertiQoL
spurningalista í hverju landi fyrir sig.

2.7 Forprófanir mælitækja
2.7.1 Skilgreining forprófana
Moore, Carter, Noetert og Stewart skrifuðu grein til að skilgreina forprófun til notkunar á klínískum
vettvangi og þýðingum í vísindum og til að veita ráðleggingar um viðeigandi skipulag forprófana. Í
greininni skilgreindu þau forprófanir sem undirbúningsrannsóknir til að prófa framkvæmdareiginleika
og getu rannsóknarsniðsins, kvarða, framkvæmd, söfnun viðmiðunarhóps og áætlanir um notkun sem
verið er að íhuga að nota í frekari og oft stærri rannsóknir. Forprófanir veita oft góðar upplýsingar sem
nauðsynlegar eru fyrir frekari rannsóknir og hjálpa þannig til við að færa þýðingar og klínískar
rannsóknaraðferðir fram á við (Moore o.fl., 2011).
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2.7.2 Mikilvægi forprófana
Nauðsynlegt er að forprófa þýdda mælitækið til að athuga gæði þýðingarinnar (Brynja Örlygsdóttir og
Erla Kolbrún Svavarsdóttir, 2005). Mikilvægt er að fá ábendingar bæði frá sérfræðingum og fagfólki
sem starfa í tengslum við markhópinn sem mælitækið á við og markhópinn sjálfan og hvort að þýdda
og staðfærða útgáfan sé að mæla það sem hún á að mæla. Mikilvægt er að það úrtak sem stuðst er
við í markhópnum komi úr væntanlegum markhópi. Oft er erfitt að flytja mælitæki á milli
menningarsvæða og þegar úrtök í forprófunum eru lítil er æskilegt að skoða fylgni einstakra atriða í leit
að tengslum sem reynast óeðlilega sterk eða veik. Gagnlegt getur reynst að kanna tengsl staðfærsla
og þýðinga við breytur sem mælitækið gæti tengst s.s. kyn, aldur eða menntun og eru slíkar
upplýsingar mikilvægar til að hægt sé að meta gæði staðfærðar þýðingar og réttmæti hennar. Í
forprófunum er sjaldan hægt að afla upplýsinga og tengsla við slíkar breytur, en mikill ávinningur getur
hlotist sé það möguleiki (Sigurgrímur, 2005).

2.7.3 Forprófanir mælitækisins
Margar forprófanir hafa verið gerðar á mælitækinu FertiQoL (Fertility Qualiti of Life). Boivin og fleiri
gerðu stóra rannsókn á forprófun á tuttugu þýðingum á FertiQoL spurningalistanum. Rannsóknin fór
fram bæði í gegnum veraldarvefinn og einnig á frjósemismeðferðarstofnunum í Bandaríkjunum,
Ástralíu, Nýja Sjálandi, Kanada og Bretlandi og tóku eitt þúsund fjögur hundruð og fjórtán einstaklingar
þátt í rannsókninni (Boivin o.fl., 2011). Heimildir sýna hins vegar ekki forprófanir á þýðingu
mælitækisins heldur einungis forprófun á FertiQoL spurningalistanum sjálfum og í mörgum tilfellum
hefur verið gerður samanburður á öðrum lífsgæðamælitækjum samtímis. FertiQoL mælitækið hefur
meðal annars verið forprófað í Hollandi (Aarts o.fl., 2011), Japan (Asazawa, K., 2015), Spáni (Heredia
o.fl., 2013) og Indlandi (Valsangkar o.fl., 2011). Í töflu 2 má sjá þær forprófanir sem gerðar voru á
mælitækinu í þessum löndum.
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Tafla 2: Forprófanir á FertiQoL erlendis

Af þessum fjórum rannsóknum voru einungis tvær þeirra sem könnuðu áreiðanleika FertiQoL
spurningalistans með Cronbach´s alpha. Þær eru rannsókn Aarts og fleiri frá Hollandi og rannsókn
Asazawa frá Japan.
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Í rannsókn Aarts og fleiri árið 2011 sem gerð var í Hollandi var tekið úrtak frá tuttugu og níu
meðferðarstofnunum. Úrtaksstærðin var fjögur hundruð tuttugu og sjö konur og var svarhlutfall 76%.
Notast var við tilviljunarúrtak. Í þessari rannsókn var einungis notast við kjarnahlutann en ekki
meðferðarhlutann. Hærra skor jafngildir betri lífsgæðum. Áreiðanleikastuðullinn Cronbach´s alpha var
0,72 og 0,91 sem bendir til þess að áreiðanleikinn sé góður (Aarts o.fl., 2011).
Í rannsókn sem Asazawa gerði í Japan árið 2015 kom í ljós að konur fundu fyrir meiri kvíða ef
orsök ófrjóseminnar lá hjá þeim en karlar fundu fyrir meiri kvíða ef orsök ófrjóseminnar lá hjá þeim. Að
bæta samband milli para með því að auka gagnkvæman skilning og samvinnu para í
frjósemismeðferðum er mikilvægt. Úrtakið sem notast var við samanstóð af þrjú hundruð og átján
einstaklingum, allt pör. Svarhlutfall var 71,7%. Útkoma FertiQoL fyrir inngrip var 57,9 en eftir inngrip
hafði útkoman hækkað upp í 62,8.
Japanska þýðing FertiQoL sýndi Cronbach´s alpha 0,66-0,88. Hærra skor þýðir meiri lífsgæði
(Asazawa, K., 2015).
Á heimasíðu FertiQoL má finna töflur með samanburði rannsókna sem gerðar hafa verið á
FertiQoL spurningalistanum og sjá má á myndum 4 og 5 (Fertility quality of life tool, e.d.d).
Mynd 4: Áreiðanleiki FertiQoL listans í ýmsum löndum
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Mynd 5: Meðalgildi allra flokka FertiQoL spurningalistans í hinum ýmsu löndum
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3 Aðferð
Þessi kafli fjallar um þá þætti er koma að aðferðafræði rannsóknarinnar. Greint verður frá gagnaöflun
fræðilegs bakgrunns, þeirri rannsóknaraðferð sem beitt var, framkvæmd rannsóknarinnar auk
gagnaöflunar og úrvinnslu hennar. Einnig verður fjallað um þýðingu og forprófun FertiQoL
spurningalistans, sem er það mælitæki sem rannsóknin snýr að. Ennfremur verða þau siðferðislegu
álitamál er snerta rannsóknina útskýrð og skoðuð.

3.1 Gagnaöflun fræðilegs bakgrunns
Við öflun heimilda fyrir þetta lokaverkefni var stuðst við fræðilega gagnagrunna. Þeir gagnagrunnar
sem notast var við voru Pubmed og Google Scholar. Auk þess sem notast var við gagnagrunnana
timarit.is og leitir.is. Leitarorðin sem notuð voru til að leita í þessum gagnagrunnum voru FertiQoL,
lífsgæði (e. Quality of life), ófrjósemi (e. Infertility), frjósemi (e. Fertility), þýðingar (e. Translations) og
forprófun (e. Pilot study). Þær heimildir sem voru gagnlegar voru skoðaðar og leitast var við að finna
og nota frumheimildir út frá heimildaskrá viðkomandi heimildar. Í þeim tilvikum sem um var að ræða
bækur voru þær bækur fengnar á Bókasöfnum Höfuðborgarsvæðisins og Bókasafni Reykjanesbæjar.

3.2 Rannsóknaraðferð
Tilgangur rannsóknarinnar var að skoða íslenska þýðingu spurningalistans FertiQoL. Rannsóknin er
hluti af stærri rannsókn Hildar Sigurðardóttur ljósmóður og lektors við Hjúkrunarfræðideild Háskóla
Íslands sem hefur verið gerð í áföngum, þar sem lokamarkmið rannsóknarinnar er að FertiQoL
spurningalistinn geti nýst á íslenskum markaði.
Markmiðið var að forprófa íslenska þýðingu spurningalistans m.t.t. þess að meta áreiðanleika og
gæði þýðingarinnar. Einnig var lagt upp með það að fá hugmynd um viðmiðunartölur fyrir Ísland en þar
sem rannsóknin beindist ekki að því og úrtak ekki valið með það í huga er einungis um að ræða tölur
sem hægt að skoða til hliðsjónar við þýðinguna en ekki raunverulegar tölur sem hægt er að nota fyrir
íslenskan markað. Um var að ræða megindlega rannsókn með bæði opnum og lokuðum spurningum.
Megindlegar rannsóknir vísa almennt til reglulegra aðferða sem eru notaðar á kerfisbundinn og
skipulagðan hátt til að afla upplýsinga. Unnið er síðan úr gögnum á formlegan hátt þar sem notast er
við tölfræðiúrvinnslu (Beck og Polit, 2003). Úrtak rannsóknarinnar var þægindaúrtak þar sem
einstaklingar og pör sem komu í frjósemismeðferð á ákveðnu tímabili á IVF-Klíníkina urðu fyrir valinu.
Þægindaúrtak er þegar úrtakið er valið út frá hvernig er þægilegast að finna þátttakendur í
rannsóknina eins og var gert í þessari rannsókn (Beck og Polit, 2003). Fyrst var spurningalistinn
FertiQoL í íslenskri útgáfu lagður fyrir úrtakshóp. Eftir að honum hafði verið svarað var úrtakshópur
beðinn um að svara spurningum er varða þýðingu listans.

3.3 Framkvæmd rannsóknar
Rannsóknin var framkvæmd í samvinnu við IVF-Klíníkina. Ásamt Hildi Sigurðardóttur leiðbeinenda
verkefnisins voru Helga Sól Ólafsdóttir félagsráðgjafi og Snorri Einarsson kvensjúkdóma- og
fæðingarlæknir sem starfa á stöðinni, þátttakendur í gegnum allt þýðingarferlið. Þegar þýðingarferlinu
lauk var byrjað á því að halda kynningu fyrir starfsfólk IVF-Klíníkarinnar á spurningalistanum og hvað
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forprófunin átti að mæla. Starfsfólk IVF-Klíníkarinnar sá síðan um gagnasöfnun í forprófun listans,
gögnum var síðan skilað inn og unnið úr þeim með SPSS tölfræðiforritinu. Þátttakendur fengu ásamt
spurningakvarðanum afhent kynningarbréf sem greindi meðal annars frá tilgangi rannsóknarinnar og
hverjir stæðu að henni. Mælitækið var lagt fyrir lítinn hóp einstaklinga og para sem var að koma á IVFKlíníkina frá 18. apríl 2017 til 8. mai 2017 vegna frjósemismeðferðar. Flestir svöruðu
spurningalistanum á staðnum en aðrir tóku spurningalistann og spurningarnar með sér heim, svöruðu
þeim þar og skiluðu gögnum inn á IVF-Klíníkina í næstu heimsókn. Alls var nítján listum úthlutað til
þátttakenda og af þeim fengust átján þeirra útfylltir til baka, þannig að svarhlutfallið var hátt eða 95%. Í
lok rannsóknartímabilsins var spurningalistunum og spurningablöðunum safnað saman og unnið var úr
gögnunum. Fyrst var reiknað út úr FertiQoL spurningalistanum sjálfum til að skoða og fá hugmynd um
viðmiðunartölur fyrir Ísland og síðan voru svör úr spurningablöðunum í sambandi við þýðinguna tekin
saman, yfirfarin og öll gögn síðan sett í SPSS tölfræðiforritið til tölfræðiúrvinnslu.

3.4 Þýðing mælitækis
Þegar íslenska útgáfan af FertiQoL var þýdd var ferlið ekki ósvipað og í öðrum löndum þar sem
mælitækið hefur verið þýtt. Íslenska ferlið var eftirfarandi:
1. Þýðing: Löggildur þýðandi er hafði góð tök á bæði íslensku og ensku máli þýddi mælitækið
yfir á íslensku.
2. Myndun þýðingar: Þýðingarteymi í Bretlandi fór yfir þýðinguna og betrumbætti.
3. Yfirferð sérfræðinga: Listinn var sendur fram og til baka milli íslenskra sérfræðinga, bæði á
sviði þýðingar, mælitækisins og sérfræðinga í frjósemi og hann betrumbættur í gegnum
það ferli. Þeir íslendingar sem tóku þátt í þýðingarferlinu voru: Hildur Sigurðardóttir, Helga
Sól Ólafsdóttir, Snorri Einarsson og Hildur Sif Thorarensen.
Löggildur þýðandi var fundinn til að þýða spurningalistann af ensku yfir á íslensku í samvinnu með
teymi í Cardiff háskólanum í Bretlandi. Þegar búið var að frumþýða spurningalistann var hann sendur
á íslenska þýðingarteymið. Gerðar voru kröfur um að í íslenska þýðingarteyminu væri fagfólk sem
starfa á sviði ófrjósemis. Fagfólk sem kom að þýðingunni hér á Íslandi voru félagsráðgjafi, læknir og
ljósmóðir. Mikilvægt var að allir aðilar höfðu góða kunnáttu í bæði ensku og íslensku. Spurningalistinn
var síðan sendur á milli fagfólks á Íslandi og teymis í Bretlandi með athugasemdum og þýðingar
skoðaðar og breytt ef þurfa þótti. Þetta var gert þar til allir aðilar voru sáttir við þýðinguna. Mikilvægt
var að hafa samræmi milli spurningalistanna og breyta ekki orðalagi frá ensku yfir á íslensku þar sem
það getur haft áhrif á stigagjöf og niðurstöður spurningalistans eftir að honum er svarað og þá gæti
orðið mikið misræmi á milli landa. Íslenska þýðing spurningalistans var síðan tilbúin í janúar 2017.
Þegar íslenska útgáfa spurningalistans var tilbúin var í framhaldinu hægt að nálgast spurningalistann á
vefsíðu FertiQoL (http://sites.cardiff.ac.uk/fertiqol/download/). Frá 18. apríl 2017 til 8. maí 2017 var
síðan íslenska þýðing spurningalistans forprófuð á IVF-Klíníkinni.

3.5 Forprófun mælitækis
Mikilvægt er að framkvæma forprófun á mælitækjum eins og spurningalistum til að kanna mögulega
galla (Rúnar Helgi andrason, 2003). Þegar prófa á mælitæki eins og spurningalista eftir breytingar eins
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og þýðingu er skynsamlegast að forprófa hann á nokkrum einstaklingum (Þorlákur Karlsson, 2003) og
fengum við átján einstaklinga til að svara spurningalistanum FertiQoL.
Góð vinnuregla við forprófanir er að biðja þátttakendur um að greina frá öllu því sem að þeim finnst
óskýrt, óþægilegt eða ekki við hæfi. Þá er mögulega hægt að laga það sem betur má fara og
hugsanlega forprófa aftur endurbættan spurningalista. Með því að framkvæma forprófun er verið að
vanda til vinnubragða og í kjölfarið hægt að smíða áreiðanlegt mælitæki (Þorlákur Karlsson, 2003). Í
þessu lokaverkefni voru þátttakendur í rannsókninni beðnir um að svara spurningalistanum FertiQoL
og síðan í kjölfarið að svara nokkrum spurningum er varðar þýðingu hans. Spurningarnar sem
þáttakendur voru beðnir um að svara voru:
1. Voru einhverjar spurningar í FertiQoL kvarðanum sem þér fannst óskýrar/illskiljanlegar? Ef
já, hvert var númer spurningarinnar/spurninganna?
2. Voru einhverjar spurningar í FertiQoL kvarðanum þess eðlis að þér fannst erfitt að svara
þeim vegna þess að þær höfðu truflandi/óþægileg áhrif á líðan þína? Ef já, hvert var númer
spurningarinnar/spurninganna?
3. Hve langan tíma tók þig að svara spurningalistanum ? ___ mín
4. Annað sem þú myndir vilja tjá þig um varðandi spurningakvarðann FertiQoL.
Við spurningar 1 og 2 voru gefnar upp nokkrar auðar línur fyrir athugasemdir eða útskýringar á
svari við spurningunum. Rannsakendur fylgdust ekki með þátttakendum svara spurningalistanum þar
sem starfsfólk IVF-Klínikarinnar sá um gagnaöflun rannsóknarinnar. Nokkrir þátttakendur fóru heim
með spurningalistana af IVF-Klíníkinni og skiluðu spurningalistunum svo inn þegar þau komu aftur
vegna frjósemismeðferðar nokkrum dögum síðar og aðrir svöruðu spurningalistanum á meðan þeir
biðu eftir meðferð á IVF-Klíníkinni.

3.6 Gagnaúrvinnsla og greining
Þann 9. mai 2017 var spurningalistunum safnað saman og þeir númeraðir eftir fjölda þeirra.
Gagnaúrvinnsla hófst í kjölfarið og voru gögnin færð í tölfræðiforritið SPSS (Statistical Package for the
Social Sciences) til úrvinnslu. Skoðuð var dreifing svara og unnið var eftir leiðbeiningum á úrvinnslu
FertiQoL spurningalistans og hann skilgreindur. Skoðaðar voru meðaltalstölur, staðalfrávik og réttmæti
hvers hluta kannaður. Einnig var unnið með meðaltöl hvers hluta og þau meðaltöl borin saman við
forprófanir á spurningalistanum erlendis. Þá var unnið úr svörum þátttakenda í sambandi við þýðingu
listans þar sem talið var hve margar spurningar reyndust óskýrar og athugasemdir skoðaðar við hverja
spurningu sem og reynt að greina hvað það var sem reyndist ekki vera í lagi.
Áreiðanleiki þýðingarinnar var skoðaður með áreiðanleikastuðlinum Cronbach´s alpha en stuðullinn
þarf að vera hærri en 0,70 til að teljast áreiðanlegur. Einnig var meðaltal og staðalfrávik skoðað út frá
niðurstöðum íslensku þýðingar spurningalistans FertiQoL. Leitast var við að nota lýsandi tölfræði til að
lýsa niðurstöðum rannsóknarinnar og leitast var við að svara rannsóknarspurningunni sem var: Er
FertiQoL mælitækið réttmætt og áreiðanlegt í íslenskri þýðingu.
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3.7 Siðferðisleg álitamál
Það eru fjögur megin atriði sem gilda um siðferði í visindarannsóknum og eru þau virðing, réttlæti,
skaðleysi og velgjörðir. Mikilvægt er að tryggja virðingu fyrir einstaklingnum og hafa siðareglur að
leiðarljósi við framkvæmd á vísindarannsóknum. Mikilvægt er að vega og meta skaðleg áhrif
vísindarannsókna fyrir þátttakendur og eiga þeir rétt á að draga samþykki sitt til baka og hætta
þátttöku í rannsókninni á hvaða tímapunkti sem er. Mikilvægt er að þátttakendur geti tekið upplýsta
ákvörðun um þátttöku og þar með veitt upplýst samþykki. Til þess að það sé hægt þurfa allar
upplýsingar um eðli rannsóknarinnar að ligga fyrir og mikilvægt er að samþykki sé óþvingað (Sigurður
Kristinsson, 2003).
Í rannsókninni sem gerð var í tengslum við þetta lokaverkefni fylgdi spurningalistunum
kynningarbréf þar sem fram kom hverjir stæðu að þessari rannsókn, hverjir væru ábyrgðaraðilar
verkefnisins og samstarfsaðilar. Þátttakendum var boðið að taka þátt, greint frá tilgangi verkefnis og
þeir upplýstir um að engar persónuupplýsingar kæmu fram auk þess sem aðeins starfsfólk IVFKlíníkarinnar myndu vera í samskiptum við þátttakendur varðandi þetta verkefni. Þetta kynningarbréf
er að finna í viðauka þessa verkefnis. Engar persónugreinandi upplýsingar komu fram á
spurningalistunum og voru öll rannsóknargögnin nafnlaus og án kennitalna til að tryggja nafnleynd.
Möguleg áhætta fyrir þátttakendur rannsóknarinnar við svörun spurningalistans var að
spurningarnar gætu vakið upp erfiðar tilfinningar. Hins vegar var mögulegur ávinningur fyrir
þátttakendurna það að geta áttað sig betur á því hvaða áhrif ófrjósemin hefur á þeirra lífsgæði og gátu
þá mögulega áttað sig betur á eigin líðan, þar sem FertiQoL spurningalistinn er hannaður til að meta
lífsgæði fólks í frjósemismeðferðum. Það er mat rannsakenda, ábyrgðaraðila og samstarfsaðila
þessarar rannsóknar að ávinningurinn hafi verið meiri en áhættan.
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4 Niðurstöður
Í þessum kafla verður farið yfir helstu niðurstöður rannsóknarinnar. Greint verður frá þátttakendum og
áreiðanleiki skoðaður. Auk þess verður farið yfir niðurstöður rannsóknar með lýsandi tölfræði þar sem
leitast verður við að fá hugmynd að viðmiðunartölum fyrir Ísland auk þess að svara
rannsóknarspurningunni: Er FertiQoL mælitækið réttmætt og áreiðanlegt í íslenskri þýðingu.

4.1 Þátttakendur
Þátttakendur í rannsókninni voru nítján einstaklingar sem voru í meðferðum vegna ófrjósemis á IVFKlíníkinni á tímabilinu 18. apríl 2017 til 8. maí 2017. Nítján listar voru afhentir og átján skiluðu sér til
baka til gagnaúrvinnslu. Svarhlutfall var því 95%. Meðferðarhluti FertiQoL spurningalistans var að öllu
leiti ósvaraður í þremur listum af þeim átján sem skilað var inn auk þess sem þó nokkrum spurningum
var sleppt í kjarnahluta hans á þessum sömu spurningalistum. Fyrir utan þessa þrjá lista var lítið um
auð og ógild svör. Það tók þátttakendur að meðaltali 5:28 mínútur að svara listanum. Sá einstaklingur
sem var fljótastur að svara listanum var tvær mínútur og tveir aðilar voru tíu mínútur að svara honum
sem var hæsta gildi er varðar tímalengd í svörun listans.

4.2 Hugmynd að viðmiðunartölum fyrir Ísland
Í þessari forprófun á íslenski þýðingu spurningalistans FertiQoL var ákveðið að fá hugmynd að
viðmiðunartölum fyrir Ísland. Úrtakið var lítið og ekki er hægt að alhæfa yfir á þýðið en hægt er að hafa
þessar tölur sér til hliðsjónar og fá einhverja hugmynd um það hvernig þetta gæti litið út á Íslandi.
Niðurstöður voru eftirfarandi:


Kjarnahluti (e. Core): Meðaltalsskor var 77,28 þar sem lægsta gildi var 48,96, hæsta gildi
var 95,83 og staðalfrávik 12,10.



Meðferðarhluti (e. Treatment): Meðaltalsskor var 75,74 þar sem lægsta gildi var 35,00,
hæsta gildi var 95,00 og staðalfrávik 14,98.



FertiQoL heildarskor: Meðaltalsskor var 76,58 þar sem lægsta gildi var 44,85, hæsta gildi
var 91,18 og staðalfrávik 11,97.

Tafla 3: Niðurstöður forprófunar íslensku útgáfu FertiQoL spurningalistans

4.3 Íslenska útgáfa listans
Niðurstaða varðandi þýðingu spurningalistans var sú að þýðingin virðist hafa heppnast vel þar sem
aðeins ein athugasemd kom um þýðinguna sjálfa í spurningalistanum. Spurningin sem athugasemdin
sneri að var spurning Q17. Í frumútgáfu spurningalistans er spurning Q17 orðuð: Do your fertility
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problems make you inferior to people with children? Íslenska þýðing þessarar spurningar varð: Ert þú
lakari en fólk sem á börn sökum frjósemisvanda þíns? Þátttakanda þótti erfitt að skilja um hvað var
verið að spyrja og finnst höfundum þessa lokaverkefnis að orðið „lakari“ gæti hafa verið ástæða þess.
Aðrar athugasemdir tengdust orðalagi og útliti frumútgáfu listans.

4.4 Áreiðanleiki íslensku útgáfu FertiQoL
Þegar

skoðaður

var

innri

stöðugleiki

mælitækisins

FertiQoL

á

íslensku

var

notaður

áreiðanleikastuðullinn Cronbach´s alpha. Cronbach´s alpha reyndist vera 0,937 í forprófun á íslenskri
þýðingu spurningalistans. Það telst vera hátt innra samræmi og góður áreiðanleiki. Hins vegar var einn
þáttur innan spurningalistans sem var með lægri áreiðanleikastuðul en hinir þættirnir en hann tengdist
félagslegum þáttum.
Tafla 4: Áreiðanleiki einstakra þátta innan íslensku útgáfu FertiQoL spurningalistans

34

5 Umræður
Í þessum kafla verður farið yfir niðurstöður rannsóknar og þær túlkaðar. Rætt verður um íslenska
útgáfu spurningalistans og þá framtíðarsýn er varðar FertiQoL spurningalistann hér á landi. Auk þess
verður rætt um hvaða gildi þessi rannsókn hefur fyrir hjúkrunarfræði. Einnig verða niðurstöður
FertiQoL spurningalistans bornar saman við rannsóknir erlendis og farið verður í þær takmarkanir sem
voru á þessari rannsókn.

5.1 Íslensk útgáfa spurningalistans FertiQoL
Niðurstöður rannsóknarinnar sem sneru að íslenskri þýðingu spurningalistans eru þær að þýðing hans
þykir nógu góð til forprófunar á íslenskri útgáfu hans. FertiQoL spurningalistinn samanstendur af
þrjátíu og sex spurningum. Af þeim átján einstaklingum sem skiluðu inn spurningalistanum ásamt
spurningaeyðublaði um þýðingu hans var aðeins ein athugasemd sem snerti þýðingu spurningalistans.
Spurning Q17: ,,Ert þú lakari en fólk sem á börn sökum frjósemisvanda þíns?´´ var eina spurningin
sem gerð var athugasemd við. Þátttakandi átti erfitt með að skilja hvað var átt við með þeirri spurningu
og hvort verið væri að spyrja um „lakari almennt“? Orðið „lakari“ var þýtt af enska orðinu „inferior“. Ekki
er víst að ein athugasemd geri það að verkum að þýðing sé bætt, en hinsvegar ætti að skoða aðra
möguleika á þýðingu orðsins „inferior“ og athuga hvort annað orðaval henti mögulega betur.
Hinsvegar voru nokkrar athugasemdir í sambandi við spurningalistann sjálfan sem hefur þó ekki
með þýðingu hans að gera. Þær athugasemdir sem stóðu upp úr voru að svarmöguleikar voru óskýrir,
útlit spurningalistans var óskýrt og sett var út á orðalag í frumútgáfu spurningalistans, sem má þó ekki
breyta í íslenskri þýðingu. Þær athugasemdir sneru þá bæði að orðskilningi og ónærgætni í orðalagi.
Þó að því orðalagi verði kannski ekki breytt í íslenskri þýðingu spurningalistans er gott fyrir þá
meðferðaraðila sem leggja spurningalistann fyrir að hafa þær athugasemdir í huga. Auk þess eru þetta
athugasemdir sem mögulega væri hægt að koma áfram til þeirra sem eiga FertiQoL mælitækið. Þær
spurningar sem gerðar voru athugasemdir við og innihald þeirra athugasemda sem fylgdu voru
eftirfarandi:


Spurning A: Hvernig myndir þú meta heilsu þína? Athugasemdin varðaði það að
þátttakandi átti erfitt með að skilja hvort um líkamlega eða andlega heilsu var að ræða.



Spurning Q8: Upplifir þú sorg og/eða missi sökum þess að þú getur ekki eignast barn (eða
fleiri börn)? Þátttakanda þótti erfitt að svara þessari spurning því hún hafði truflandi áhrif á
líðan hans þar sem viðkomanda fannst gengið út frá því að svarendur gætu ekki átt börn
og bent var á að mögulega væri hægt að bæta „mögulega” eða „án aðstoðar” við
spurninguna.



Spurning T3: Hversu erfitt finnst þér að fylgja leiðbeiningum og/eða að stjórna þeirri
lyfjagjöf sem fylgir meðferðinni? Þátttakandi benti á að í raun væru tvær spurningar innan
spurningarinnar og að ef um mismunandi svör væri að ræða hvorri spurningunni ætti þá að
svara.
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Spurning T8: Hvernig myndir þú meta tæknifrjóvgunarmeðferðir og/eða þær skurðaðgerðir
sem þú hefur gengist undir? Athugsemdin snerist að því að svarmöguleikar pössuðu ekki
við spurninguna. Þarna þykir höfundum þessa lokaverkefnis að líklegt sé að útlit
spurningalistans hafi spilað hér inn í.



Spurning T9: Hvernig myndir þú meta gæði upplýsinganna sem þú fékkst varðandi
lyfjagjöf, skurðaðgerðir og/eða læknisfræðilega meðferð? Athugsemdin snerist að því að
svarmöguleikar pössuðu ekki við spurninguna. Þarna þykir höfundum þessa lokaverkefnis
að líklegt sé að útlit spurningalistans hafi spilað hér inn í.



Spurningar T3-T6: Við þessar spurningar komu athugasemdir um kvarða spurninganna.
Orðalagið „miðlungsmikið” hljómaði óþjált og að bilið milli „sjaldan” yfir í „frekar oft” væri of
stórt.



Aðrar athugasemdir sneru að litum á svarblaðinu, svarkvörðum þ.e. að svarkvarðar
breytast reglulega og að mögulega væri betra að hafa tölukvarða en orðakvarða. Einnig
kom athugasemd út frá stjörnumerktu spurningunum um það hvort að pör ættu einungis að
svara stjörnumerktu spurningunum eða öllum listanum en stjörnumerktu spurningarnar
voru þær spurningar sem einstaklingar ekki í sambandi áttu að sleppa.

5.2 Samanburður við forprófanir annarra landa
Í þessari forprófun á íslenskri þýðingu spurningalistans FertiQoL var ákveðið að fá hugmynd að
viðmiðunartölum fyrir Ísland. Erlendis hefur oft verið farið beint í forprófun á spurningalistanum en hér
á landi var ákveðið að einblína fyrst aðallega á þýðinguna áður en eiginleg forprófun ætti sér stað.
Úrtakið var því lítið og ekki er hægt að alhæfa yfir á þýðið en hægt er að hafa þessar tölur til hliðsjónar
og fá einhverja hugmynd um það hvernig þetta gæti litið út á Íslandi. Niðurstöður voru þær að
meðaltalsskor úr kjarnahlutanum (e. Core) var 77,28, meðaltalsskor úr meðferðarhlutanum (e.
Treatment) var 75,74 og meðaltalsskor úr heildarskori FertiQoL var 76,58. Þetta þykja frekar háar tölur
miðað við forprófanir í öðrum löndum.
Tafla 5: Heildarskor FertiQoL – Ísland miðað við önnur lönd.

Þegar allir hlutar spurningalistans voru bornir saman við rannsókn Boivins árið 2011 þar sem
einstaklingar og pör úr mörgum löndum voru fengin til að svara spurningalistanum bæði á
meðferðarstofnunum og á veraldarvefnum voru svipaðar niðurstöður eins og þegar Ísland er borið
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saman við sérstök lönd eins og hér að ofan. Ísland er að skora hátt í lífsgæðum tengdum
frjósemismeðferðum. Ef miðað er við rannsókn Boivins er Ísland að skora hæst í þeim hluta er varðar
félagslega þætti en lægst í sambandshluta listans.
Tafla 6: Allir hlutar FertiQoL spurningalistans – Ísland borið saman við rannsókn Boivins árið
2011

Ekki er hægt að áætla að þessu sinni hver ástæða er fyrir háu skori hér á landi. Mögulega eru
lífsgæði tengd ófrjósemi betri á Íslandi en annarsstaðar en einnig er mögulegt að annað hafi þar áhrif,
svo sem aukin þjónusta tengd frjósemismeðferðum á síðastliðnum sex árum. Mismunandi er einnig
eftir löndum undir hvaða kringumstæðum forprófanir eru og hversu stór úrtökin eru. Þetta getur allt haft
áhrif á niðurstöður ásamt öðrum breytum sem vert er að skoða.

5.3 Áreiðanleiki mælitækisins og innra samræmi
Þegar skoðaður var áreiðanleiki mælitækisins FertiQoL á íslensku var notaður áreiðanleikastuðullinn
Cronbach´s alpha. Til að niðurstöður séu áreiðanlegar þarf Cronbach´s alpha að vera yfir 0,70 og
reyndist Cronbach´s alpha vera 0,937 í forprófun á íslenskri þýðingu spurningalistans. Út frá þessu má
sjá að það er gott innra samræmi og áreiðanleiki mælitækisins er góður.
Við

greiningu

á

íslenskum

niðurstöðum

FertiQoL

spurningalistans

var

notast

við

áreiðanleikastuðlinn Cronbach´s alpha til að skoða réttmæti hvers þáttar fyrir sig innan
spurningalistans. Þættirnir í FertiQoL spurningalistanum eru sex. Fjórir í kjarnahlutanum og tveir í
meðferðarhlutanum. Kjarnahlutinn samanstendur af tilfinningaþætti (e. emotions), hug- og líkamsþætti
(e. mind-body), sambandsþætti (e. relational) og félagslegum þætti (e. social subscales).
Meðferðarhlutinn samanstendur af umhverfisþætti (e. environment) og þoli (e. tolerability).
Niðurstöður fyrir Cronbach´s alpha í hverjum þætti fyrir sig má sjá hér í töflu 7.
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Tafla 7: Áreiðanleiki einstakra þátta innan íslensku útgáfu FertiQoL spurningalistans

Eins og sést í töflu 7 er réttmæti flestra þátta FertiQoL mjög gott. Cronbach´s alpha reyndist vera á
bilinu 0,553 til 0,888. Einn þáttur spurningalistans reyndist ekki vera áreiðanlegur og var með
Cronbach´s alpha 0,553 og sá hluti var félagslegi þáttur spurningalistans. Hægt væri að hækka
áreiðanleikann meira með því að sleppa spurningu Q5 sem er: Ert þú ánægð/ur með þann stuðning
sem þú færð frá vinum varðandi frjósemisvanda þinn? Virðist það vera svo að þeir sem fá mikinn
stuðning frá vinum eru ekki að fá hátt skor í hinum spurningunum sem falla undir félagslega þáttinn.
Hægt er að skoða út frá Cronbach´s alpha hvernig hægt er að auka áreiðanleika með því að taka út
einstaka spurningar. Í töflu 8 sést hvernig áreiðanleiki breytist þegar einstaka spurningar eru teknar út.
Þar sést að áreiðanleiki hækkar mest í Cronbach´s alpha eða upp í 0,688 þegar spurning Q5 er tekin
út og virðist hún því passa illa við.
Tafla 8: Áreiðanleiki einstakra spurninga innan félagslega hlutans
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5.4 Framtíðarsýn
FertiQoL spurningalistinn er eini sinnar tegundar. Hann er eina alþjóðlega mælitækið sem mælir
lífsgæði fólks í frjósemismeðferðum. Niðurstöður gefa til kynna að þýðing spurningalistans sé
ásættanleg þar sem aðeins ein athugasemd kom varðandi þýðinguna er snerti eina spurningu. Þar
sem þær tölur sem fengust úr prófun FertiQoL spurningalistans eru aðeins viðmiðunartölur en ekki
eiginlegar forprófunartölur sem hægt er að yfirfæra á þýði yrði næsta skref að fá viðeigandi leyfi til að
forprófa spurningalistann hér á landi og fá stærra úrtak yfir lengra tímabil til forprófunar. Mælitæki eins
og FertiQoL getur spilað stóran þátt í líðan foreldra á meðgöngu og gæti reynst vel að nýta mælitækið
í meðferðarferlinu á tæknvifrjóvgunarmeðferðarstofnunum. Sérstaklega er hægt að huga að því að
leggja það fyrir einstaklinga eða pör sem eru líkleg til að verða fyrir skerðingu á lifgæðum og þá
mögulega hægt að veita þeim aukinn stuðning í gegnum ferlið og ef til þungunar kemur, þá í gegnum
alla meðgönguna. Mismunandi er hvaðan sá stuðningur gæti komið og eru margar starfsstéttir sem
gætu komið þar að. Læknar, hjúkrunarfræðingar, félagsráðgjafar, sálfræðingar og ljósmæður eru þær
starfsstéttir sem gætu veitt þann stuðning sem parið eða einstaklingurinn þurfa á að halda.
Telja höfundar þessa lokaverkefnis að nauðsynlegt sé að halda áfram að koma FertiQoL
spurningalistanum á íslenskan markað í samstarfi við IVF-Klíníkina og/eða aðra sérfræðinga á sviði
frjósemis. Mikilvægt yrði þá að vera í góðu samstarfi við þær starfsstéttir sem geta komið að stuðningi
í gegnum þetta ferli ásamt áframhaldandi stuðningi á meðgöngu ef þungun verður.

5.5 Takmarkanir rannsóknarinnar
Takmarkanir rannsóknarinnar eru nokkrar. Fyrsta takmörkun rannsóknarinnar er að úrtakið
endurspeglar ekki endilega þýðið. Úrtakið var mjög takmarkað þar sem aðeins ein meðferðarstofnun á
þessu sviði er á Íslandi. Um þægindaúrtak var að ræða og úrtakið samanstóð af aðeins nítján
einstaklingum sem komu á stuttu tímabili á IVF-Klíníkina en svarhlutfall var 95%. Af þessum átján
einstaklingum sem skiluðu svöruðum spurningalistum inn voru þrír einstaklingar sem svöruðu
kjarnahluta spurningalistans aðeins að hluta til og slepptu meðferðarhluta spurningalistans. Ástæða
fámenns úrtaks var að hluta til vegna þess að tímaramminn til að leggja spurningalistann fyrir var mjög
stuttur. Önnur takmörkun var að rannsakendur voru ekki á staðnum og það getur gert það að verkum
að einstaklingar geri sér hugsanlega ekki fulla grein fyrir því hvernig á að svara spurningalistunum og
geta ekki fengið aðstoð við það sem þeir hafa ekki alveg fullan skilning á. Síðasta takmörkunin snertir
leyfi til rannsóknar. Þar sem rannsóknin sneri ekki að persónu neins og engar persónuupplýsingar
voru fengnar, hvorki sem við kom aldri, kyni eða búsetu, þá var ekki talin þörf á að fá leyfi fyrir þessari
rannsókn. Það gerði það að verkum að aðeins var hægt að leggja upp með mjög takmarkandi
spurningar. Ekki var til dæmis hægt að greina hvort skilningur á spurningalistanum var mismunandi
eftir kyni, aldri eða búsetu. Spurningalistinn var ennfremur ekki lagður fyrir fólk sem var ekki með
íslensku að móðurmáli.

39

6 Ályktanir
Ekkert mælitæki er í notkun hér á landi sem mælir lífsgæði fólks í frjósemismeðferðum. Þessi forprófun
spurningalistans FertiQoL er því mikilvægur þáttur í því að innleiða mælitæki til að skima fyrir
einstaklingum og pörum með skert lífsgæði vegna ófrjósemi hér á landi. Rannsóknir á FertiQoL
spurningalistanum hafa sýnt að mælitækið er áreiðanlegt. Ef einstaklingur eða par mælist með skert
lífsgæði í meðferðarferlinu er í kjölfarið hægt að veita þann stuðning sem einstaklingurinn eða parið
þarf á að halda. Stuðninginn er hægt að veita í meðferðarferlinu og eftir að þungun verður ef meðferð
tekst. Góður stuðningur gæti gert gæfumuninn fyrir þá einstaklinga og pör sem glíma við ófrjósemi.
Hár áreiðanleikastuðull úr forprófun íslenskrar þýðingar FertiQoL spurningalistans býður upp á að
næsta skref geti verið að fá stærra úrtak sem getur endurspeglað þýðið og hægt væri að fara í
eigindlega forprófun á mælitækinu hér á landi. Með þessari rannsókn vonast höfundar þessa
lokaverkefnis að hægt verði að koma FertiQoL spurningalistanum í notkun hér á landi og að hann geti
nýst til skimunar á einstaklingum og pörum sem lifa við skert lífsgæði í kjölfar ófrjósemis.
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