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Fylgiskjal 1 - Spurningalistinn CADE-Q SV á ensku 

CADE-Q SV 

Coronary Artery Disease Education Questionnaire – Short Version 

 

Instructions: On the following pages, you will be asked to respond to 20 True/False questions 

addressing your knowledge about various aspects of heart disease. Please answer each by checking 

True or False. Feel free to circle ‘Don’t know' if you are unsure of an answer. 

 

 Statements True False 

I 

don’t 

know 

1 
Coronary Artery Disease is a disease of the arteries in the heart which only 

happens in older people who have high cholesterol or smoke. 

   

2 

Examples of risk factors for heart disease that can be changed are: blood 

pressure, cholesterol, smoking and second hand smoking, waist size, and 

reaction to stress. 

   

3 
“Angina” is chest pain or discomfort, at rest or during physical activity, which 

can be felt in the arm, back and/or neck.  

   

4 

The benefits of resistance training (lifting weights or using elastic bands) 

include: increasing strength, improving the ability to carry out day to day 

activities, improving blood sugar levels and increasing muscle mass. 
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5 
Eating more meat and dairy products is a good way to add more fibre to one’s 

diet. 

   

6 

Anti-platelet medications such as aspirin (ASA) are important because they 

lower the “stickiness” of platelets in the bloods that blood flows more easily 

through coronary arteries and past coronary stents. 

   

7 
The only effective strategy to manage stress is to avoid people who cause 

unpleasant feelings. 

   

8 
An exercise warm-up slowly increases heart rate and can lower the risk of 

developing angina. 

   

9 Prepared, processed foods usually have high sodium content.    

10 
Depression is common after a heart attack. Depression can lower one’s energy 

level for rehab and increases the risk of another heart attack. 

   

11 

The “statin” medications limit how much cholesterol the body absorbs from 

food. Statin medications include atorvastatin (LipitorTM), rosuvastatin (Crestor 

TM), or simvastatin (Zocor TM). 

   

12 

To control blood pressure, one should lower the amount of sodium in the diet to 

less than 2000 mg per day, exercise, take blood pressure medication regularly 

(if prescribed), and learn relaxation techniques. 

   

13 
If someone gets chest discomfort during a walking exercise session, he or she 

should speed up to see if the discomfort goes away. 
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14 
Trans fats are partially hydrogenated vegetable oils (e.g. vegetable shortening) 

and are unhealthy. 

   

15 
Sleep apnea that is not treated increases the risk for another heart attack, but it 

does not increase risk of death. 

   

     

 

 

Statements True False 

I 

don’t 

know 

16 To control cholesterol, one should become a vegetarian and avoid eggs.    

17 

Someone knows if he or she is exercising at the right level when the heart rate 

is in the target zone, the exertion level is no higher than “somewhat hard”, and 

he or she can exercise and talk at the same time. 

   

18 Diabetes cannot be prevented with exercise and healthy eating.     

19 
Stress is a large risk for heart attack and is as important as high blood pressure 

and diabetes.  

   

20 
A diet that can help lower blood pressure is rich in: vegetables and fruits, whole 

grains, low fat dairy, nuts and seeds. 

   

 

Thank you for your participation 
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Fylgiskjal 2 – Spurningalistinn CADE-Q SV íslensk þýðing 

CADE-Q SV 

Coronary Artery Disease Education Questionnaire – Short Version 

Hér á eftir eru 20 spurningar varðandi þekkingu þína á hjartasjúkdómum. 

Vinsamlegast svaraðu hverri spurningu með því að krossa við annaðhvort, „rétt“ eða 

„rangt“, eða „veit ekki“ ef þú ert ekki viss um svarið.“ 

 Spurningar Rétt Rangt 
Veit 

ekki 

1 

Kransæðasjúkdómur er sjúkdómur í kransæðum hjartans 

sem leggst einungis á eldra fólk sem reykir eða er með 

hátt kólesteról. 

   

2 

Dæmi um áhættuþætti hjartasjúkdóma sem hægt er að 

hafa áhrif á eru: blóðþrýstingur, kólesteról, reykingar, 

óbeinar reykingar, ummál mittis og viðbrögð við streitu.  

   

3 

„Hjartaöng“ er brjóstverkur eða óþægindi sem koma fram 

í hvíld eða við líkamlega áreynslu, sem einnig geta gert 

vart við sig í handlegg, baki og/eða hálsi. 

   

4 

Gagnsemi styrktaræfinga (lyftingum eða notkun 

teygjubanda) felst meðal annars í því að vöðvamassi og 

styrkur aukast, blóðsykursgildi batna og geta til að sinna 

daglegum verkefnum eflist . 
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5 

Góð leið til að auka trefjaneyslu er að borða meira af kjöti 

og mjólkurvörum.  
   

6 

Mikilvægi blóðflöguhemjandi lyfja eins og Magnýls 

(Aspiríns) felst í því að þau minnka samloðun blóðflagna 

og blóðið streymir því auðveldar um kransæðar og 

stoðnet. 

   

7 

Eina aðferðin sem dugar til að hafa hemil á streitu er að 

forðast samskipti við fólk sem veldur þér vanlíðan. 

   

8 

Upphitun fyrir æfingar eykur hjartsláttarhraðann smám 

saman og getur minnkað líkur á að fá hjartaöng 

(brjóstverk). 

   

9 Unnar matvörur innihalda oft mikið salt.    

 Fullyrðingar Rétt Rangt 
Veit 

ekki 

10 

Algengt er að fólk þjáist af þunglyndi eftir hjartaáfall. 

Þunglyndi dregur úr orku til að taka þátt í endurhæfingu 

og eykur líkur á öðru hjartaáfalli.  

   

11 

Blóðfitulækkandi lyf (svokölluð  „statin-lyf“) draga úr 

frásogi kólesteróls úr fæðu. Sem dæmi um slík lyf má 

nefna atrovastin (Lipitor), rosuvastatin (Krestor) eða 

simvastatin (Zocor). 
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12 

Til að hafa stjórn á blóðþrýstingi er ráðlagt að minnka 

saltmagnið í matnum, stunda líkamsþjálfun, taka 

reglulega blóðþrýstingslækkandi lyf (ef ávísað af lækni) 

og læra aðferðir til að slaka á.  

   

13 

Ef óþægindi fyrir brjósti koma fram á göngu/við 

gönguæfingar ætti viðkomandi að greikka sporið og sjá til 

hvort óþægindin hverfi ekki. 

   

14 

Transfitusýrur eru að hluta til hertar jurtaolíur (eins og 

smjörlíki) og þær eru óhollar 
   

15 

Ómeðhöndlaður kæfisvefn eykur líkur á öðru hjartaáfalli 

en eykur ekki líkur á dauða.  
   

16 

Góð leið til að hafa áhrif á kólesterólgildi er að gerast 

grænmetisæta og forðast egg. 
   

17 

Við líkamsþjálfun veit maður að æfingarnar eru hæfilega 

erfiðar þegar púlsinn er innan viðmiðunarmarka, 

áreynslustigið er ekki hærra en „dálítið erfitt“ og maður 

getur æft og haldið uppi samræðum á sama tíma. 

   

18 

Ekki er hægt að koma í veg fyrir sykursýki með 

líkamsrækt og hollumataræði. 
   

19 

Streita er stór áhættuþáttur hjartaáfalls og jafn 

mikilvægur og hár blóðþrýstingur og sykursýki 
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20 

Í mataræði sem getur stuðlað að lækkun blóðþrýstings er 

mikið af grænmeti og ávöxtum, heilkorni, fituminni 

mjólkurafurðum, hnetum og fræjum. 

   

     

Takk fyrir þátttökuna 
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Fylgiskjal 3 – Spurningalistinn breyttur eftir viðtöl við heilbrigðisstarfsfólk 

Sp- KRANS 

Spurningalistinn um kransæðasjúkdóm – stutt útgáfa 

Hér á eftir eru 20 spurningar varðandi þekkingu þína á hjartasjúkdómum. 
Vinsamlegast svaraðu hverri spurningu með því að krossa við annaðhvort, 
„rétt“ eða „rangt“, eða „veit ekki“ ef þú ert ekki viss um svarið.“ 

 Spurningar Rétt Rangt 

Veit 

ekki 

1 

Kransæðasjúkdómur er sjúkdómur í kransæðum hjartans 

sem leggst einungis á eldra fólk sem reykir eða er með 

hátt kólesteról. 

   

2 

Dæmi um áhættuþætti hjartasjúkdóma sem hægt er að 

hafa áhrif á eru: blóðþrýstingur, kólesteról, reykingar, 

óbeinar reykingar, ummál mittis og viðbrögð við streitu.  

   

3 

„Hjartaöng“ er brjóstverkur eða óþægindi sem koma fram 

í hvíld eða við líkamlega áreynslu, sem geta gert vart við 

sig í handlegg, baki og/eða hálsi. 

   

4 

Ávinningur styrktaræfinga (t.d. lyftingum eða notkun 

teygjubanda) felst meðal annars í því að vöðvamassi og 

styrkur aukast, blóðsykursgildi batna og geta til að sinna 

daglegum verkefnum eflist. 

   



FYLGISKJÖL  108 

 

5 

Góð leið til að auka trefjaneyslu er að borða meira af kjöti 

og mjólkurvörum.  
   

6 

Mikilvægi blóðflöguhemjandi lyfja eins og Magnýls 

(Aspiríns) felst í því að blóðflögur loða minna saman og 

blóðið streymir því auðveldar um kransæðar og stoðnet. 

   

7 

Eina aðferðin sem dugar til að hafa hemil á streitu er að 

forðast samskipti við fólk sem veldur þér vanlíðan. 

   

8 

Upphitun fyrir æfingar eykur hjartsláttarhraðann smám 

saman og getur minnkað líkur á hjartaöng (brjóstverk). 
   

9 

Unnar matvörur (t.d. tilbúnar matvörur, unnar kjötvörur, 

pakkamatur og tilbúnir réttir) innihalda oft mikið salt. 
   

 Fullyrðingar Rétt Rangt 

Veit 

ekki 

10 

Það er þekkt að fólk þjáist af þunglyndi eftir hjartaáfall. 

Þunglyndi dregur úr orku til að taka þátt í endurhæfingu 

og eykur líkur á öðru hjartaáfalli.  

   

11 

Blóðfitulækkandi lyf ( „statin-lyf“)  minnka upptöku 

kólesteróls úr fæðu. Sem dæmi um slík lyf má nefna 

atorvastin (Adacor) rosuvastatin (Crestor) eða simvastatin 

(Zocor). 
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12 

Til að hafa stjórn á blóðþrýstingi er ráðlagt að minnka 

saltmagnið í matnum, stunda líkamsþjálfun, taka 

reglulega blóðþrýstingslækkandi lyf (ef ávísað af lækni) 

og læra aðferðir til að slaka á.  

   

13 

Ef óþægindi fyrir brjósti koma fram á göngu/við 

gönguæfingar ætti viðkomandi að greikka sporið og sjá til 

hvort óþægindin hverfi ekki. 

   

14 

Transfitusýrur eru að hluta til hertar jurtaolíur (t.d. í 

smjörlíki) og þær eru óhollar. 
   

15 

Ómeðhöndlaður kæfisvefn eykur ekki líkur á öðru 

hjartaáfalli. 
   

16 

Góð leið til að hafa jákvæð áhrif á kólesterólgildi er að 

gerast grænmetisæta og forðast egg. 
   

17 

Við líkamsþjálfun veit maður að æfingarnar eru hæfilega 

erfiðar þegar áreynslustigið (BORG-skalinn) er ekki 

hærra en „dálítið erfitt“ og maður getur æft og haldið uppi 

samræðum á sama tíma. 

   

18 

Ekki er hægt er að hafa áhrif á sykursýki með líkamsrækt 

og hollu mataræði. 
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19 

Streita er stór áhættuþáttur hjartaáfalls og er mikilvægur 

líkt og hár blóðþrýstingur og sykursýki. 
   

20 

Í mataræði sem getur stuðlað að lækkun blóðþrýstings er 

mikið af grænmeti og ávöxtum, heilkorni, hnetum og 

fræjum. 

   

     

Takk fyrir þátttökuna 
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Fylgiskjal 4 – Lokaútgáfa spurningalistans Sp- KRANS 

Sp-KRANS 

Spurningalistinn um kransæðasjúkdóma – stutt útgáfa 

Hér á eftir eru 20 spurningar varðandi þekkingu þína á hjartasjúkdómum. 

Vinsamlegast svaraðu hverri spurningu með því að krossa við annaðhvort, 

„rétt“ eða „rangt“, eða „veit ekki“ ef þú ert ekki viss um svarið.“ 

 Spurningar Rétt Rangt 

Veit 

ekki 

1 

Kransæðasjúkdómur er sjúkdómur í kransæðum hjartans 

sem leggst einungis á eldra fólk sem reykir eða er með 

hátt kólesteról. 

   

2 

Dæmi um áhættuþætti hjartasjúkdóma sem hægt er að 

hafa áhrif á eru: blóðþrýstingur, kólesteról, reykingar, 

óbeinar reykingar, ummál mittis og viðbrögð við streitu.  

   

3 

Verkur frá hjarta (brjóstverkur) getur komið fram í hvíld 

eða við líkamlega áreynslu og gert vart við sig sem 

óþægindi í handlegg, baki og/eða hálsi. 

   

4 

Ávinningur styrktaræfinga (t.d. lyftingum eða notkun 

teygjubanda) felst meðal annars í því að vöðvamassi og 
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styrkur aukast, blóðsykursgildi batna og geta til að sinna 

daglegum verkefnum eflist. 

5 

Góð leið til að auka trefjaneyslu er að borða meira af kjöti 

og mjólkurvörum.  
   

6 

Mikilvægi blóðflöguhemjandi lyfja eins og Magnýls 

(Aspiríns) felst í því að blóðflögur loða minna saman og 

blóðið streymir því auðveldar um kransæðar og stoðnet. 

   

7 

Að forðast samskipti við fólk sem veldur þér vanlíðan er 

það eina  sem dugar til að hafa hemil á streitu. 

   

8 

Upphitun fyrir æfingar eykur hjartsláttarhraðann smám 

saman og getur minnkað líkur á brjóstverk. 
   

9 

Unnar matvörur (t.d. tilbúnar matvörur, unnar kjötvörur, 

pakkamatur og tilbúnir réttir) innihalda oft mikið salt. 
   

 Fullyrðingar Rétt Rangt 

Veit 

ekki 

10 

Það er þekkt að fólk þjáist af þunglyndi eftir hjartaáfall. 

Þunglyndi dregur úr orku til að taka þátt í endurhæfingu 

og eykur líkur á öðru hjartaáfalli.  

   

11 
Blóðfitulækkandi lyf minnka upptöku kólesteróls úr fæðu.  
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12 

Til að hafa stjórn á blóðþrýstingi er ráðlagt að minnka 

saltmagnið í matnum, stunda líkamsþjálfun, taka 

reglulega blóðþrýstingslækkandi lyf (ef ávísað af lækni) 

og læra aðferðir til að slaka á.  

   

13 

Ef óþægindi fyrir brjósti koma fram á göngu ætti 

viðkomandi að greikka sporið og sjá til hvort óþægindin 

hverfi ekki. 

   

4 

Transfitusýrur eru að hluta til hertar jurtaolíur (t.d. í 

smjörlíki) og þær eru óhollar. 
   

15 

Ómeðhöndlaður kæfisvefn eykur ekki líkur á öðru 

hjartaáfalli. 
   

16 

Góð leið til að hafa jákvæð áhrif á kólesterólgildi er að 

gerast grænmetisæta og forðast egg. 
   

17 

Við líkamsþjálfun veit maður að æfingarnar eru hæfilega 

erfiðar þegar áreynslustigið (BORG-skalinn) er ekki 

hærra en „dálítið erfitt“ og maður getur æft og haldið uppi 

samræðum á sama tíma. 

   

18 

Líkamsrækt og hollt mataræði hefur engin áhrif á 

sykurýki. 
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19 

Streita er stór áhættuþáttur hjartaáfalls og er mikilvægur 

líkt og hár blóðþrýstingur og sykursýki. 
   

20 

Í mataræði sem getur stuðlað að lækkun blóðþrýstings er 

mikið af grænmeti og ávöxtum, heilkorni, hnetum og 

fræjum. 

   

     

Takk fyrir þátttökuna 
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Fylgiskjal 5 – Leyfi frá Vísindasiðanefnd 
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Fylgiskjal 6 – Leyfi frá persónuvernd 
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Fylgiskjal 7 – Leyfi frá höfundi CADE-Q  
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Fylgiskjal 8 – Beiðni um leyfi frá framkvæmdastjóra lækninga á Reykjalundi 
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Fylgiskjal 9 – Leyfi frá framkvæmdastjóra lækninga á Reykjalundi
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Fylgiskjal 10 – Beiðni um leyfi frá framkvæmdastjóra hjúkrunar á Reykjalundi 
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Fylgiskjal 11– Kynningarbréf til heilbrigðisstarfsfólks 
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Fylgiskjal 12 – Upplýsingablað til einstaklinga með kransæðasjúkdóm
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Fylgiskjal 13 – Upplýst samþykki fyrir heilbrigðisstarfsfólk 
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Fylgiskjal 14 – Upplýst samþykki fyrir einstaklinga með kransæðasjúkdóm 
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Fylgiskjal 15 - Ítarspurningar fyrir heilbrigðisstarfsfólk Reykjalundar 

Upphafsspurningar 

Kyn, aldur og menntun 

Hvernig fannst þér spurningalistinn?  

Spurningalistinn á að meta skilning einstaklinga á kransæðasjúkdómi og heilbrigðum lífstíl, 

fannst þér eitthvað vanta sem hefði mátt spyrja út í?  

Fannst þér spurningalistinn of langur?  

Var einhver spurning sem þú staldraðir lengur við en aðrar?  

Fannst þér einhver spurning vera of flókin/ítarleg? 

 

1. Kransæðasjúkdómur er sjúkdómur í kransæðum hjartans sem leggst einungis á eldra 

fólk sem reykir eða er með hátt kólesteról. 

Hvernig skilur þú þessa fullyrðingu? 

Hversu mikilvæg, á skalanum 0 (alls ekki mikilvæg) til 5 (mjög mikilvæg) finnst þér þessi 

fullyrðing vera í spurningalistanum? 

Finnst þér þurfa að umorða fullyrðinguna? Hvernig myndirðu orða hana? 

2. Dæmi um áhættuþætti hjartasjúkdóma sem hægt er að hafa áhrif á eru: 

blóðþrýstingur, kólesteról, reykingar, óbeinar reykingar, ummál mittis og viðbrögð við 

streitu. 

Hvernig skilur þú þessa fullyrðingu? 
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Hversu mikilvæg, á skalanum 0 (alls ekki mikilvæg) til 5 (mjög mikilvæg) finnst þér þessi 

fullyrðing vera í spurningalistanum? 

Finnst þér þurfa að umorða fullyrðinguna? Hvernig myndirðu orða hana? 

3. „Hjartaöng“ er brjóstverkur eða óþægindi sem koma fram í hvíld eða við líkamlega 

áreynslu, sem einnig geta gert vart við sig í handlegg, baki og/eða hálsi. 

Hvernig skilur þú þessa fullyrðingu? 

Hversu mikilvæg, á skalanum 0 (alls ekki mikilvæg) til 5 (mjög mikilvæg) finnst þér þessi 

fullyrðing vera í spurningalistanum? 

Finnst þér þurfa að umorða fullyrðinguna? Hvernig myndirðu orða hana? 

4. Gagnsemi styrktaræfinga (lyftingum eða notkun teygjubanda) felst meðal annrs í því 

að vöðvamassi og styrkur aukast, blóðsykursgildi batna og geta til að sinna daglegum 

verkefnum eflist. 

Hvernig skilur þú þessa fullyrðingu?  

Hvernig myndirðu skilgreina „dagleg verkefni“? 

Hversu mikilvæg, á skalanum 0 (alls ekki mikilvæg) til 5 (mjög mikilvæg) finnst þér þessi 

fullyrðing vera í spurningalistanum? 

Finnst þér þurfa að umorða fullyrðinguna? Hvernig myndirðu orða hana? 

5. Góð leið til að auka trefjaneyslu er að borða meira af kjöti og mjólkurvörum. 

Hvernig skilur þú þessa fullyrðingu?  
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Hversu mikilvæg, á skalanum 0 (alls ekki mikilvæg) til 5 (mjög mikilvæg) finnst þér þessi 

fullyrðing vera í spurningalistanum? 

Finnst þér þurfa að umorða fullyrðinguna? Hvernig myndirðu orða hana? 

6. Mikilvægi blóðflöguhemjandi lyfja eins og Magnýls (Aspiríns) felst í því að þau 

minnka samloðun blóðflagna og blóðið streymir því auðveldar um kransæðar og 

stoðnet. 

Hvernig skilur þú þessa fullyrðingu?  

Hversu mikilvæg, á skalanum 0 (alls ekki mikilvæg) til 5 (mjög mikilvæg) finnst þér þessi 

fullyrðing vera í spurningalistanum? 

Finnst þér þurfa að umorða fullyrðinguna? Hvernig myndirðu orða hana? 

7. Eina aðferðin sem dugar til að hafa hemil á streitu er að forðast samskipti við fólk 

sem veldur þér vanlíðan. 

Hvernig skilur þú þessa fullyrðingu?  

Hvaða merkingu hefur orðið „streita“, í þessu samhengi, fyrir þér? 

Hversu mikilvæg, á skalanum 0 (alls ekki mikilvæg) til 5 (mjög mikilvæg) finnst þér þessi 

fullyrðing vera í spurningalistanum? 

Finnst þér þurfa að umorða fullyrðinguna? Hvernig myndirðu orða hana? 

8. Upphitun fyrir æfingar eykur hjartsláttarhraðann smám saman og getur minnkað 

líkur á að fá hjartaöng (brjóstverk). 

Hvernig skilur þú þessa fullyrðingu?  
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Hversu mikilvæg, á skalanum 0 (alls ekki mikilvæg) til 5 (mjög mikilvæg) finnst þér þessi 

fullyrðing vera í spurningalistanum? 

Finnst þér þurfa að umorða fullyrðinguna? Hvernig myndirðu orða hana? 

9. Unnar matvörur innihalda oft mikið salt. 

Hvernig skilur þú þessa fullyrðingu? 

Hvað hugsar þú um þegar þú heyrir orðið „unnar matvörur?“ 

Hversu mikilvæg, á skalanum 0 (alls ekki mikilvæg) til 5 (mjög mikilvæg) finnst þér þessi 

fullyrðing vera í spurningalistanum? 

Finnst þér þurfa að umorða fullyrðinguna? Hvernig myndirðu orða hana? 

10. Algengt er að fólk þjáist af þunglyndi eftir hjartaáfall. Þunglyndi dregur úr orku til 

að taka þátt í endurhæfingu og eykur líkur á öðru hjartaáfalli. 

Hvernig skilur þú þessa fullyrðingu?  

Hvað hugsar þú um þegar þú heyrir orðið „þunglyndi“? 

Hversu mikilvæg, á skalanum 0 (alls ekki mikilvæg) til 5 (mjög mikilvæg) finnst þér þessi 

fullyrðing vera í spurningalistanum? 

Finnst þér þurfa að umorða fullyrðinguna? Hvernig myndirðu orða hana? 

11. Blóðfitulækkandi lyf (svokölluð „statin-lyf“ draga úr frásogi kólesteróls úr fæðu. 

Sem dæmi um slík lyf má nefna atrovastin (Lipitor), rosuvastatin (Krestor) eða 

simvastatin (Zocor). 

Hvernig skilur þú þessa fullyrðingu?  
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Hversu mikilvæg, á skalanum 0 (alls ekki mikilvæg) til 5 (mjög mikilvæg) finnst þér þessi 

fullyrðing vera í spurningalistanum? 

Finnst þér þurfa að umorða fullyrðinguna? Hvernig myndirðu orða hana? 

12. Til að hafa stjórn á blóðþrýstingi er ráðlagt að minnka saltmagnið í matnum, stunda 

líkamsþjálfun, taka reglulega blóðþrýstingslækkandi lyf (ef ávísað af lækni) og læra 

aðferðir til að slaka á. 

Hvernig skilur þú þessa fullyrðingu?  

Hvaða merkingu hefur hugtakið „að slaka á“ í þínum huga? 

Hversu mikilvæg, á skalanum 0 (alls ekki mikilvæg) til 5 (mjög mikilvæg) finnst þér þessi 

fullyrðing vera í spurningalistanum? 

Finnst þér þurfa að umorða fullyrðinguna? Hvernig myndirðu orða hana? 

13. Ef óþægindi fyrir brjósti koma fram á göngu/við gönguæfingar ætti viðkomandi að 

greikka sporið og sjá til hvort óþægindin hverfi ekki.  

Hvernig skilur þú þessa fullyrðingu?  

Hversu mikilvæg, á skalanum 0 (alls ekki mikilvæg) til 5 (mjög mikilvæg) finnst þér þessi 

fullyrðing vera í spurningalistanum? 

Finnst þér þurfa að umorða fullyrðinguna? Hvernig myndirðu orða hana? 

14. Transfitusýrur eru að hluta til hertar jurtaolíur (eins og smjörlíki) og þær eru 

óhollar. 

Hvernig skilur þú þessa fullyrðingu?  
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Hversu mikilvæg, á skalanum 0 (alls ekki mikilvæg) til 5 (mjög mikilvæg) finnst þér þessi 

fullyrðing vera í spurningalistanum? 

Finnst þér þurfa að umorða fullyrðinguna? Hvernig myndirðu orða hana? 

15. Ómeðhöndlaður kæfisvefn eykur líkur á öðru hjartaáfalli en eykur ekki líkur á 

dauða. 

Hvernig skilur þú þessa fullyrðingu?  

Hversu mikilvæg, á skalanum 0 (alls ekki mikilvæg) til 5 (mjög mikilvæg) finnst þér þessi 

fullyrðing vera í spurningalistanum? 

Finnst þér þurfa að umorða fullyrðinguna? Hvernig myndirðu orða hana? 

16. Góð leið til að hafa áhrif á kólesterólgildi er að gera grænmetisæta og forðast egg. 

Hvernig skilur þú þessa fullyrðingu?  

Hversu mikilvæg, á skalanum 0 (alls ekki mikilvæg) til 5 (mjög mikilvæg) finnst þér þessi 

fullyrðing vera í spurningalistanum? 

Finnst þér þurfa að umorða fullyrðinguna? Hvernig myndirðu orða hana? 

17. Við líkamsþjálfun veit maður að æfingarnar eru hæfilega erfiðar þegar púlsinn er 

innan viðmiðunarmarka, áreynslustigið er ekki hærra en „dálítið erfitt“ og maður getur 

æft og haldið uppi samræðum á sama tíma. 

Hvernig skilur þú þessa fullyrðingu?  

Hvað þýðir hugtakið „dálítið erfitt“ fyrir þér? 
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Hversu mikilvæg, á skalanum 0 (alls ekki mikilvæg) til 5 (mjög mikilvæg) finnst þér þessi 

fullyrðing vera í spurningalistanum? 

Finnst þér þurfa að umorða fullyrðinguna? Hvernig myndirðu orða hana? 

18. Ekki er hægt að koma í veg fyrir sykursýki með líkamsrækt og hollu mataræði. 

Hvernig skilur þú þessa fullyrðingu?  

Hversu mikilvæg, á skalanum 0 (alls ekki mikilvæg) til 5 (mjög mikilvæg) finnst þér þessi 

fullyrðing vera í spurningalistanum? 

Finnst þér þurfa að umorða fullyrðinguna? Hvernig myndirðu orða hana? 

19. Streita er stór áhættuþáttur hjartaáfalls og jafn mikilvægur og hár blóðþrýstingur 

og sykursýki. 

Hvernig skilur þú þessa fullyrðingu?  

Hversu mikilvæg, á skalanum 0 (alls ekki mikilvæg) til 5 (mjög mikilvæg) finnst þér þessi 

fullyrðing vera í spurningalistanum? 

Finnst þér þurfa að umorða fullyrðinguna? Hvernig myndirðu orða hana? 

20. Í mataræði sem getur stuðlað að lækkun blóðþrýstings er mikið af grænmeti og 

ávöxtum, heilkorni, fituminni mjólkurafurðum, hnetum og fræjum. 

Hvernig skilur þú þessa fullyrðingu?  

Hversu mikilvæg, á skalanum 0 (alls ekki mikilvæg) til 5 (mjög mikilvæg) finnst þér þessi 

fullyrðing vera í spurningalistanum? 

Finnst þér þurfa að umorða fullyrðinguna? Hvernig myndirðu orða hana? 
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Fylgiskjal 16 - Ítarspurningar fyrir einstaklinga með kransæðasjúkdóm  

Upphafsspurningar 

Hvernig fannst þér spurningalistinn?  

Spurningalistinn á að meta skilning einstaklinga á kransæðasjúkdómi og heilbrigðum lífstíl, 

fannst þér eitthvað vanta sem hefði mátt spyrja út í?  

Fannst þér spurningalistinn of langur?  

Var einhver spurning sem þú staldraðir lengur við en aðrar?  

Fannst þér einhver spurning vera of flókin/ítarleg? 

 

1. Kransæðasjúkdómur er sjúkdómur í kransæðum hjartans sem leggst einungis á eldra 

fólk sem reykir eða er með hátt kólesteról. 

Finnst þér þessi spurning skiljanleg?  

Hversu mikilvæg, á skalanum 0 (alls ekki mikilvæg) til 5 (mjög mikilvæg) finnst þér þessi 

fullyrðing vera í spurningalistanum? 

Finnst þér þurfa að umorða fullyrðinguna? Hvernig myndirðu orða hana? 

2. Dæmi um áhættuþætti hjartasjúkdóma sem hægt er að hafa áhrif á eru: 

blóðþrýstingur, kólesteról, reykingar, óbeinar reykingar, ummál mittis og viðbrögð við 

streitu. 

Finnst þér þessi spurning skiljanleg? 
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Hversu mikilvæg, á skalanum 0 (alls ekki mikilvæg) til 5 (mjög mikilvæg) finnst þér þessi 

fullyrðing vera í spurningalistanum? 

Finnst þér þurfa að umorða fullyrðinguna? Hvernig myndirðu orða hana? 

3. „Hjartaöng“ er brjóstverkur eða óþægindi sem koma fram í hvíld eða við líkamlega 

áreynslu, sem geta gert vart við sig í handlegg, baki og/eða hálsi. 

Finnst þér þessi spurning skiljanleg? 

Hversu mikilvæg, á skalanum 0 (alls ekki mikilvæg) til 5 (mjög mikilvæg) finnst þér þessi 

fullyrðing vera í spurningalistanum? 

Finnst þér þurfa að umorða fullyrðinguna? Hvernig myndirðu orða hana? 

4. Gagnsemi styrktaræfinga (t.d. lyftingar eða notkun teygjubanda) felst meðal annrs í 

því að vöðvamassi og styrkur aukast, blóðsykursgildi batna og geta til að sinna 

daglegum verkefnum eflist. 

Finnst þér þessi spurning skiljanleg?  

Hvernig myndirðu skilgreina „dagleg verkefni“? 

Hversu mikilvæg, á skalanum 0 (alls ekki mikilvæg) til 5 (mjög mikilvæg) finnst þér þessi 

fullyrðing vera í spurningalistanum? 

Finnst þér þurfa að umorða fullyrðinguna? Hvernig myndirðu orða hana? 

5. Góð leið til að auka trefjaneyslu er að borða meira af kjöti og mjólkurvörum. 

Finnst þér þessi spurning skiljanleg?  
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Hversu mikilvæg, á skalanum 0 (alls ekki mikilvæg) til 5 (mjög mikilvæg) finnst þér þessi 

fullyrðing vera í spurningalistanum? 

Finnst þér þurfa að umorða fullyrðinguna? Hvernig myndirðu orða hana? 

6. Mikilvægi blóðflöguhemjandi lyfja eins og Magnýls (Aspiríns) felst í því að blóðflögur 

loða minna saman og blóðið streymir því auðveldar um kransæðar og stoðnet. 

Finnst þér þessi spurning skiljanleg?  

Hversu mikilvæg, á skalanum 0 (alls ekki mikilvæg) til 5 (mjög mikilvæg) finnst þér þessi 

fullyrðing vera í spurningalistanum? 

Finnst þér þurfa að umorða fullyrðinguna? Hvernig myndirðu orða hana? 

7. Eina aðferðin sem dugar til að hafa hemil á streitu er að forðast samskipti við fólk 

sem veldur þér vanlíðan. 

Finnst þér þessi spurning skiljanleg?  

Hvaða merkingu hefur orðið „streita“, í þessu samhengi, fyrir þér? 

Hversu mikilvæg, á skalanum 0 (alls ekki mikilvæg) til 5 (mjög mikilvæg) finnst þér þessi 

fullyrðing vera í spurningalistanum? 

Finnst þér þurfa að umorða fullyrðinguna? Hvernig myndirðu orða hana? 

8. Upphitun fyrir æfingar eykur hjartsláttarhraðann smám saman og getur minnkað 

líkur á að fá hjartaöng (brjóstverk). 

Finnst þér þessi spurning skiljanleg?  
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Hversu mikilvæg, á skalanum 0 (alls ekki mikilvæg) til 5 (mjög mikilvæg) finnst þér þessi 

fullyrðing vera í spurningalistanum? 

Finnst þér þurfa að umorða fullyrðinguna? Hvernig myndirðu orða hana? 

9. Unnar matvörur (t.d. tilbúnar matvörur, unnar kjötvörur, pakkamatur og tilbúnir 

réttir) innihalda oft mikið salt. 

Finnst þér þessi spurning skiljanleg? 

Hvað hugsar þú um þegar þú heyrir orðið „unnar matvörur?“ 

Hversu mikilvæg, á skalanum 0 (alls ekki mikilvæg) til 5 (mjög mikilvæg) finnst þér þessi 

fullyrðing vera í spurningalistanum? 

Finnst þér þurfa að umorða fullyrðinguna? Hvernig myndirðu orða hana? 

10. Það er þekkt að fólk þjáist af þunglyndi eftir hjartaáfall. Þunglyndi dregur úr orku 

til að taka þátt í endurhæfingu og eykur líkur á öðru hjartaáfalli. 

Finnst þér þessi spurning skiljanleg?  

Hvað hugsar þú um þegar þú heyrir orðið „þunglyndi“? 

Hversu mikilvæg, á skalanum 0 (alls ekki mikilvæg) til 5 (mjög mikilvæg) finnst þér þessi 

fullyrðing vera í spurningalistanum? 

Finnst þér þurfa að umorða fullyrðinguna? Hvernig myndirðu orða hana? 

11. Blóðfitulækkandi lyf („statin-lyf“) minnka upptöku kólesteróls úr fæðu. Sem dæmi 

um slík lyf má nefna atorvastatin (Adacor), rosuvastatin (Crestor) eða simvastatin 

(Zocor). 
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Finnst þér þessi spurning skiljanleg?  

Hversu mikilvæg, á skalanum 0 (alls ekki mikilvæg) til 5 (mjög mikilvæg) finnst þér þessi 

fullyrðing vera í spurningalistanum? 

Finnst þér þurfa að umorða fullyrðinguna? Hvernig myndirðu orða hana? 

12. Til að hafa stjórn á blóðþrýstingi er ráðlagt að minnka saltmagnið í matnum, stunda 

líkamsþjálfun, taka reglulega blóðþrýstingslækkandi lyf (ef ávísað af lækni) og læra 

aðferðir til að slaka á. 

Finnst þér þessi spurning skiljanleg?  

Hvaða merkingu hefur hugtakið „að slaka á“ í þínum huga? 

Hversu mikilvæg, á skalanum 0 (alls ekki mikilvæg) til 5 (mjög mikilvæg) finnst þér þessi 

fullyrðing vera í spurningalistanum? 

Finnst þér þurfa að umorða fullyrðinguna? Hvernig myndirðu orða hana? 

13. Ef óþægindi fyrir brjósti koma fram á göngu/við gönguæfingar ætti viðkomandi að 

greikka sporið og sjá til hvort óþægindin hverfi ekki.  

Finnst þér þessi spurning skiljanleg?  

Hversu mikilvæg, á skalanum 0 (alls ekki mikilvæg) til 5 (mjög mikilvæg) finnst þér þessi 

fullyrðing vera í spurningalistanum? 

Finnst þér þurfa að umorða fullyrðinguna? Hvernig myndirðu orða hana? 

14. Transfitusýrur eru að hluta til hertar jurtaolíur (t.d. í smjörlíki) og þær eru óhollar. 

Finnst þér þessi spurning skiljanleg?  
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Hversu mikilvæg, á skalanum 0 (alls ekki mikilvæg) til 5 (mjög mikilvæg) finnst þér þessi 

fullyrðing vera í spurningalistanum? 

Finnst þér þurfa að umorða fullyrðinguna? Hvernig myndirðu orða hana? 

15. Ómeðhöndlaður kæfisvefn eykur ekki líkur á öðru hjartaáfalli.  

Finnst þér þessi spurning skiljanleg?  

Hversu mikilvæg, á skalanum 0 (alls ekki mikilvæg) til 5 (mjög mikilvæg) finnst þér þessi 

fullyrðing vera í spurningalistanum? 

Finnst þér þurfa að umorða fullyrðinguna? Hvernig myndirðu orða hana? 

16. Góð leið til að hafa jákvæð áhrif á kólesterólgildi er að gera grænmetisæta og forðast 

egg. 

Finnst þér þessi spurning skiljanleg?  

Hversu mikilvæg, á skalanum 0 (alls ekki mikilvæg) til 5 (mjög mikilvæg) finnst þér þessi 

fullyrðing vera í spurningalistanum? 

Finnst þér þurfa að umorða fullyrðinguna? Hvernig myndirðu orða hana? 

17. Við líkamsþjálfun veit maður að æfingarnar eru hæfilega erfiðar þegar 

áreynslustigið (Borg- skalinn) er ekki hærra en „dálítið erfitt“ og maður getur æft og 

haldið uppi samræðum á sama tíma. 

Finnst þér þessi spurning skiljanleg?  

Hvað þýðir hugtakið „dálítið erfitt“ fyrir þér? 
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Hversu mikilvæg, á skalanum 0 (alls ekki mikilvæg) til 5 (mjög mikilvæg) finnst þér þessi 

fullyrðing vera í spurningalistanum? 

Finnst þér þurfa að umorða fullyrðinguna? Hvernig myndirðu orða hana? 

18. Ekki er hægt að hafa áhrif á sykursýki með líkamsrækt og hollu mataræði. 

Finnst þér þessi spurning skiljanleg?  

Hversu mikilvæg, á skalanum 0 (alls ekki mikilvæg) til 5 (mjög mikilvæg) finnst þér þessi 

fullyrðing vera í spurningalistanum? 

Finnst þér þurfa að umorða fullyrðinguna? Hvernig myndirðu orða hana? 

19. Streita er stór áhættuþáttur hjartaáfalls og er mikilvægur líkt og hár blóðþrýstingur 

og sykursýki. 

Finnst þér þessi spurning skiljanleg?  

Hversu mikilvæg, á skalanum 0 (alls ekki mikilvæg) til 5 (mjög mikilvæg) finnst þér þessi 

fullyrðing vera í spurningalistanum? 

Finnst þér þurfa að umorða fullyrðinguna? Hvernig myndirðu orða hana? 

20. Í mataræði sem getur stuðlað að lækkun blóðþrýstings er mikið af grænmeti og 

ávöxtum, heilkorni, hnetum og fræjum. 

Finnst þér þessi spurning skiljanleg?  

Hversu mikilvæg, á skalanum 0 (alls ekki mikilvæg) til 5 (mjög mikilvæg) finnst þér þessi 

fullyrðing vera í spurningalistanum? 

Finnst þér þurfa að umorða fullyrðinguna? Hvernig myndirðu orða hana? 


