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Útdráttur 

Rekja má um þriðjung allra dauðsfalla á Íslandi til hjarta- og æðasjúkdóma en þeir 

valda einnig rúmlega 17 milljónum dauðsfalla árlega í heiminum. Með bættri fræðslu og 

þekkingu einstaklinga með hjartasjúkdóma á sjúkdómi sínum og heilbrigðum lífsstíl er hægt 

að lækka dánartíðni hjá þessum hóp. Mikilvægt er að sjúklingar öðlist þekkingu á sjúkdómi 

sínum því aukin þekking er grundvöllur hegðunarbreytinga og eykur líkur á 

lífsstílsbreytingum og þar með er hægt að hægja á framgangi sjúkdómsins. 

Mikilvægt er að meta fræðslu svo hægt sé að betrumbæta hana, ef þörf er á, og þar 

með bæta árangur meðferðar. Áreiðanlegt og réttmætt matstæki getur varpað ljósi á gæði 

sjúklingafræðslu hérlendis og þannig geta fræðsluaðilar áttað sig á fræðsluþörfum sjúklinga 

og mætt þeim í kjölfarið. Auk þess gefur matstækið heilbrigðisstarfsfólki tækifæri til þess að 

bæta einstaklingsbundna fræðslu út frá svörum sjúklinga. Ekkert slíkt matstæki er til hér á 

landi.  

Coronary Artery Disease Education Questionnaire – Short Version (CADE- Q SV) er 

mælitæki sem er ætlað að meta þekkingu einstaklinga með kransæðasjúkdóm í lok 

hjartaendurhæfingar á sjúkdómi sínum og heilbrigðum lífsstíl. Rannsakendur þýddu og 

staðfærðu matstækið CADE-Q SV með rannsóknaraðferðinni ígrunduð samtöl.  

Markmið rannsóknarinnar var að þýða spurningalistann og staðfæra hann fyrir íslenska 

hjartasjúklinga sem hafa fengið fræðslu. 

Settar voru fram tvær rannsóknarspurningar:   

1. Skilur meirihluti þátttakenda á sambærilegan hátt helstu hugtök í íslenskri 

þýðingu spurningalistans?  

2. Er þýðing rannsakenda á spurningalistanum áreiðanleg? 

Fyrst var spurningalistinn, CADE-Q SV, lagður fyrir heilbrigðisstarfsfólk og var nokkrum 

spurningum breytt út frá ábendingum þeirra. Síðan var breyttur spurningalisti lagður fyrir sex 
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einstaklinga með kransæðasjúkdóm og ábendingar fengnar frá þeim. Spurningalistanum var 

breytt í síðasta skiptið með aðstoð sérfræðings Reykjalundar í fræðslu og með ábendingar 

sjúklinganna í huga. Endanlegur spurningalisti fékk íslenska heitið: Spurningalisti um 

kransæðasjúkdóm (Sp-KRANS).  

  Heilbrigðisstarfsfólkið taldi Sp-KRANS vera góðan mælikvarða á þekkingu 

einstaklinga með kransæðasjúkdóm á sjúkdómnum og heilbrigðum lífstíl. Einnig töldu 

sjúklingarnir hann vera fína upprifjun á fræðslunni sem þau hefðu fengið á Reykjalundi. 

Rannsakendur telja að hægt sér að nýta endanlegan spurningalista Sp-KRANS við rannsóknir 

á þekkingu einstaklinga með kransæðasjúkdóm á sjúkdómnum og heilbrigðum lífsstíl. 

 

Lykilorð: Hjarta- og æðasjúkdómar, fræðsluþarfir, sjúklingafræðsla, þýðing og staðfæring, 

ígrunduð viðtöl, þekking. 

 

 



ABSTRACT  v 

Abstract 

 One third of all deaths in Iceland can be traced to cardiovascular disease, but they also cause 

more than 17 million deaths annually in the world. With better patient education and 

increased patient knowledge, mortality can be reduced. It is essential that patients have 

knowlegde regarding their disease and healthy lifestyle, as increased knowledge is the basis of 

change of attitutes and positive behavioral changes. 

It is important to evaluate education so that it can be improved, if necessary, and thus 

improve the effectiveness of treatment. A reliable assessment tool can illuminate the quality 

of patient education in Iceland. Thus educators in nursing can assess and attend to their 

patients educational needs. Additionally, the assessment tool gives healthcare professionals 

the opportunity to improve individual education based on patient responses. No such 

assessment tool is available in Iceland. 

The Coronary Artery Disease Education Questionnaire – Short Version (CADE-Q SV) 

assessment tool was translated and adapted to Icelandic language by using cognitive 

interviewing. CADE-Q SV is a assessment tool designed to evaluate coronary heart disease 

patients knowlegde of the disease and healthy lifestyle at the end of cardiac rehabilitation.  

The aim of the study was to translate the questionnaire and adapt it to Icelandic 

coronary heart disease patients who have received patient education in cardiac rehabilitation. 

Two research questions guided the study: 

1. Does the majority of participants understand the main concepts in the 

Icelandic translation of the questionnaire in a comparable way? 

2. Is the Icelandic translation on the questionnaire reliable?  

The questionnaire, CADE-Q SV, was at first submitted to healthcare professionals and 

some questions were changed based on their suggestions. Then a modified questionnaire was 

submitted for six patients with coronary artery disease and suggestions received from them. 
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The questonnaire was then changed for the last time based on patients suggestions and 

suggestions from a education specialist from a rehability center in Iceland, Reykjalundur. The 

final questionnaire got the Icelandic name: Spurningalisti um kransæðasjúkdóm (Sp-

KRANS). 

Health professionals considered Sp-KRANS to be a good assessment tool of patients 

knowledge for their disease and healthy lifestyle. The patients also considered it to be a fine 

reminder of the education they had received at Reykjalundur. Researchers believe that the 

final questionnaire, Sp-KRANS, can be used for research of patients knowledge on their 

disease and healthy lifestyle. 

 

Key Words: Cardiovascular disease, educational needs, patient education, translation and 

adaption, Cognitive Interviewing, knowledge.



EFNISYFIRLIT  vii 

Efnisyfirlit 

1. kafli: Inngangur ...................................................................................................................... 1 

1.1. Bakgrunnur rannsóknarinnar ........................................................................................... 1 

1.2. Tilgangur rannsóknarinnar .............................................................................................. 3 

1.3. Aðferðarfræði .................................................................................................................. 3 

1.4. Gagnasöfn og leitarorð .................................................................................................... 4 

1.5. Uppbygging ritgerðar ...................................................................................................... 4 

2. kafli: Fræðileg umfjöllun ....................................................................................................... 6 

2.1. Kransæðasjúkdómur ........................................................................................................ 6 

2.1.1. Einkenni kransæðasjúkdóms. .................................................................................... 7 

2.1.2. Greining kransæðasjúkdóms. .................................................................................... 8 

2.1.3. Meðferð við kransæðasjúkdóm. ................................................................................ 8 

2.2. Áhættuþættir kransæðasjúkdóms og lífsstílsbreytingar ................................................. 10 

2.2.1. Lífsstílsbreytingar. .................................................................................................. 10 

2.2.2. Reykingar. ............................................................................................................... 11 

2.2.3. Há blóðfita. ............................................................................................................. 12 

2.2.4. Háþrýstingur. .......................................................................................................... 13 

2.2.5. Sykursýki. ............................................................................................................... 13 

2.2.6. Offita. ...................................................................................................................... 14 

2.2.6.1. Kæfisvefn ........................................................................................................ 15 

2.2.7. Sálfélagslegir þættir. ............................................................................................... 15 

2.2.8. Mataræði. ................................................................................................................ 16 

2.2.9. Áfengisneysla. ......................................................................................................... 17 

2.2.10. Regluleg hreyfing. ................................................................................................. 17 

2.3. Sjúklingafræðsla ............................................................................................................ 18 

2.3.1. Mikilvægi fræðslu fyrir einstaklinga með kransæðasjúkdóm. ................................ 18 

2.3.2 Hvað er góður fræðari? ............................................................................................ 21 

2.3.3. Á hvaða formi? ....................................................................................................... 22 

2.3.4. Hvenær í ferlinu? .................................................................................................... 25 

2.3.5. Mat á fræðslu. ......................................................................................................... 27 

2.3.6. CADE-Q SV mælitækið. ........................................................................................ 29 

2.4. Samantekt ...................................................................................................................... 32 

  



EFNISYFIRLIT  viii 

3.kafli: Aðferðafræði ................................................................................................................ 33 

3.1. Rannsóknaraðferð .......................................................................................................... 33 

3.1.1. Þýðing erlends matstækis. ....................................................................................... 34 

3.1.2. Ígrunduð viðtöl. ....................................................................................................... 35 

3.2. Þátttakendur ................................................................................................................... 36 

3.3. Gagnasöfnun .................................................................................................................. 36 

3.4. Úrvinnsla gagna ............................................................................................................. 37 

3.5. Siðfræði rannsóknarinnar .............................................................................................. 38 

3.6. Samantekt ...................................................................................................................... 39 

4. kafli: Niðurstöður og umræður ............................................................................................. 40 

4.1. Viðtöl við heilbrigðisstarfsfólk ...................................................................................... 40 

4.1.1. Niðurstöður upphafsspurninga og álit heilbrigðisstarfsfólks. ................................. 40 

4.1.2. Niðurstöður úr spurningalistum og viðtölum við heilbrigðisstarfsfólk. ................. 41 

4.2. Viðtöl við einstaklinga með kransæðasjúkdóm. ............................................................ 61 

4.2.1. Niðurstöður upphafsspurninga og álit þátttakenda. ................................................ 61 

4.2.2. Niðurstöður úr spurningalistum og viðtölum. ......................................................... 61 

4.3. Samantekt ...................................................................................................................... 79 

5. kafli: Samantekt rannsóknar, notagildi og framtíðarrannsóknir ........................................... 80 

5.1. Takmarkanir rannsóknar ................................................................................................ 80 

5.2. Hagnýtt gildi fyrir hjúkrun ............................................................................................ 81 

5.3. Hagnýtt gildi fyrir hjúkrunarstjórnun ............................................................................ 81 

5.5. Tillögur að framtíðarrannsóknum .................................................................................. 82 

5.6. Samantekt og hugleiðingar ............................................................................................ 82 

Heimildaskrá ............................................................................................................................ 84 

Fylgiskjal 1 - Spurningalistinn CADE-Q SV á ensku ............................................................ 101 

Fylgiskjal 2 – Spurningalistinn CADE-Q SV íslensk þýðing ................................................ 104 

Fylgiskjal 3 – Spurningalistinn breyttur eftir viðtöl við heilbrigðisstarfsfólk ....................... 108 

Fylgiskjal 4 – Lokaútgáfa spurningalistans Sp- KRANS ....................................................... 112 

Fylgiskjal 5 – Leyfi frá Vísindasiðanefnd .............................................................................. 116 

Fylgiskjal 6 – Leyfi frá persónuvernd .................................................................................... 117 

Fylgiskjal 7 – Leyfi frá höfundi CADE-Q ............................................................................. 118 

Fylgiskjal 8 – Beiðni um leyfi frá framkvæmdastjóra lækninga á Reykjalundi .................... 120 

Fylgiskjal 9 – Leyfi frá framkvæmdastjóra lækninga á Reykjalundi ..................................... 122 

Fylgiskjal 10 – Beiðni um leyfi frá framkvæmdastjóra hjúkrunar á Reykjalundi ................. 124 



EFNISYFIRLIT  ix 

Fylgiskjal 11– Kynningarbréf til heilbrigðisstarfsfólks ......................................................... 126 

Fylgiskjal 12 – Upplýsingablað til einstaklinga með kransæðasjúkdóm ............................... 127 

Fylgiskjal 13 – Upplýst samþykki fyrir heilbrigðisstarfsfólk ................................................ 129 

Fylgiskjal 14 – Upplýst samþykki fyrir einstaklinga með kransæðasjúkdóm ....................... 130 

Fylgiskjal 15 - Ítarspurningar fyrir heilbrigðisstarfsfólk Reykjalundar ................................. 131 

Fylgiskjal 16 - Ítarspurningar fyrir einstaklinga með kransæðasjúkdóm ............................... 138 

Töflur 

Tafla 1: Svör við ítarspurningum í spurningu 1........................................................................41 

Tafla 2: Svör við ítarspurningum í spurningu 2........................................................................42 

Tafla 3: Svör við ítarspurningum í spurningu 3........................................................................43 

Tafla 4: Svör við ítarspurningum í spurningu 4........................................................................44 

Tafla 5: Svör við ítarspurningum í spurningu 5........................................................................45 

Tafla 6: Svör við ítarspurningum í spurningu 6........................................................................46 

Tafla 7: Svör við ítarspurningum í spurningu 7........................................................................47 

Tafla 8: Svör við ítarspurningum í spurningu 8........................................................................48 

Tafla 9: Svör við ítarspurningum í spurningu 9........................................................................49 

Tafla 10: Svör við ítarspurningum í spurningu 10....................................................................50 

Tafla 11: Svör við ítarspurningum í spurningu 11....................................................................51 

Tafla 12: Svör við ítarspurningum í spurningu 12....................................................................52 

Tafla 13: Svör við ítarspurningum í spurningu 13....................................................................53 

Tafla 14: Svör við ítarspurningum í spurningu 14....................................................................54 

Tafla 15: Svör við ítarspurningum í spurningu 15....................................................................55 

Tafla 16: Svör við ítarspurningum í spurningu 16....................................................................56 

Tafla 17: Svör við ítarspurningum í spurningu 17....................................................................57 

Tafla 18: Svör við ítarspurningum í spurningu 18....................................................................58 

Tafla 19: Svör við ítarspurningum í spurningu 19....................................................................59 

Tafla 20: Svör við ítarspurningum í spurningu 20....................................................................60 

Tafla 21: Svör við ítarspurningum í spurningu 1......................................................................62 



EFNISYFIRLIT  x 

Tafla 22: Svör við ítarspurningum í spurningu 2......................................................................63 

Tafla 23: Svör við ítarspurningum í spurningu 3......................................................................63 

Tafla 24: Svör við ítarspurningum í spurningu 4......................................................................64 

Tafla 25: Svör við ítarspurningum í spurningu 5......................................................................65 

Tafla 26: Svör við ítarspurningum í spurningu 6......................................................................66 

Tafla 27: Svör við ítarspurningum í spurningu 7......................................................................67 

Tafla 28: Svör við ítarspurningum í spurningu 8......................................................................68 

Tafla 29: Svör við ítarspurningum í spurningu 9......................................................................69 

Tafla 30: Svör við ítarspurningum í spurningu 10....................................................................70 

Tafla 31: Svör við ítarspurningum í spurningu 11....................................................................71 

Tafla 32: Svör við ítarspurningum í spurningu 12....................................................................72 

Tafla 33: Svör við ítarspurningum í spurningu 13....................................................................72 

Tafla 34: Svör við ítarspurningum í spurningu 14....................................................................73 

Tafla 35: Svör við ítarspurningum í spurningu 15....................................................................74 

Tafla 36: Svör við ítarspurningum í spurningu 16....................................................................75 

Tafla 37: Svör við ítarspurningum í spurningu 17....................................................................76 

Tafla 38: Svör við ítarspurningum í spurningu 18....................................................................77 

Tafla 39: Svör við ítarspurningum í spurningu 19....................................................................78 

Tafla 40: Svör við ítarspurningum í spurningu 20....................................................................78 



ÞAKKARORÐ  xi 

Þakkarorð 

Okkur langar að byrja á því að þakka öllum sem hafa stutt okkur við gerð þessarar 

rannsóknar. Sérstakar þakkir viljum við færa leiðbeinanda okkar, Dr. Margréti Hrönn 

Svavarsdóttur fyrir ómælda þolinmæði í okkar garð, hvatningu og ekki síst góða og faglega 

ráðgjöf. Inga Valborg Ólafsdóttir fær einnig bestu þakkir fyrir að aðstoða okkur við öflun 

þátttakenda og faglega ráðgjöf við breytingar á spurningalista.  

Fjölskyldur okkar og vinir fá innilegar þakkir fyrir stuðninginn, þolinmæðina og 

hvatninguna sem þau hafa sýnt okkur síðustu mánuði og öllu náminu í heild sinni. Stuðningur 

ykkar er ómetanlegur. Þökkum Lindu Björk Gunnlaugsdóttur fyrir að aðstoða okkur með 

prentun rannsóknarinnar. Ekki má gleyma að hrósa okkur sjálfum fyrir góða samvinnu sem 

einkenndist af dugnaði, virðingu og mikilli ánægju.  

 Að lokum langar okkur að þakka öllum þátttakendum fyrir að taka þátt í 

rannsókninni, bæði heilbrigðisstarfsfólki á Reykjalundi og einstaklingunum með 

kransæðasjúkdóm sem voru í endurhæfingu á hjartadeild Reykjalundar. Þátttaka ykkar og það 

traust sem þið báruð til okkar var okkur mikils virði. 



1. KAFLI – INNGANGUR  1 

1. kafli: Inngangur  

Coronary Artery Disease Education Questionnaire – Short Version (CADE-Q SV) er 

erlendur spurningalisti ætlaður til að meta þekkingu einstaklinga með kransæðasjúkdóm í og 

eftir útskriftarfræðslu á sjúkdómi sínum og heilbrigðum lífsstíl. Þýðing og staðfærsla 

spurningalistans þarf að vera skýr áður en hægt er að prófa matstækið í raunverulegum 

aðstæðum. 

Í þessum kafla verður fjallað um bakgrunn rannsóknar og greint frá tilgangi hennar. 

Settar verða fram rannsóknarspurningar sem rannsakendur leitast eftir að svara og 

aðferðafræði rannsóknar kynnt. Að lokum verður greint frá hvernig gagna var aflað ásamt 

uppbyggingu ritgerðar.  

1.1. Bakgrunnur rannsóknarinnar 

Hjarta- og æðasjúkdómar valda rúmlega 17 milljónum dauðsfalla á ári hverju í 

heiminum og af þeim eru kransæðasjúkdómar algengastir, eða um 45% (Beltrame, Dreyer og 

Tavella, 2012; Ezzati o.fl., 2015). Rekja má um þriðjung allra dauðsfalla á Íslandi til hjarta- 

og æðasjúkdóma, en dánartíðni vegna þeirra hefur lækkað um 80% á árunum 1981-2006. Það 

má að stórum hluta skýra með jákvæðum breytingum á lífsstílstengdum áhættuþáttum (73%) 

og bættri meðferð (25%). Rannsóknir hafa sýnt að breytingar á áhættuþáttum hafa áhrif á 

þróun sjúkdómsins og er fræðsla þar í lykilhlutverki (Aspelund o.fl., 2010).   

Sjúklingafræðsla er miðlun heilsufarsupplýsinga á formi kennslu sem á að hjálpa 

sjúklingum að læra um heilsufar sitt eða sjúkdóm (Medical Dictionary for the Health 

Professions and Nursing, 2012) og er veigamikill þáttur í meðferð og endurhæfingu 

einstaklinga með kransæðasjúkdóm (Piepoli, 2016). 

Þekking á sjúkdómi og heilbrigðum lífsstíl er grunnur þess að einstaklingar nái að 

breyta lífsstíl sínum. Fræðsla er mikilvæg til að auka þekkingu sjúklinga því með aukinni 

þekkingu koma breytt viðhorf og þar með breytir fólk hegðun (Stonerock og Blumenthal, 



1. KAFLI – INNGANGUR  2 

2017). Í heimildasamantekt Ghisi og félaga (2014), á rannsóknum um áhrif sjúklingafræðslu á 

þekkingu einstaklinga með kransæðasjúkdóm, kom í ljós að fræðsla leiddi ekki einungis til 

aukinnar þekkingar heldur líka til þess að fólk breytti lífsstíl sínum til hins betra, þar sem 

þekking er grunnur þess að fólk breyti um hegðun.  

Sérfræðingur í sjúklingafræðslu þarf að vera fær í að meta fræðsluþarfir skjólstæðinga 

sinna og einstaklingshæfa hana. Þar er mat á árangri fræðslu mikilvægt til að geta metið hvar í 

fræðsluferlinu sjúklingur er staddur og skipulagt fræðsluna út frá því (Svavarsdóttir, 

Sigurdardottir og Steinsbekk, 2015). Sérfræðingur í sjúklingafræðslu þarf að búa yfir 

heildrænni sýn á sjúklinginn ásamt því að búa yfir góðri samskiptahæfni. Umhverfi og 

hvatning eru einnig mikilvægir þættir sem fræðarinn þarf að hafa í huga (Svavarsdóttir, 

Sigurdardottir og Steinsbekk, 2015). Þá þarf fræðslan að vera á mannamáli og upplýsingar 

ekki of staðlaðar, en það minnkar líkurnar á því að sjúklingur nýti sér upplýsingarnar 

(Svavarsdóttir, Sigurðardóttir og Steinsbekk, 2016).   

 Mikilvægt er að meta árangur fræðslu og þekkingu einstaklinga á sjúkdómi sínum á 

fullnægjandi hátt til þess að fræðsluaðilar átti sig á fræðsluþörfum hjartasjúklinga og hafi 

tækifæri til að mæta þeim (Redman, 2002). Sérfræðingur í fræðslu þarf e.t.v. ekki á stöðluðu 

mælitæki að halda en það getur verið nauðsynlegt fyrir þá sem eru að byrja til að geta metið 

árangurinn. Hér á landi er ekki til matstæki fyrir fræðslu til hjartasjúklinga og fáar rannsóknir 

hafa verið gerðar. Erlend matstæki fyrir þennan sjúklingahóp hafa víða verið notuð og reynst 

áreiðanleg og réttmæt (Ghisi, Sandisson og Oh, 2016; Sommaruga, Vidotto, Bertolotti, 

Pedretti og Tramarin, 2003; Bergman, Reeve, Moser, Scholl og Klein, 2011). Eitt af þessum 

mælitækjum er CADE-Q SV sem  getur varpað ljósi á gæði sjúklingafræðslu sem veitt er hér 

á landi.  

Mikilvægi þess að meta árangur fræðslu kransæðasjúklinga er ótvírætt að mati 

rannsakenda. Notkun CADE-Q SV getur gefið vísbendingar um hvernig má bæta núverandi 
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fræðslu til kransæðasjúklinga á Íslandi. Einnig getur það nýst sem samskiptatæki, svarendum 

og heilbrigðisstarfsfólki í hag, þar sem svarendum gefst tækifæri til þess að ræða einstök atriði 

innan listans eða utan hans við heilbrigðisstarfsfólk. Auk þess gefur það heilbrigðisstarfsfólki 

tækifæri til þess að bæta einstaklingsbundna fræðslu út frá svörum sjúklinga. 

1.2. Tilgangur rannsóknarinnar 

Viðfangsefni þessa verkefnis er að þýða og staðfæra matstækið (CADE-Q SV), sem er 

fyrsta skrefið við mat á áreiðanleika og réttmæti mælitækisins (Einar Guðmundsson, 2006), 

og aðlaga það að íslensku orðfæri og sjúklingum með kransæðasjúkdóm í endurhæfingu.  

Markmið rannsóknarinnar er að fá marktækt og áreiðanlegt matstæki til að bæta og 

samræma fræðslu til einstaklinga með kransæðasjúkdóm. Það er einnig mat rannsakenda að 

mat á skilningi kransæðasjúklinga á sjúkdómnum og heilbrigðum lífsstíl er stór hluti 

fræðsluferilsins. Þá getur áreiðanlegt og marktækt fræðslumatstæki, fyrir þennan 

sjúklingahóp, varpað ljósi á gæði sjúklingafræðslu sem veitt er hér á landi. Þannig má mæta 

fræðsluþörfum þeirra og stuðla að bættum lífsgæðum og aukinni þátttöku í meðferð. Ætlunin 

er að niðurstöður verkefnisins nýtist í áframhaldandi þróun fræðslu á sviði 

hjartaendurhæfingar. 

 Rannsakendur setja fram tvær rannsóknarspurningar sem þeir leitast við að svara í 

rannsóknarferlinu.  

1. Skilur meirihluti þátttakenda á sambærilegan hátt helstu hugtök í íslenskri 

þýðingu spurningalistans?  

2. Er þýðing rannsakenda á spurningalistanum áreiðanleg? 

1.3. Aðferðarfræði  

Notast verður við ígrunduð viðtöl (e. cognitive interviewing) og þau tekin við 

heilbrigðisstarfsfólk Reykjalundar, sem sérhæfir sig í hjartaendurhæfingu  einstaklinga með 

kransæðasjúkdóm í hjartaendurhæfingu á Reykjalundi.  Ígrunduð viðtalstækni felur í sér 
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viðtöl við þátttakendur sem gefa rannsakendum innsýn í hvað þátttakendur hugsa þegar þeir 

svara. Upplýsingar úr viðtölunum varpa ljósi á það hvort skilningur þátttakenda er sá sami. 

Þannig gefst rannsakendum tækifæri til að bera kennsl á orsakir misskilnings svo hægt sé að 

bæta þýðinguna ef þess gerist þörf (Willis, 2005).     

 Rannsóknin byggist á aðferðum eigindlegra rannsókna og byggist meðal annars á 

samskiptakenningum um táknbundin samskipti (e. symbolic interaction) og félagslega mótun 

(e. social constructionism). Táknbundin samskipti felast í því að kanna huglæga merkingu 

fólks á ákveðnu viðfangsefni og er talið að fólk hagi sér út frá því sem það trúir, en ekki því 

sem er raunverulega satt (Blumer, 1980). Félagsleg mótun miðar að því að kanna tengsl milli 

fólks og hvernig það notar tungumál sitt til að koma skoðunum sínum á framfæri (Murphy 

1994).  

1.4. Gagnasöfn og leitarorð 

Við fræðilega heimildaleit var notast við leitarvélarnar PubMed, EBSCO host og 

ResearchGate þar sem leitað var innan CINAHL gagnagrunnsins og Google Scholar. 

Leitarorð á ensku voru: cognitive interviewing, coronary artery disease, coronary artery 

disease and interventions,  secondary prevention,  patient education, patient mediated 

intervention,  nursing, mortality,  patient education assessment tool, patient knowledge, 

prevelance og risk factors. Íslensk leitarorð voru: sjúklingafræðsla, kransæðavíkkun, 

áhættuþættir kransæðasjúkdóma, útskriftarfræðsla og lífsstílsbreytingar. Einnig var notast við 

bækur og tímarit af bókasafni Háskólans á Akureyri. Greinar og rannsóknir sem notaðar voru 

í heimildum voru allar ritrýndar.  

1.5. Uppbygging ritgerðar 

Ritgerðin inniheldur fimm kafla og er fyrsti kafli kynning á rannsókninni og ferli 

hennar. Í öðrum kafla er fræðileg umfjöllun rannsóknar þar sem fjallað er um 

kransæðasjúkdóm, faraldsfræði, einkenni og greiningu. Auk þess eru áhættuþættir 
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sjúkdómsins kynntir ásamt heilbrigðum lífsstíl í kjölfar greiningar. Í lok kaflans verður rætt 

um fræðslu til kransæðasjúklinga, mat á árangri fræðslu og notkun matstækja við að meta 

þekkingu kransæðasjúklinga á sjúkdómnum og heilbrigðum lífsstíl.  

Í þriðja kafla er gerð grein fyrir matstækinu CADEQ-SV, uppruna þess og tilgangi. 

Rannsóknaraðferð er kynnt sem og rökstuðningur fyrir vali á henni við þýðingu og 

staðfæringu spurningalistans. Einnig er farið yfir aðra þætti rannsóknarinnar, svo sem 

þátttakendur, upplýsingasöfnun, úrvinnslu þeirra og siðferðilega þætti. Niðurstöður 

rannsóknarinnar eru birtar í fjórða kafla ásamt umræðum rannsakenda. Jafnframt er fjallað um 

ábendingar og tillögur um úrbætur á spurningalistanum og þýðingu hans ásamt 

vandamálaspurningar og vangaveltur rannsakenda. Fimmti og síðasti kafli ritgerðarinnar er 

samantekt á því helsta sem kemur fram ásamt hugleiðingum rannsakenda sem vakna við gerð 

rannsóknarinnar
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2. kafli: Fræðileg umfjöllun 

Í þessum kafla verður fjallað um kransæðasjúkdóminn, orsakir hans og meingerð. 

Einnig verður farið yfir einkenni kransæðasjúkdóms, greiningu og meðferð. Áhættuþættir 

kransæðasjúkdóms verða kynntir sem og lífsstílsbreytingar. Meginumfjöllunin snýr að 

sjúklingafræðslu, mikilvægi hennar fyrir einstaklinga með kransæðasjúkdóm og mikilvægi 

þess að meta fræðslu.  

2.1. Kransæðasjúkdómur 

Meðfæddir gallar í kransæðum, blóðsegarek, ytri áverkar, staðbundinn samdráttur, 

bráð æðabólga og flysjun í æðavegg, getur allt hindrað blóðflæði um kransæðar. Þó er 

langalgengasta orsök kransæðasjúkdóma æðakölkun (e. atherosclerosis) og blóðsegamyndun í 

tengslum við hana (Cheitlin, McAllister og de Castro, 1975). Æðakölkun var löngum talin 

orsakast eingöngu af sjúklegri forðageymslu lípíða, en rannsóknir hafa leitt í ljós að 

bólguviðbrögð í æðum spila einnig stórt hlutverk í myndun æðakölkunar (Libby, Ridker og 

Maseri, 2002). Inntaka kólesterólríkrar fæðu getur stuðlað að staðbundnu bólguviðbragði 

æðaveggja, vegna innrás hvítra blóðkorna í æðavegginn. Hvítu blóðkornin hvetja fjölgun 

bólgufrumna inni í æðaveggnum sem mynda æðakölkunarskellu (e. atheroma). 

Æðakölkunarskellan getur valdið þrengingum í kransæðum og jafnvel rofnað og valdið 

kransæðastíflu (Libby o.fl. 2002). 

Kransæðasjúkdómar orsaka um 20% allra dauðsfalla í Evrópu ár hvert og er 

algengasta dánarorsök Íslendinga, þegar tekið er tillit til einstakra sjúkdóma, þrátt fyrir að 

nýgengi sjúkdómsins hérlendis hafi lækkað um tæp 70% frá 1981-2006 (Nichols, Townsend, 

Scarborough og Rayner, 2014; Aspelund o.fl., 2010). Samkvæmt Reykjavíkurrannsókn 

Hjartaverndar (Gestur Þorgeirsson, Guðmundur Þorgeirsson, Helgi Sigvaldason og Witteman, 
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2005) var kransæðasjúkdómur algengasta orsök hjartastopps utan spítala og voru líkurnar 

fjórfalt meiri ef einstaklingur hafði áður fengið kransæðastíflu. 

Sterk tengsl eru á milli hækkandi aldurs og tíðni kransæðaáfalls, en samkvæmt 

Reykjavíkurrannsókn Hjartaverndar (Lilja S. Jónsdóttir, Nikulás Sigfússon, Helgi 

Sigvaldason og Guðmundur Þorgeirsson, 1998) fór nýgengi þekktra tilfella hjartadreps 

hækkandi með aldri. 

2.1.1. Einkenni kransæðasjúkdóms.  

Hjartaöng (e. angina pectoris) er langalgengasta einkenni blóðþurrðar í hjartavöðva og 

er aðaleinkenni kransæðasjúkdóms hjá báðum kynjum (Kumar og Cannon, 2009; DeVon og 

Zerwic, 2002). Einstaklingar lýsa yfirleitt hjartaöng sem djúpum seyðingsverk fyrir brjósti, 

eða óþægindum í hendi, sem eykst við áreynslu eða mikla streitu og lagast við hvíld. Þegar 

um hvikula hjartaöng (e. unstable angina) er að ræða er verkurinn yfirleitt meiri, kemur fram í 

hvíld og er staðbundinn. Verkurinn á oftast upptök sín við neðri hluta bringubeins (e. 

substernal) og getur leitt upp í háls, kjálka, vinstri öxl og vinstri hendi (Kumar og Cannon, 

2009). 

Konur og eldra fólk eru líklegri til þess að lýsa óhefðbundnum einkennum 

kransæðasjúkdóms svo sem ógleði og/eða uppköstum, andþyngslum, óútskýrðri þreytu og 

kaldsvita (Kumar og Cannon, 2009; DeVon og Zerwic, 2002). Í bráðu kransæðaheilkenni geta 

konur fundið fyrir verkjum í baki og kjálkum, meltingartruflunum og óeðlilega hröðum 

hjartslætti (e. palpitations) (DeVon og Zerwic, 2002). 

Rannsókn Abidov o.fl. (2005) leiddi í ljós að andþyngsli (e. dyspnea) hjá annars 

einkennalausum einstaklingum væri mikilvægt greiningareinkenni ef grunur væri um 

kransæðasjúkdóm eða hann þekktur. Ef andþyngsli voru til staðar jók það líkur á dauða af 

völdum hjartasjúkdóms. Séu einkenni kransæðasjúkdóms óhefðbundin getur það komið í veg 
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fyrir, eða tafið, greiningu sjúkdómsins og veitingu viðeigandi meðferðar (Eastwood o.fl., 

2013). 

2.1.2. Greining kransæðasjúkdóms.  

Mikilvægi þess að þekkja heilsufarssögu hjá kransæðasjúklinga er ótvírætt, en í 

rannsókn Sandler (1980) leiddi heilsufarssaga einstaklinga til greiningar kransæðasjúkdóms í 

90% tilfella þar sem aðalumkvörtunin var brjóstverkur. Nákvæm upplýsingasöfnun, 

líkamsskoðun, hjartarafrit, og blóðprufur þar sem skimað er eftir hjartavísum (e. cardiac 

biomarkers) veita nákvæma greiningu og eru mikilvæg matstæki þegar kemur að 

áhættuflokkun og meðferðaráætlun (Kumar og Cannon, 2009). 

Klínísk skoðun getur leitt í ljós einkenni sem benda til bráðs kransæðaheilkennis. 

Meðal þeirra einkenna sem geta komið fram eru kaldsveitt húð, hraðtaktur, aukahljóð frá 

hjarta og háþrýstingur (Kumar og Cannon, 2009). 

2.1.3. Meðferð við kransæðasjúkdóm.  

Kransæðavíkkun (e. percutaneous coronary intervention, PCI) er talin kjörmeðferð 

við bráðri kransæðastíflu með ST-hækkun (e. ST-elevation myocardial infarction), sé hægt að 

beita henni án tafa (Berglind Gerda Libungan, Kristján Eyjólfsson og Guðmundur 

Þorgeirsson). Á árunum 2002-2006 voru framkvæmdar rúmlega 7.800 kransæðaþræðingar á 

Íslandi. Kransæðavíkkanir voru framkvæmdar að meðaltali á 599 sjúklingum árlega, þar af 

fengu 86% þeirra eitt eða fleiri stoðnet í kransæðar (Hannes Sigurjónsson, o.fl., 2012). 

Kransæðavíkkun vegna bráðrar kransæðastíflu er framkvæmd á Landspítala, en 

sólahringsgæsluvakt á hjartaþræðingarstofu hefur verið starfrækt á Landspítala frá 1. 

desember 2003. Ákvörðun um bráða kransæðavíkkun er tekin af vakthafandi hjartasérfræðingi 

og byggist yfirleitt á hjartarafriti (Berglind o.fl., 2008).  
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Rannsóknir hafa sýnt að lyfjameðferð auk kransæðavíkkunar dregur úr hjartaöng hjá 

einstaklingum með stöðugan kransæðasjúkdóm (Boden o.fl., 2007) og spilar jafnvel stærri 

þátt heldur en lyfjameðferð ein og sér (Pursnani o.fl., 2012). Meðferð stöðugs 

kransæðasjúkdóms miðar aðallega að því að draga úr einkennum sjúkdómsins annars vegar og 

hins vegar að bæta lífslíkur. Meðferðin felst m. a. í lífstílsbreytingum, lyfjameðferð og 

sjúklingafræðslu (Montalescot o.fl., 2013). 

Lyfjameðferð er grunnstoð meðferðar við kransæðasjúkdómi og er notuð hjá öllum 

sjúklingum (Tómas Guðbjartsson, Karl Andersen, Ragnar Danielsen, Arnar Geirsson og 

Guðmundur Þorgeirsson, 2015). Markmið lyfjameðferðar er þríþætt og felst í því að hindra 

eða snúa við framvindu æðakölkunar, draga úr einkennum blóðþurrðar með því að auka 

framboð súrefnis eða minnka eftirspurn hjartavöðvans eftir súrefni og að meðhöndla 

fylgikvilla og afleiðingar æðakölkunar með segavarnarlyfjum eða blóðflöguhemlum (Tómas 

o.fl., 2015). 

Nítröt valda æðavíkkun, sem er grundvöllur þess að minnka áreynslutengda hjartaöng 

(Montalescot o.fl., 2013). Annars vegar eru til stuttverkandi nítröt (e. nitroglycerin), á töflu- 

eða úðaformi, sem minnka einkenni á stuttum tíma. Hins vegar eru til langverkandi nítröt á 

töfluformi, en séu þau tekin reglulega í langan tíma minnka áhrif þeirra (Montalescot o.fl., 

2013). 

β-blokkar verka beint á hjartað með því að lækka hjartsláttartíðni og minnka samdrátt 

hjartans. β-blokkar geta aukið gegnflæði til blóðþurrðarsvæða með því að lengja slagbilstíma 

hjartans og auka æðaþrýsting í svæðum sem ekki þjást af blóðþurrð. Sterkar ábendingar eru 

fyrir notkun β-blokka hjá sjúklingum sem fengið hafa kransæðastíflu eða eru hjartabilaðir 

(Montalescot o.fl., 2013). 

Blóðflöguhemjandi lyf minnka samloðun blóðflagna og geta hindrað myndun blóðsega 

í kransæðum. Hjartamagnyl (e. aspirin) er hornsteinn fyrirbyggjandi lyfjameðferðar við 
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hindrun blóðsegamyndunar, en klópídógrel (e. clopidogrel) er einnig notað í sumum tilfellum 

(Montalescot o.fl., 2013). 

Blóðfitulækkandi lyf í flokki statína hafa jákvæð áhrif á æðakölkun, en niðurstöður 

rannsóknar Tawakol o.fl. (2013) sýndu að statín-lyf drógu hratt úr bólgumyndun í æðum og 

mátti sjá árangur af lyfjameðferð um fjórum vikum eftir upphaf meðferðar. Atorvastatin 

meðferð dró marktækt úr áföllum tengdum hjarta og æðakerfinu hvort sem skammturinn var 

lágur eða hár (Tawakol o.fl., 2013). 

2.2. Áhættuþættir kransæðasjúkdóms og lífsstílsbreytingar   

Óviðráðanlegir áhættuþættir tengjast erfðum en viðráðanlegir lífsstíl okkar og eru þeir 

viðráðanlegu taldir skýra allt að 90% nýrra tilfella af kransæðastíflu. Fyrst ber að nefna 

reykingar og of háa blóðfitu. Þar á eftir eru háþrýstingur, sykursýki, offita, sálfélagslegir 

þættir, of lítil ávaxta- og grænmetisneysla, áfengisneysla og of lítil hreyfing (Yusuf, o.fl., 

2004). Í rannsókn Yusuf o.fl. (2004) kom fram að rúmlega 90% ungra karla og kvenna sem 

voru í áhættuhópi fyrir bráða kransæðastíflu höfðu þessa áhættuþætti. Því ályktuðu þeir að 

hægt væri að koma í veg fyrir bráða kransæðastíflu hjá ungum einstaklingum með 

lífsstílsbreytingum. Niðurstöður þeirra bentu til þess að með aukinni ávaxta- og 

grænmetisneyslu, reykleysi og aukinni hreyfingu mætti koma í veg fyrir allt að 80% tilfella af 

bráðri kransæðastíflu (Yusuf, ofl., 2004).  Auk þess sýndi rannsókn Aspelund o.fl. (2010) að 

73% lækkunar á dánartíðni vegna hjarta-og æðasjúkdóma mátti skýra vegna lífsstílsbreytinga. 

Þá helst mátti nefna lækkun heildarkólesteróls (32%), lækkun blóðþrýstings (22%), reykleysi 

(22%) og aukna hreyfingu (5%)(Aspelund o.fl., 2010).  

2.2.1. Lífsstílsbreytingar.  

Mikilvægt er að sjúklingar öðlist þekkingu á sjúkdómi sínum og heilbrigðum lífsstíl, 

því aukin þekking er grundvöllur hegðunarbreytinga. Aukin þekking eykur líkur þess að 
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einstaklingar breyti viðhorfi sínu gagnvart heilsu sinni því þeir átti sig betur á alvarleika 

heilsu sinnar og sjá jafnvel ávinninginn í hollu líferni (Stonerock og Blumenthal, 2017). 

Rannsóknir hafa sýnt að fræðsla, einstaklingsmiðuð ráðgjöf og stuðningur er nauðsynleg 

þegar fagaðilar vilja auka þekkingu skjólstæðinga sinna og koma á lífsstílsbreytingum 

(Tawalbeh og Ahmad, 2013; Johnson o.fl., 2015).  

 Lífsstílsbreytingar skipta miklu máli í framvindu kransæðasjúkdóma. Margir 

heilsufarstengdir þættir haldast í hendur og þarf að huga að þeim öllum til bættra lífsgæða 

(Maruthur,Wang og Appel, 2009). Fyrst og fremst er þó mikilvægt, í öllu forvarnarstarfi 

hjarta- og æðasjúkdóma, að huga að áhættuþáttum, félagslegum aðstæðum og almennri líðan. 

Markmiðið er að draga úr dánartíðni og tilfellum hjá þeim sem eru í áhættuhópi og einnig 

miða að því að aðstoða þá sem eru í einhverri hættu að viðhalda góðri heilsu með heilbrigðum 

lífsstíl (Emil Sigurðsson o.fl., 2006; Graham o.fl., 2007). Lífsstílsbreytingar felast oft í 

lækkun ofþyngdar, takmarkaðri salt- og áfengisneyslu, reykleysi, reglulegri hreyfingu og 

hollu mataræði. Markmiðið er að halda líkamsþyngdarstuðlinum (e. body mass index, BMI) á 

bilinu 18,5-24,9 kg/m2, saltneyslu undir 2-4 g/dag, heildarkólesteróli undir 4mmól/L, 

áfengisneyslu undir 10-30 g/dag og stunda lágmarkshreyfingu í um 20 mín/dag (Piepoli o.fl., 

2016; Mancia o.fl., 2013; Chobanian o.fl., 2003). 

Talið er að draga megi verulega úr dauðsföllum hjartasjúklinga með því að temja sér 

heilbrigðan lífsstíl. Hægt er að koma í veg fyrir 35% dauðsfalla ef einstaklingar hætta að 

reykja, 25% með reglulegri hreyfingu, 20% með hóflegri áfengisneyslu og 45% með hollu 

mataræði (Iestra o.fl., 2005). 

2.2.2. Reykingar.  

Reykingar eru stærsti áhættuþáttur kransæðasjúkdóma og magna upp skaðleg áhrif 

annarra áhættuþátta fyrir æðasjúkdómum (Hjartavernd, 2000; Yusuf o.fl., 2004). Hlutfall 
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þeirra sem reykja á Íslandi fer lækkandi en ennþá reykir um fjórðungur fólks á aldrinum 18-69 

ára. Að minnsta kosti fimmta hvert dauðsfall á Íslandi má rekja til reykinga og er um 

helmingur þeirra vegna hjarta-og æðasjúkdóma (Hjartavernd, 2000).   

Þeir einstaklingar sem reykja og fá kransæðastíflu eru ólíklegri til að fá hana aftur ef 

þeir hætta að reykja (Hjartvernd, 2000). Talið er að fræðsla frá fagaðilum samhliða 

lyfjameðferðum við nikótínfíkn sé árangursríkasta aðferðin í annars stigs forvörnum hjá 

reykingafólki með kransæðasjúkdóm (Fiore o.fl., 2008; Barth, Critchley og Capewell, 2004). 

Einnig er mikilvægt að fá einstaklinga með kransæðasjúkdóm til að sjá ávinninginn með 

reykleysi og vekja þau til umhugsunar hvaða áhrif tóbak hefur á heilsuna. Með því að hætta 

að reykja fá einstaklingar hugsanlega tækifæri til að bæta mörgum góðum árum við ævina. Til 

dæmis getur fertugur einstaklingur, sem reykt hefur einn pakka á dag í nokkur ár, bætt við 6-7 

árum með því að hætta. Það er því aldrei of seint að hætta, ágóðinn við reykleysi er alltaf til 

staðar (Hjartavernd, 2000).  

2.2.3. Há blóðfita.  

Há blóðfita er næst stærsti áhættuþáttur kransæðasjúkdóma (Yusuf o.fl., 2004). 

Meðalgildi heildarkólesteróls hefur farið stöðugt lækkandi á síðustu árum. Árið 1967 á Íslandi 

var meðalgildi karla meira en 6,5 mmól/L og kvenna meira en 7,0 mmól/L, sem var þá með 

því hæsta í Evrópu. Frá 1990 til 2008 nam heildarlækkunin um 1,5 mmól/L en lækkunin 

skýrist vegna breyttra lífshátta þjóðarinnar og notkunar á blóðfitulækkandi lyfjum (Vilmundur 

Guðnason, Nikulás Sigfússon og Gunnar Sigurðsson, 2014). 

Markmiðið er að ná heildarkólesterólgildi niður fyrir 4,0 mmól/L hjá þeim sem eru 

með staðfestan kransæðasjúkdóm eða í áhættuhópi (Peipoli o.fl., 2016). Blóðfitulækkandi 

lyfjameðferð er talin árangursrík fyrir lækkun á kólesteróli og er statínmeðferð mikilvæg í 

baráttunni við hækkandi kólesteról. Þó sannast það að lífsstílsbreytingar spila stærra hlutverk 
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þegar draga þarf úr blóðfitumagni (Vilmundur Guðnason, Nikulás Sigfússon og Gunnar 

Sigurðsson, 2014).  

Þá er mikilvægt að huga að réttu mataræði með því að takmarka mettaðar- og 

transfitusýrur, hreyfa sig reglulega og viðhalda, eða ná, kjörþyngd. Að auki leggja klíniskar 

leiðbeiningar áherslu á inntöku Omega-3 fitusýra til að hækka góða kólesterólið (e. high-

density lipoprotein, HDL) (Smith o.fl., 2006). Til viðbótar er ráðlagt að sameina lyfjameðferð 

og lífsstílsbreytingar til að draga úr hættu á versnandi einkennum sjúkdómsins (Vilmundur 

Guðnason, Nikulás Sigfússon og Gunnar Sigurðsson, 2014; Smith o.fl., 2006).  

2.2.4. Háþrýstingur.  

Hækkaður blóðþrýstingur er áhættuþáttur fyrir kransæðasjúkdóma og er talinn valda 

25% dauðsfalla kransæðasjúklinga (Saffi, da Silva Pokorski og Rabelo-Silva, 

2014). Rannsóknir hafa einnig gefið til kynna að blóðþrýstingur sem er yfir 130-139/85-89 

mmHg tengist tvöfaldri aukningu á hlutfallslegri áhættu á kransæðasjúkdómum í samanburði 

við þá einstaklinga sem eru með blóðþrýstingsgildi undir 120/80 mmHg (Vasan, Larson, Leip, 

Kannel og Levy, 2001).  

 Nauðsynlegt er að þeir, sem glíma við háþrýsting, fái viðeigandi ráðgjöf og fræðslu í 

formi lífsstílsbreytinga (Johnson o.fl., 2015). Einstaklingar þurfa oft að takmarka saltneyslu til 

að lækka blóðþrýstinginn. Jafnframt er þeim ráðlagt að borða mikið af ávöxtum og grænmeti 

(4-5 skammta á dag, þ.e. 300g) og draga úr neyslu mettaðrar fitu og kólesteróli (Mancia o.fl., 

2013; Chobanian o.fl., 2003). 

2.2.5. Sykursýki.  

Kransæðasjúkdómar valda rúmlega helming dauðsfalla hjá einstaklingum með 

sykursýki. Árið 2011 voru um 600 einstaklingar í heiminum, með sykursýki, sem létu lífið og 

voru kransæðasjúkdómar meginorsakavaldurinn (Rydén o.fl., 2013). 
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Flestir í Evrópu, sem eru greindir með sykursýki II, glíma einnig við offitu og hafa 

lífsstílsbreytingar í formi þyngdarstjórnunar verið lykilþáttur í meðferð þessa hóps (Wing, 

2010). Sykursýki er langvinnur sjúkdómur sem krefst stöðugrar meðferðar, fræðslu og 

stuðnings frá heilbrigðisstarfsfólki til að koma í veg fyrir fylgikvilla ásamt því að draga úr 

áhrifum langtíma fylgikvilla (Rydén o.fl., 2013). Meðferð við sykursýki er flókin og beinist 

ekki aðeins að blóðsykursstjórnun því regluleg hreyfing, þyngdarstjórnun, rétt mataræði ásamt 

viðeigandi lyfjameðferð eru þættir sem haldast þurfa í hendur (Rydén o.fl., 2013; Piepoli 

o.fl.,2016).  

2.2.6. Offita.  

Um það bil 13% dánarorsaka af völdum hjartasjúkdóma eru tengd offitu (BMI ≥30 

kg/m2) og eru 80% kransæðasjúklinga taldir vera of feitir (Flegal, Graubard, Williamson og 

Gail, 2007; Lavie, Milani og Ventura, 2009). Vandamálið fer vaxandi því samkvæmt 

landskönnun árið 1990 glímdu 8% Íslendinga (á aldrinum 18-80 ára) við offitu, árið 2002 

voru þeir 12% og 21% árið 2010-2011 (Hólmfríður Þorgeirsdóttir o.fl., 2011). 

Sýnt hefur verið fram á að skipulögð hreyfing og ráðgjöf varðandi næringu, fyrir þá 

sem glíma við offitu, leiðir af sér bestan árangur, eða minnkar líkur á sykursýki um 60% 

(Lavier o.fl., 2009). Árangursrík hegðunarbreyting sem leiðir til þyngdartaps er 

grundvöllurinn í meðferð offitu. Fólk sem glímir við offitu þarf skipulagða meðferð og 

mikinn stuðning þegar þeir breyta lífsstíl sínum til hins betra (Graham o.fl., 2007). Margar 

mismunandi aðferðir bætt mataræðis og hegðunarbreytinga eru til og hafa verið prófaðar til 

meðferðar á offitu (Klein o.fl., 2004). Heildarmagn fitu ætti að vera á milli 25-35% af 

orkuinntöku, takmarka ætti mettaða fitu vegna áhrifa hennar á lípóprótein og að lokum ætti 

inntaka transfitusýra að vera undir 7% (Howard o.fl., 2006). 

  



2.KAFLI – FRÆÐILEG UMFJÖLLUN  15 

2.2.6.1. Kæfisvefn. 

Talið er að heilsusamlegt mataræði og lífsstílsráðgjöf, sem leiðir til þyngdartaps, hafi 

jákvæð áhrif á þróun kæfisvefns hjá of þungum einstaklingum og jafnframt bætt lífsgæði 

þeirra (Foster o.fl., 2009; Tuomilehto o.fl., 2009). Alvarleiki kæfisvefns er talinn tengjast 

aukinni hættu á dauða (Won o.fl, 2013), en rannsóknir benda hinsvegar til þess að kæfisvefn 

auki ekki líkur á hjartaáfalli eða dauða einstaklinga með kransæðasjúkdóm og hafi jafnvel 

verndandi áhrif á hjartavöðvann við bráða kransæðastíflu (Valham o.fl., 2008; Shah o.fl., 

2013).  

2.2.7. Sálfélagslegir þættir.  

Þunglyndi, kvíði og streita eru tengd aukinni hættu á kransæðasjúkdómum og versnandi 

batahorfum eftir að fólk greinist (Ladwig o.fl., 2014). Um það bil 32% áhrifa streitu á 

kransæðasjúkdóma má útskýra vegna áhrifa streitu á heilsu (hreyfingarleysi og lélegt 

mataræði)(Chandola o.fl., 2008). Íslensk rannsókn sýndi að tæp 10% kransæðasjúklinga á 

Reykjalundi voru þunglyndir, en þó er talið að allt að þriðjungur kransæðasjúklinga fái 

þunglyndi eftir hjartaáfall og eru þeir einstaklingar taldir ólíklegri til að tileinka sér hegðunar- 

og lífsstílsbreytingar (Karl Kristjánsson, Þórunn Guðmundsdóttir og Magnús R. Jónasson, 

2007; Wheeler o.fl., 2013; Ziegelstein o.fl., 2000).  

Margar sérhæfðar sálfélagslegar aðferðir hafa sýnt fram á jákvæð áhrif í meðferð 

hjartasjúklinga með þunglyndi, kvíða og streitu (Karl Kristjánsson o.fl, 2007). Hugleiðsla, 

jóga, streitustjórnun og núvitund geta bætt lífsgæði og hafa sýnt fram á jákvæð áhrif á 

vanlíðan, framvindu hjartasjúkdóma og lífeðlisfræðilega áhættuþætti þeirra (Piepoli o.fl., 

2016). 

Nokkrar rannsóknir hafa verið gerðar um aðferðir sem henta í meðferð þunglyndis, 

kvíða og streitu hjartasjúklinga. Niðurstöður rannsóknar McAllister o.fl. (2001) sýndu að 
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fræðsla frá þverfaglegu teymi, um sjúkdóminn, andlega líðan og ávísuð lyf, fækkuðu 

endurinnlögnum á sjúkrahús hlutfallslega um 34%. Í rannsókn Whalley o.fl. (2014) var 

markmiðið að draga úr þunglyndi, kvíða, streitu, reiði, óvild og bæta þekkingu sjúklinga á 

áhættuþáttum hjartasjúkdóma. Aðferðirnar voru notaðar saman og samanstóðu af 

ráðleggingum um lífsstílsbreytingar, sjálfsvitundartækni, slökunartækni, hugrænni 

atferlismeðferð, félagslegum stuðningi og heimaverkefnum. Niðurstöðurnar sýndu marktæka 

minnkun andlegra einkenna hjartasjúklinga (Whalley o.fl. 2014).   

Til að bæta lífsgæði þessa sjúklingahóps er ráðlagt að hvetja þau til hreyfingar og fá 

aðstandendur sjúklinganna til að taka þátt. Hjartasjúklingar sem glíma við þunglyndi, kvíða 

eða streitu ættu að fá fræðslu frá sálfræðingi um mögulegar aðferðir sem gætu gagnast þeim 

(Ladwig o.fl., 2014; Piepoli o.fl., 2011). 

2.2.8. Mataræði.  

Næringarríkt og fjölbreytt mataræði er grunnurinn að góðri heilsu (Anna Sigríður 

Ólafsdóttir o.fl., 2016). Mataræðið gegnir lykilhlutverki í þróun kransæðasjúkdóma og 

áhættuþáttum þess og getur stuðlað að bættu sjúkdómsástandi. Heilbrigt mataræði dregur úr 

hættunni á hjartasjúkdómum, hjartaáföllum og heilablóðfalli  (Hartley o.fl., 2013).    

Neysla á rauðu kjöti tengist auknum líkum á þyngdaraukningu og háþrýstingi og eru 

sterk tengsl á milli mettaðrar fitu, kólesterólmagni í blóði og tíðni kransæðasjúkdóma. Þeir 

kransæðasjúklingar sem glíma við háþrýsting og offitu ættu sérstaklega að takmarka þau 

matvæli sem innihalda mettaða fitu og lágmarka saltneyslu (Piepoli o.fl., 2016; Anna Sigríður 

Ólafsdóttir o.fl., 2016).  

Allir kransæðasjúklingar ættu að fá faglega ráðgjöf varðandi þá næringu sem getur 

dregið úr hættu kransæðasjúkdóma. Fjölbreyttur og næringarmikill matur ásamt reglulegri 

hreyfingu eru mikilvægir þættir bættrar heilsu. Grænmeti, ávextir, heilkorn, feitur fiskur og D-

vítamín stuðla að minnkandi líkum á þyngdaraukningu og dregur þar með úr versnun 
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sjúkdóms (Anna Sigríður Ólafsdóttir o.fl., 2016). Ráðgjöfin þarf að vera einstaklingsbundin 

þar sem einnig eru metnir áhættuþættir viðkomandi eins og blóðfituhækkun, háþrýstingur, 

sykursýki og offita (Piepoli o.fl., 2016).  

2.2.9. Áfengisneysla.  

Áfengisneysla er einn af helstu áhættuþáttum fyrir fjölda sjúkdóma (Samokhvalov, 

Irving og Rehm, 2010). Ef þrír eða fleiri áfengir drykkir eru drukknir daglega eykur það 

líkurnar á kransæðasjúkdómi. Af langvarandi neyslu áfengis geta einstaklingar fengið ýmsa 

hjartavöðvakvilla, háþrýsting og einnig eykur áfengi líkur á heilablóðfalli og 

hjartsláttartruflunum (Piepoli o.fl., 2016). 

Gæta þarf hófs við neyslu áfengis, sérstaklega ef viðkomandi er greindur með 

kransæðasjúkdóm eða er í áhættuhópi. Hægt er að leita sér aðstoðar á næstu heilsugæslu ef 

einstaklingar eiga erfitt með að hafa hemil á áfengi og fá þar fræðslu um skaðsemi óhóflegrar 

neyslu. Mælt er með því að ávallt sé drukkið í hófi til að minnka líkur á kransæðasjúkdómi en 

fólk skal velja rauðvín ef það vill fá sér áfengan drykk, til dæmis með matnum (Piepoli o.fl., 

2016). 

2.2.10. Regluleg hreyfing.  

Líkamleg þjálfun getur verið fjölbreytt og er talið að dánartíðni vegna æðakölkunar 

minnki um 20-25% ef einstaklingar stunda hreyfingu (Taylor o.fl., 2004). Regluleg hreyfing 

þar sem stórir vöðvahópar eru notaðir, svo sem ganga, hlaup eða sund, auka þol, þrek og styrk 

beinagrindarvöðva. Öll hreyfing er jákvæð og hindrar þróun kransæðasjúkdóma og dregur 

einnig úr einkennum sjúkdómsins hjá sjúklingum með staðfestan hjarta-og æðasjúkdóm 

(Thompson o.fl., 2003). 

 Einstaklingsmiðuð ráðgjöf, hvatning og góð fræðsla frá fagaðila eru lykilatriði þegar 

kemur að því að fræða hjartasjúklinga um mikilvægi hreyfingar (Thompson o.fl., 2003).    
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Einstaklingar þurfa að fá góðar leiðbeiningar um tímalengd hreyfingar og áreynslustig sem 

þeir eiga að miða við (Corrà o.fl., 2010).  Yfirleitt eiga einstaklingar að miða við miðlungs 

áreynslu og slíka áreynslu er auðvelt að framkalla en hreyfing eins og ganga, skokk, 

hjólreiðar, sund, garðyrkja, dans, tennis, golf eða gönguskíði er tilvalin fyrir einstaklinga með 

hjarta-og æðasjúkdóma (Graham o.fl., 2007). 

2.3. Sjúklingafræðsla 

Sjúklingafræðsla felst í skipulögðum fræðsluaðferðum, svo sem kennslu og 

lífsstílsráðgjöf og er ætluð til þess að bæta þekkingu og heilbrigðishegðun sjúklinga.  

Sjúklingafræðsla er lykilþáttur í því að efla sjálfsumönnun einstaklinga eftir útskrift af 

sjúkrahúsi og jafnframt forðast endurinnlagnir sem hægt væri að koma í veg fyrir (Fredericks 

og Yaub, 2017).  

2.3.1. Mikilvægi fræðslu fyrir einstaklinga með kransæðasjúkdóm.  

Fræðsla til sjúklinga á sjúkrahúsum jókst til muna í kringum aldamótin 2000 í kjölfar 

rannsókna sem sýndu að andleg líðan sjúklinga var slæm og þeir upplifðu streitu vegna skorts 

á upplýsingum um sjúkdóm sinn.  Eftir að hafa fengið viðeigandi fræðslu jókst ánægja 

sjúklinganna, kvíði þeirra minnkaði og sjúkrahúsdvölin styttist (Hoving, Visser, Mullen og 

Van den Borne  2010). 

Ghisi o.fl. (2014) gerðu heimildasamantekt úr 42 rannsóknum þar sem tilgangurinn var 

í fyrsta lagi að kanna hversu mikil áhrif sjúklingafræðsla hefur á þekkingu einstaklinga með 

kransæðasjúkdóm og í öðru lagi að athuga hvort fræðsla tengdist lífsstílsbreytingu hjá 

sjúklingum, t.d. að hætta að reykja, auka hreyfingu og bæta mataræði. Þátttakendur allra 

rannsóknanna voru samtals rúmlega 16.000 og niðurstöðurnar sýndu að þekking sjúklinga 

jókst í öllum rannsóknunum sem kannaðar voru, nema einni. Einnig sýndu þessar rannsóknir 
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að sjúklingarnir breyttu lífsstíl sínum til hins betra, þau hreyfðu sig meira, tileinkuðu sér betra 

mataræði og tíðni reykinga lækkaði. 

Householder-Hughes og félagar (2015) gerðu rannsókn á 213 einstaklingum þar sem 

tilgangurinn var að meta fræðslu sem sjúklingar með kransæðastíflu fengu og hvernig það 

tengdist líkamlegri- og andlegri heilsu, lífsstílsbreytingum og viðhorfi til mataræðis og 

hreyfingu. Sett var upp plan þar sem heilbrigðisstarfsmenn áttu að hitta þátttakendur innan 

tveggja vikna frá útskrift af sjúkrahúsi, meta hvernig fræðslu þau áttu að fá eftir útskrift og 

meta einkenni frá hjarta, áhættuþætti og lífsstílsbreytingar hjá einstaklingunum. Þátttakendur 

fengu þrisvar sinnum, yfir tólf vikna tímabil, klukkustundar löng viðtöl. Hver sjúklingur fékk 

einstaklingsmiðaða fræðslu byggða á áhættuþáttum, upplýsingum um sjúkdóminn og það sem 

sjúklingur óskaði eftir að vita. Auk þess fengu þau nokkra spurningalista til að svara m.a. um 

lífsgæði og þunglyndi. Fjölskyldan og aðstandendur voru hvött til þess að fara með í viðtölin. 

Til þess að meta fræðsluna fengu þátttakendur spurningalista með 22 spurningum sem 

innihéldu spurningar um áhættuþætti, viðbrögð við brjóstverk, blóðfitu, blóðþrýsting, 

markmið í hreyfingu, fituminna mataræði, reykingar, offitu, sykursýki og 

hjartasjúkdóma. Eftir þessar 12 vikur kom í ljós að þátttakendurnir höfðu bætt þekkingu sína í 

öllum hlutum spurningalistans, af þessum 213 einstaklingum sem tóku þátt voru tæplega 48% 

taldir vera í ofþyngd samkvæmt líkamsþyngdarstuðli við útskrift af sjúkrahúsi en sú tala var 

komin niður í tæp 43% í lok rannsóknarinnar. Í byrjun voru 15 þátttakendur sem reyktu en 

eftir 12 vikur voru þrír hættir og jókst hreyfing hópsins á rannsóknartímanum úr 17% í 51%. 

Einhverjir þátttakendur fundu fyrir óþægindum fyrir brjósti og einkennum frá hjarta en sú tala 

hafði einnig minnkað án lyfjabreytinga. Eftir 12 vikna fræðsluferli jókst þekking einstaklinga 

á sjúkdómi sínum um 6%, úr 72% í 78%. Við úrvinnslu á rannsókninni kom í ljós að 

sjúklinga vantar meiri eftirfylgni og fræðslu eftir útskrift af sjúkrahúsi en það leiðir til betri 
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þekkingu á sjúkdómi, áhættuþáttum og betri andlegri líðan. Þátttakendur voru ánægðir að 

lokinni rannsókn og höfðu mikinn áhuga á að breyta hugarfari sínu gagnvart lífstíl sínum.  

Þekking einstaklinga með kransæðasjúkdóm á sjúkdómi sínum og lífsstíl er 

nauðsynleg í sjúklingafræðslu til þess að einstaklingar geti breytt lífsstíl sínum og bætt 

sjálfsumönnun sína. Heildræn sýn á einstaklinginn er mikilvæg og taka þarf tillit til þátta eins 

og aldurs, kyns, vitsmunalegra- og umhverfisþátta hans. Sumum gengur betur en öðrum að 

læra nýja hluti og meðtaka upplýsingar (Ghisi o.fl. 2014). Í rannsókn Heydari, Ziaee og 

Gazrani (2015) kom í ljós að aukin þekking á sjúkdómi sínum bætir meðferðarheldni.  

Í rannsókn Ghisi, Sandison og Oh (2016) var stigafjöldi einstaklinga á CADE-Q SV 

mælitækinu borinn saman eftir menntunarstigi þeirra og hversu lengi þátttakendur höfðu verið 

í endurhæfingu. Notuð voru T-próf  og Pearson‘s fylgnistuðull en þar kom í ljós að 

einstaklingar með minni menntun höfðu minni þekkingu en þeir með betri menntun (p<0.01). 

Einnig var munur á þekkingu og hversu lengi þátttakendur voru í endurhæfingu (r=0.13; 

p<0.05), en þekkingin jókst með lengri tíma í endurhæfingunni (Ghisi, Sandison og Oh, 

2016).  

 Einn erfiðasti þátturinn í hjúkrun einstaklinga með hjartasjúkdóma er meðferðarheldni 

þeirra og sjálfsumönnun. Skortur á meðferðarheldni í lyfjameðferð, bættu mataræði og 

hreyfingu hjá einstaklingum með kransæðasjúkdóm virðist leiða til lengri sjúkrahúslegu 

(Heydari o.fl., 2015). Því er mikilvægt að fræða sjúklingana t.d. með stuttri 

einstaklingsmiðaðri fræðslu um mikilvægi þess að bregðast fljótt við einkennum 

kransæðastíflu, þar sem það bætir þekkingu á sjúkdómnum og viðhorfi gagnvart meðferðinni 

(McKinley o.fl., 2009). Stutt sjúkrahúslega einstaklinga með kransæðasjúkdóm gerir það að 

verkum að fræðslunni verður ábótavant sem og þekking þeirra á sjúkdómnum (Plach og 

Heidrich 1996) 
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2.3.2 Hvað er góður fræðari?  

Til þess að geta metið og bætt þekkingu sjúklinga á sjúkdómnum sínum er mikilvægt 

að geta búið til góða fræðslu, til þess er gott að vita hvaða eiginleikar heilbrigðisstarfsfólk 

þarf að hafa í fræðslu til einstaklinga með kransæðasjúkdóm. Á árunum 2014-2015 var gerð 

eigindleg rannsókn af Svavarsdóttir o.fl. (2015). Tilgangur hennar var að athuga hvaða þætti 

einstaklingar, sem höfðu fengið kransæðastíflu og farið í hjartaþræðingu, töldu góðan fræðara 

þurfa að hafa í sjúklingafræðslu á meðan og eftir sjúkrahúsdvölina. Í rannsókninni voru tekin 

viðtöl við 17 einstaklinga bæði í Noregi og á Íslandi. Aldur þátttakendanna var frá 47-72 ára 

og meðallengd frá hjartaþræðingu hjá þeim einstaklingum var 6.5 mánuðir. Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýndu að sjúklingar vildu fá fræðslu frá heilbrigðisstarfsfólki sem hafði 

vitneskju um það sem talað var um. Sjúklingum fannst betra að vita að fræðarinn hafði tímann 

fyrir þau og bar virðingu fyrir þeim. Einnig fannst sjúklingum áhrifameira að fá 

einstaklingsfræðslu, en sumum fannst óþægilegt að spyrja spurninga sem brunnu á þeim í 

stórum hóp. Nokkur dæmi voru tekin um að heilbrigðisstarfsmaður settist hjá sjúklingi og 

útskýrði á teikningu hvernig hjartað leit út og hvar kransæðar þeirra voru stíflaðar og e.t.v. 

víkkaðar. Það vakti mikla lukku vegna þess hve einstaklingsmiðuð sú fræðsla var og skipti 

gagnkvæmt traust á milli skjólstæðings og fræðara miklu máli. 

Í rannsókn Astin o.fl. (2008) voru þátttakendur spurðir frá hverjum þeir vildu fá 

fræðslu. Niðurstöður leiddu í ljós að sumir vildu að læknar veittu hana, því þeir væru helstu 

upplýsingagjafarnir. Aðrir vildu hjúkrunarfræðinga vegna þess að þeir töldu fræðslu þeirra 

vera á mannamáli en ekki læknamáli. Einnig vildu nokkrir hjúkrunarfræðinga því þau eyddu 

meiri tíma með sjúklingum og áttu auðveldara með að leita til þeirra með spurningar.   

Það má draga þá ályktun út frá þessum rannsóknum að sjúklingar vilja fá fræðslu frá 

heilbrigðisstarfsfólki sem veit um hvað þau eru að fræða, annaðhvort frá læknum eða 
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hjúkrunarfræðingum. Sjúklingum fannst mikilvægt að fræðarinn bæri virðingu fyrir þeim, 

gæfu sér góðan tíma og sýndu traust. 

2.3.3. Á hvaða formi?  

Til þess að fræðsla skili árangri verður að meta hvaða fræðsluform hentar hverjum og 

einum. Taka þarf tillit til aldurs, menningu, móðurtungumáls og hvernig einstaklingar læra 

best (Sherman, 2016). Sjúklingafræðsla getur verið á mörgum mismunandi formum en 

tilgangurinn er að bæta vitneskju einstaklinga um sjúkdóm sinn og lífsstíl, þar má nefna 

hefðbundinn fyrirlestur, umræður, tölvuleiki, bæklinga og myndbönd. Ekki er hægt að búa til 

eina fræðslu sem á að henta fyrir alla heldur þarf að meta þarfir hvers og eins (Friedman o.fl., 

2010).  

Í rannsókn Friedman o.fl. (2010) var athugað hvernig mismunandi tegundir fræðslu 

höfðu áhrif á þekkingu sjúklinga. Niðurstöður sýndu að allar tegundirnar sem kannaðar voru í 

rannsókninni höfðu áhrif en sumar voru áhrifaríkari en aðrar. Í rannsókninni kom í ljós að 

munnleg fræðsla og umræður bæru minnstan árangur, væru þær notaðar einar og sér. Hins 

vegar var tekið fram að gott væri að nota munnlega fræðslu auk annarrar fræðsluaðferðar. 

Fræðsla á tölvutæku formi var áhrifarík aðferð og jók þekkingu sjúklinga auk þess sem hún 

bætti líðan þeirra. Sama gilti um notkun myndbanda, hljóðspóla og bæklinga og var 

niðurstaðan betri en í munnlegu fræðslunni. Hins vegar kom í ljós að bæklingar, eða 

einhverskonar skrifaðar upplýsingar, þurfa að vera á skiljanlegu formi fyrir þann sem er að 

lesa það (Friedman o.fl., 2010). 

Fræðslan sem kom best út í rannsókn Friedman o.fl. (2010) var sýnikennsla, 

þegar einstaklingum var sýnt á líkani af hjarta hvar kransæðastíflan var og hvernig var gert 

við það. Redman (2007) sýnt einnig fram á að sýnikennsla þar sem rétt tækni er kennd eykur 

líkurnar á að einstaklingur lærir rétta aðferð og er í leiðinni talin hentugasta leiðin til að ná 
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fram árangri í framkvæmd. Það kom vel út að bæta myndum við texta um sjúkdóminn. 67% 

sjúklinganna sem fengu fræðslu á fleiri en einu formi höfðu betri vitneskju um sjúkdóm sinn 

heldur en þeir sem fengu einungis eina tegund af fræðslu (Friedman o.fl., 2010). 

Í rannsókn Murie, Ross og Rich (2006) voru sex einstaklingar sem höfðu fengið 

kransæðastíflu látnir meta 46 tegundir af fræðslu og útbúa hugmyndir af fræðslu. Fyrst áttu 

þátttakendur rannsóknarinnar að skoða hverja fræðslu fyrir sig og skrá niður hvað þeim fannst 

um það. Því næst áttu þau að hópa sig tvö og tvö saman og skipta fræðslunum í: „Allt efnið 

var mjög gott“ og „Allt efnið var mjög slæmt“. Í síðasta skrefinu áttu þátttakendurnir að taka 

þátt í umræðum sem voru teknar upp og áttu að útskýra hvað þau teldu vera fullkomna 

fræðslu. Þátttakendur voru fimm karlar og ein kona á aldrinum 45 til 68 ára. Niðurstöður 

rannsóknarinnar voru þær að sjúklingar vildu fá fræðslu án þess að þurfa að biðja um hana 

auk þess sem fjölskyldan átti að vera hluti af henni. Þau voru sammála um að upplifunin á því 

að vera með kransæðasjúkdóm væri erfið og að það væri ekki tímabært að fá fræðslu 

um kynlíf eftir kransæðastíflu og hreyfingu þegar nokkrir tímar voru liðnir frá aðgerð. Einnig 

vildu þau fá einstaklingsmiðaða fræðslu tengda reykingum, alkahóli og kólesteróli, þar sem 

ekki glímdu allir við þessa áhættuþætti. Þátttakendum fannst skorta sjálfsstyrkingu í 

fræðsluna, þeim fannst mikilvægt að sjúklingar tækju ábyrgð á eigin heilsu og engin skrifleg 

fræðsla gæti breytt lífsstílnum, heldur var það hræðslan við að fá hjartaáfall aftur. 

Þátttakendur aðstoðuðu jafnframt við gerð nýrrar útfærslu af Scottish Intercollegiate 

Guidelines Network Guideline 41 (SIGN Guideline 41) og vildu útbúa tímalínu (e. process 

line), vegna þess að misjafnt er eftir einstaklingum hve langan tíma þeir þurfa í fræðslu. Þeim 

voru gefnir bæklingar sem þeir þurftu að skila inn jafnóðum til þess að fá næsta fræðslupakka. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að góð fræðsla ætti að vera í þremur hlutum. Fyrsti hluti 

væri um streitu, orsakir kransæðastíflu og einkenni. Annar hluti væri um meðferðir við 

kransæðastíflu og hvernig hægt er að taka upplýsta ákvörðun um bestu meðferðina. Síðasti 



2.KAFLI – FRÆÐILEG UMFJÖLLUN  24 

hlutinn tæki fyrir lífsstílsbreytingar t.d. reykingar, kólesteról og mataræði. Úrtakið var að vísu 

lítið og tiltölulega ungt miðað við sjúklinga með kransæðastíflu, en eldra fólk gæti verið 

ósammála einhverjum fullyrðingum. 

Astin o.fl. (2008) gerðu rannsókn í Bretlandi þar sem tilgangur hennar var að skoða 

fræðsluþarfir einstaklinga sem hafa farið í kransæðaþræðingu. Á þremur áratugum höfðu 

innlagnir sjúklinga farið úr sjö dögum í þrjá og því ljóst að það dregur úr tækifærum fyrir 

heilbrigðisstarfsfólk til þess að fræða sjúklinga og fjölskyldur þeirra. Rannsakendur vildu vita 

hverjar fræðsluþarfir einstaklinganna voru og á hvaða formi þau vildu fá fræðsluna, hvort sem 

það var einstaklingsfræðsla, skrifleg eða myndband, hver átti að framkvæma hana og hvenær í 

bataferlinu. Þátttakendur voru 29 talsins, 59% þeirra voru karlar og meðalaldur var 60 ára, 

þeir fengu einstaklingsviðtöl innan þriggja til 12 daga eftir útskrift af sjúkrahúsi. Öll viðtölin 

voru tekin áður en þau fengu áætlaða heimsókn frá hjúkrunarfræðingi í hjartaendurhæfingu. 

Viðtölin voru byggð upp á sama hátt til þess að fá mismunandi skoðanir þátttakenda um sýn 

þeirra á veitingu fræðslu (e. health information provison). Þeir voru spurðir hvernig þeir vildu 

fá upplýsingarnar, innihald þeirra og tímasetningu. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að 

meirihluti þátttakenda vildi fá munnlega einstaklingfræðslu ásamt skriflegum upplýsingum. 

Þá væri hægt að spyrja spurninga og fannst þeim það persónulegra. Aðrar aðferðir sem 

þátttakendur kunnu vel að meta voru myndbönd og þegar fræðarinn sýndi þeim líkan af hjarta 

og útskýrði sjúkdóminn. Þátttakendur vildu upplýsingar sem voru auðskiljanlegar, 

hreinskilnar, ekki skrifaðar á læknamáli og fordómalausar (Astin, Closs o.fl. 2008). 

Í rannsókn Astin o.fl. (2008) kom í ljós hvaða upplýsingar sjúklingar sem höfðu 

nýlega undirgengist kransæðaþræðingu fannst mikilvægast að vita, rannsakendur skiptu 

efninu í þrennt; „að lifa með hættunni á endurtekinni kransæðastíflu“, „ákveða 

lífstílsbreytingar (e. negotiating) og skilgreina líkamleg mörk“ og „skemmdir á 

hjartavöðvanum og afleiðingar þeirra“. Fyrsti hlutinn, hættan við að fá endurtekna 
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kransæðastíflu, var mikið áhyggjuefni fyrir þátttakendur. Þeim fannst mikilvægt að vita 

hvernig ætti að fylgjast með einkennum kransæðastíflu og hver viðbrögð þeirra ættu að vera 

ef þeir fyndu fyrir einkennum. Annar hluti, um lífstílsbreytingar og líkamleg mörk, áttu 

nokkrir erfitt með en töldu það nauðsynleg fræðsla. Þeim fannst sumum erfitt að fylgja nýjum 

„reglum“ t.d. í mataræði og hreyfingu þar sem það stangaðist á við daglegt líf þeirra fyrir 

veikindin. Þeim fannst vanta meiri fræðslu um mataræði og fannst spítalamaturinn ekki passa 

við nýjustu upplýsingar sem þeir höfðu fengið. Upplýsingar um lyfin voru af skornum 

skammti og tjáðu nokkrir þátttakendur að þeir myndu hætta á lyfjum eftir ákveðinn tíma, 

þegar þessi lyf væru nauðsynleg til æviloka. Síðasti hlutinn sem var fjallað var um voru 

skemmdir á hjartavöðva og afleiðingar þess á líf einstaklinganna, þar sem flestum 

þátttakendum fannst vanta meiri og ítarlegri upplýsingar. Einhverjir rugluðu saman hvað hefði 

skemmst í hjartaáfallinu og héldu að lungnavefur hefði skaddast en ekki hjartavöðvinn. Þarna 

fannst þeim skipta máli að hafa fræðsluna einstaklingsmiðaða og segja ítarlega hvað hefði 

komið fyrir og hversu mikið af hjartavöðvanum hefði skemmst, ef svo var (Astin o.fl. 2008).  

Það má draga þá ályktun að best sé að nota munnlega fræðslu ásamt skriflegum 

upplýsingum, en ekki hafa þessar tegundir fræðslu einar og sér. Besta fræðslan var þegar 

heilbrigðisstarfsmaður kom með líkan eða teikningu af hjarta og sýndi staðsetningu 

kransæðaþrengslanna. Einnig kom í ljós hvað sjúklingar vilja fá að vita í fræðslu, en þær 

upplýsingar tengdust einkennum kransæðastíflu og rétt viðbrögð við þeim. Einnig vildu þeir 

vita hvaða afleiðingar skemmdir á hjartavöðva hefðu í för með sér. 

2.3.4. Hvenær í ferlinu?  

Sjúklingar sem fara í kransæðavíkkun eftir hjartaáfall upplifa ástandið eins og að lífi 

þeirra sé ógnað. Þeir eru margir hverjir ekki móttækilegir fyrir fræðslu í því ástandi. 

Rannsóknir hafa sýnt að þessir sjúklingar eiga erfitt með að aðlaga sig að sjúkrahúsumhverfi 
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og upplifa sem þeir hafi enga stjórn á aðstæðum (Bergvik, Wynn og Sörlie, 2008). Sjúklingar 

finna fyrir kvíða þegar þeir liggja inni á sjúkrahúsum og það dregur úr jákvæðum áhrifum 

sjúklingafræðslunnar. Því er betra að finna tíma þegar sjúklingar upplifa ekki eins mikinn 

kvíða t.d. þegar þeir eru útskrifaðir og komnir heim í aðstæður sem þeir þekkja 

(Fredericks, 2009). Í rannsókn Astin o.fl. (2008) kom einnig í ljós að einstaklingar sem höfðu 

fengið kransæðastíflu og farið í kransæðaþræðingu náðu ekki að meðtaka upplýsingarnar sem 

þeim voru gefnar. Alvarleiki sjúkdóms og hratt ferli innlagnar til útskriftar höfðu þar áhrif.  

Fredericks (2009) kannaði í rannsókn sinni hvenær sjúklingar væru móttækilegastir 

fyrir sjúklingafræðslu eftir kransæðahjáveituaðgerð, þannig að upplýsingar fræðslunnar 

myndu skila sér í betri þekkingu á kransæðasjúkdóm, einkennum hans auk sjálfsumönnunar. 

130 þátttakendunum var skipt í tvo hópa, annar hópurinn fékk fræðslu u.þ.b. 24 

klukkustundum fyrir útskrift og hinn hópurinn fékk fræðslu u.þ.b. 24 klukkustundum eftir 

útskrift. Seinni hópurinn var þá kominn heim til sín og tjáði minni kvíða. Allir þátttakendur 

fengu símtal frá hjúkrunarfræðingi sem var sérfræðingur í sjúklingafræðslu og þ.a.l. minni 

hætta á að misræmi væri á milli fræðslu til sjúklinganna. Ekki var marktækur munur á 

hópunum tveimur í sambandi við þekkingu eða sjálfsumönnun en hins vegar kom í ljós að 

hópurinn sem fékk fræðslu eftir útskrift tjáði minni kvíða heldur en hinn.   

Í áðurnefndri rannsókn frá Svavarsdóttur (2015) kom í ljós að það skipti miklu máli 

hvenær fræðslan fór fram. Þátttakendur voru e.t.v. ekki tilbúnir fyrir fræðslu á meðan á 

innlögn stóð og mundu lítið eftir upplýsingunum sem fengust þá. Allir þátttakendur 

rannsóknarinnar voru sammála um að það þyrfti betri sjúklingafræðslu eftir útskrift og 

einhverjir óskuðu eftir meiri fræðslu og jafnvel endurtekningu á sömu upplýsingum og 

fengust í innlögn á sjúkrahúsi.   
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Einstaklingar þurfa að hafa áhuga og þurfa sjálfir að vilja að læra meira um sjúkdóm 

sinn. Þetta eru þó erfiðir þættir vegna þess hve margt getur stjórnað þessum eiginleikum, þar á 

meðal hversu mikilvæg góð heilsa er fyrir viðkomandi og fyrri reynsla hans varðandi heilsu 

sína (Luker og Caress, 1989). 

Út frá þessum heimildum má segja að sjúklingar eru ekki móttækilegir fyrir fræðslu 

rétt eftir hjartaáfall vegna mikils kvíða og mætti frekar velja aðstæður þar sem einstaklingum 

líður vel í, t.d. heima hjá sér, fyrir fræðslu. 

2.3.5. Mat á fræðslu.   

Sjúklingafræðsla er list sem er byggð á vísindum og er erfitt að finna eina rétta aðferð. 

Það er því undir hverjum og einum komið hvernig á að blanda saman aðferðum til þess að 

fræða einstaklinga á sem árangursríkastan hátt.   

Samkvæmt Redman (2003) er nauðsynlegt að eiga tól til þess að meta fræðslu til 

sjúklinga, þrátt fyrir að hver sjúkdómur er mismunandi þá er grunnurinn að sjúklingafræðslu 

eins í öllum tilfellum. Þannig væri hægt að búa til formlegt mat á fræðslu sem innihéldi 

eftirfarandi hluti: fræðsluþarfir sjúklinga, koma á fót forsendum sem er nauðsynleg fyrir 

sjálfstæði sjúklings, meta árangur fræðslunnar og fleira. Við notkun matstækja er réttmæti 

lykilhugtak, þar sem það segir til um hvort túlkun niðurstaða sé á rökum reist.   

Niðurstöður rannsóknar Czar og Engler (1997) sýndu að spurningalisti, sem 

einstaklingar með kransæðasjúkdóm svöruðu, ýtti undir umræður um mikilvæga þætti og 

reyndist árangursríkt tæki til að koma af stað einstaklingsmiðaðri fræðslu tengdri 

kransæðasjúkdóm. Einnig ýtti spurningalistinn undir þátttöku sjúklinga í meðferð sinni (e. 

patient involvement). Rannsakendur ályktuðu að spurningalistinn væri gott tæki í annars stigs 

forvörnum sjúklingafræðslu einstaklinga með kransæðasjúkdóm., auk þess sem hann væri 

hagnýtt matstæki til þess að forgangsraða fræðsluþörfum sjúklinga. 
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Shoemaker o.fl. (2014) höfðu það í hyggju að búa til áreiðanlegt og gilt matstæki til 

þess að meta sjúklingafræðslu, hvort sem það var skrifuð fræðsla, hljóðupptaka eða 

myndband fyrir sjúklinga. Matstækið sem þau þróuðu, Patient Education Materials 

Assessment Tool (PEMAT), hefur farið í gegnum margar prófanir og gætir mikils samræmis í 

niðurstöðum þess, það getur einnig hjálpað til við að velja fræðslu við hæfi fyrir sjúklinginn.  

Mörg og misjöfn matstæki eru til sem meta þekkingu sjúklinga. Hins vegar skortir 

fleiri matstæki sem taka mið af hjartasjúklingum. Á Íslandi er ekki til mælitæki sem metur 

þekkingu hjartasjúklinga á sjúkdómi sínum og heilbrigðum lífsstíl í kjölfar greiningar. Við 

heimildaleit fundust þrjú matstæki sem hafa það markmið að kanna þekkingu hjartasjúklinga 

á sjúkdómnum og heilsu: CADEQ-SV og CADEQ-II, Maugeri Cardiac Prevention 

Questionnaire (MICRO-Q) og Heart Diseasae Knowledge Questionnaire (Phase II). 

MICRO-Q var þróað í Ítalíu af Sommaruga, Vidotto, Bertolotti, Pedretti og Tramarin 

árið 2003. MICRO-Q er auðvelt, sjálfsmiðað og árangursríkt mælitæki sem metur árangur 

fræðslu hjartasjúklinga og forvörnum hjartasjúkdóma. Matstækið inniheldur 25 spurningar og 

tekur mið af fjórum sviðum þekkingar: áhættuþáttum og lífsstíl (9 staðhæfingar), næringu (8 

staðhæfingar), möguleg ráð við brjóstverk (4 staðhæfingar) og almenn þekking á greiningu og 

einkennum sjúkdóms (5 staðhæfingar). Mikilvægi hverrar staðhæfingar er metið á skalanum 1 

til 5 og svara þátttakendur „rétt“, „rangt“ eða „veit ekki“. Réttmæti mælitækisins var metið 

með því að leggja spurningalistann fyrir sérfræðinga á sviðinu og fá ábendingar frá þeim 

ásamt því að leggja hann fyrir sjúklinga. Áreiðanleiki endurtekinnar prófunnar (e. test-retest 

reliability) var kannaður með Spearman fylgnistuðli (=0.72) með því að leggja 

spurningalistann tvisvar fyrir 29 sjúklinga innan 48 klukkustunda. Innri áreiðanleikinn (e. 

coefficient alpha) mældist 0.68. Sjúklingum fannst spurningalistinn þægilegur og auðvelt var 

að fylla inn í hann (Ghisi o.fl., 2016).  
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Heart Disease Knowledge Questionnaire (Phase II) var þróaður af sérfræðingunum 

Bergman, Reeve, Moser, Scholl og Klein árið 2011. Spurningalistinn inniheldur 30 

staðhæfingar með svarmöguleikunum: „rétt“, „rangt“ og „ég veit ekki“ og tekur mið af fimm 

sviðum þekkingar: næring, faraldsfræði, heilsufar, áhættuþættir og einkenni hjartasjúkdóms. 

Matstækið þróaðist í tveimur áföngum (Phase I og Phase II) þar sem tilgangurinn var að þróa 

áreiðanlegt og þægilegt matstæki á þekkingu hjartasjúklinga í endurhæfingu á sjúkdómnum 

og heilbrigðum lífsstíl. Phase II spurningalistinn er endanlegur spurningalisti þar sem 

staðhæfingar úr Phase I voru betrumbættar og endurskoðar. Gallinn við matstækið var sá að 

það var aldrei prófað á hjartasjúklingum, heldur var það forprófað og endurtekið á 

háskólanemum. Höfundar spurningalistans lögðu á að spurningalistinn yrði lagður fyrir 

hjartasjúklinga í endurhæfingu því þeir telja að matstækið muni gagnast vel á því sviði 

(Bergman o.fl. 2011).  

2.3.6. CADE-Q SV mælitækið.  

CADE- Q SV er mælitæki sem er ætlað að meta þekkingu einstaklinga með 

kransæðasjúkdóm í lok hjartaendurhæfingar á sjúkdómnum og heilbrigðum lífsstíl. CADE-Q 

SV samanstendur af 20 spurningum sem skiptast í fimm þemu. Þemun taka mið af þekkingu 

um: heilsufarsástand, áhættuþætti, hreyfingu, næringu og andlega áhættuþætti. Innan hvers 

þema eru fjórar spurningar. Þátttakendur hafa möguleika á að svara hverri spurningu á 

þrennskonar máta; „rétt“, “rangt“ eða “ég veit ekki“. Hvert rétt svar gefur eitt stig en ef 

þátttakandi velur annaðhvort „rangt“ eða „ég veit ekki“, fær hann ekkert stig. Þar af leiðandi 

er hæsti mögulegi heildarstigafjöldi 20 stig (Ghisi o.fl., 2016).  

CADE- Q SV  er stutt útgáfa af Coronary Artery Disease Education Questionnaire 

(CADE-Q), sem er fyrsta útgáfa spurningalistans. Spurningalistinn var upphaflega þróaður af 

Gabriela Lima de Melo Ghisi, Nicole Sandisson og Paul Oh í Brasilíu til þess að meta 



2.KAFLI – FRÆÐILEG UMFJÖLLUN  30 

þekkingu einstaklinga með kransæðasjúkdóm á sjúkdómi sínum og heilbrigði (Ghisi o.fl., 

2010). Á síðari árum hefur matstækið verið þýtt á mismunandi tungumál og staðfært (Ghisi, 

Oh, Thomas og Benetti, 2013a). Einnig hefur það verið notað til að bera saman þekkingu 

þróunarríkja og iðnaðarríkja á kransæðasjúkdómum (Ghisi, Oh, Thomas og Benetti, 2013b). 

CADE-Q skorti nákvæmt mat á öllum lykilþáttum hjartaendurhæfingar, eins og næringu og 

andlegum áhættuþáttum. Í kjölfarið var Coronary Artery Disease Education Questionnaire II 

(CADE-Q II  ) þróaður og þýddur á ensku til þess að bæta þessa þætti. Það tekur um 20 

mínútur að svara hvorum spurningalistanum fyrir sig og var það talinn langur tími. Í ljósi þess 

þótti nauðsyn að þróa stuttan og auðsvaranlegan spurningalista til að meta þekkingu 

kransæðasjúklinga í endurhæfingu á auðveldan hátt.  Þá kom CADE-Q SV til sögunnar (Ghisi 

o.fl., 2016). 

CADE-Q SV var þróaður með þverskurðarrannsókn sem var skipt í þrjá hluta. Þróun 

matstækisins byggðist á aðferðafræði Hair og Anderson (1998) sem fólst í því að setja fram 

fimm þemu og fá 100 þáttakendur, finna samband á milli þeirra þátta og ná þannig fram 

nytsamlegum upplýsingum með fjölþáttagreiningu (e. multivariate data analysis) (Willis, 

2005; Ghisi o.fl., 2016).  

Til að byrja með var stuðst við fyrsta matstæki Ghisi o.fl. (2010), CADE-Q, við þróun 

fyrstu útgáfu spurningalistans CADE-Q SV. Tólf sérfræðingar við kanadísku forvarna- og 

hjartaendurhæfingarstofnunina, hver með sína sérþekkingu í ákveðnu þema spurningalistans 

yfirfóru hann. Þeir gagnagreindu spurningalistann og komu með tillögur til að betrumbæta 

hann (Ghisi o.fl, 2016).  

Næst könnuðu Ghisi og félagar (2016) áreiðanleika CADE-Q SV og forprófuðu hann á 

20 sjúklingum  sem voru útskrifaðir frá hjartaendurhæfingarstofnuninni. Sjúklingarnir voru 

fengnir til að meta hversu skýrar spurningarnar voru á skalanum 1 (ekki skýr) til 10 (mjög 
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skýr) ásamt því að mæla tímann sem fór í að svara listanum. Sjúklingum var síðan skipt niður 

eftir aldri, kyni, menntun, fjölda sjúkdómsgreininga, áhættuþáttum kransæðasjúkdóma og 

sögu, ásamt lengd dvalar í endurhæfingunni. Niðurstöðurnar voru síðan notaðar til að 

betrumbæta enn frekar spurningalistann (Ghisi o.fl., 2016). Að lokum voru 200 sjúklingar í 

hjartaendurhæfingu fengnir til að taka þátt í lokarannsókninni. 132 þátttakendur skrifuðu 

undir samþykki og svöruðu spurningalistanum. Spurningalistinn var síðan aftur prófaður á 50 

þátttakendur sem valdir voru af handahófi og þurftu þeir að svara listanum tvisvar sinnum til 

að kanna áreiðanleika endurtekinnar prófunnar (e. test-retests reliability). Skilyrði fyrir 

þátttöku í lokarannsókninni voru að einstaklingar væru greindir með kransæðasjúkdóm eða 

hefðu fleiri en einn áhættuþátt sjúkdómsins (t.d. háþrýsting og sykursýki). Þeir áttu að vera 

eldri en 18 ára, enskumælandi og hvorki með vitræn né sálræn vandamál (Ghisi o.fl., 2016). 

Áreiðanleiki endurtekinnar prófunnar var metinn með fylgnistuðli innan hvers þemu 

(e.intraclass correlation coefficient) og uppfylltu allir stuðlarnir lágmarksskilyrði (α>0.7). 

Innri áreiðanleiki (e. internal consistency) var síðan metinn í hverju þema með Chronbach‘s 

alpha með viðmiðunarmörkin >0,7, öll þemun stóðust það einnig. Viðmiðunargildi (e. 

criterion validity) var einnig metið með því að bera saman stigafjölda úr CADE-Q SV við 

menntun og hversu lengi þátttakendur hefðu verið í endurhæfingunni. Notuð voru T-próf  og 

Pearson‘s fylgnistuðull. Þar kom í ljós að einstaklingar með minni menntun og höfðu verið 

styttra í endurhæfingu voru ekki með jafn mikla þekkingu en þeir með betri menntun og lengri 

endurhæfing (p<0.01) (Ghisi o.fl., 2016).  

Bæði MICRO-Q og CADE-Q SV teljast áreiðanleg og réttmæt matstæki þegar 

þekking hjartasjúklinga á sjúkdómi sínum og heilbrigðum lífsstíl er metin. Einnig teljast þau 

bæði þægileg í notkun og hentug. Rannsakendur töldu þó CADE-Q SV hentugra matstæki þar 

sem það er áreiðanlegra og styttra. MICRO-Q inniheldur 25 spurningar en CADE-Q SV 20 
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spurningar og er innri áreiðanleiki CADE-Q SV  >0.7, en MICRO-Q 0.68 (Sommaruga, 

Vidotto, Bertolotti, Pedretti og Tramarin, 2003) 

2.4. Samantekt  

Kransæðasjúkdómur er einn algengasti langvinni sjúkdómurinn í heiminum öllum. 

Tíðni dauðsfalla vegna hans er sláandi, sér í lagi í ljósi þess að flestir áhættuþættir 

kransæðasjúkdóms eru lífsstílstengdir og þar með breytanlegir, en reykingar eru þar fremst í 

flokki. Framfarir hafa orðið í læknavísindum varðandi meðferð, bæði í inngripum á borð við 

kransæðaþræðingar sem og í lyfjameðferð við sjúkdómnum.  

Sjúklingafræðsla er grundvöllur þess að einstaklingur sé þátttakandi í eigin meðferð og 

rannsóknir hafa sýnt fram á jákvæð áhrif sjúklingafræðslu á þekkingu einstaklinga sem fengið 

hafa kransæðasjúkdóm. Tilgangur sjúklingafræðslu er að bæta vitneskju einstaklinga um 

sjúkdóm sinn og lífsstíl tengdan honum og er því mikilvægt að kransæðasjúklingar fái skýra 

og góða fræðslu um sjúkdóminn og heilbrigðan lífsstíl sem þeir þurfa að tileinka sér í kjölfar 

greiningar. Fræðslan verður að vera skipulögð og skipta þættir líkt og tími fræðsluveitingar í 

ferlinu, fræðsluformið, umhverfið og fræðarinn sjálfur miklu máli til þess að fræðslan skili sér 

sem best. 

 Mat á fræðslu er stór þáttur í sjúklingafræðslu og skiptir þá máli að meta fræðsluþarfir 

sjúklinga og árangur fræðslunnar. Það má gera með áreiðanlegu matstæki sem getur þá varpað 

ljósi á þá þætti sem þarf að bæta í fræðsluferlinu. Þrjú matstæki, sem meta fræðslu til 

hjartasjúklinga, fundust við heimildaleit og eru þau öll áreiðanleg og réttmæt.  
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3.kafli: Aðferðafræði 

Í þessum aðferðafræðikafla verður fjallað ígrunduð viðtöl (e. cognitive interviewing), 

uppruna þeirra og þróun, sem og hvers vegna aðferðin varð fyrir valinu í rannsókninni. Farið 

verður yfir upplýsingasöfnun og úrvinnslu gagna, fjölda þátttakenda og val á þeim rökstutt. 

Að lokum verður gert grein fyrir siðfræðilegum þáttum í rannsókninni.  

Tvær meginaðferðir eru notaðar við þýðingu og staðfærslu prófa, önnur aðferðin er 

þýðing og bakþýðing sem felst í því að tveir tvítyngdir þýðendur þýða mælitækið sitt í hvoru 

lagi. Annar þýðir mælitækið yfir á tungumál nýrra heimkynna og hinn bakþýðir nýju 

þýðinguna á upprunalega tungumálið. Mælikvarði á gæði þýðingar veltur á því hve lík 

bakþýðingin er upprunalega tungumálinu (Einar Guðmundsson, 2006). Sá sem bakþýðir á 

ekki að þekkja upprunalega matstækið og ákjósanlegt er að sá hinn sami hafi ekki klínískan 

bakgrunn (Beaton o.fl., 2007). Hin aðferðin felur í sér tvær sjálfstæðar þýðingar sem 

yfirfarnar eru af þriðja aðila, sem athugar nákvæmni þýðinga og gerir athugasemdir. Ein 

útgáfa er gerð á grundvelli tveggja þýðinganna og staðfærslur gerðar samtímis (Einar 

Guðmundsson, 2006).  

Önnur tegund aðferða við þýðingu og staðfærslu er ígrunduð viðtöl, þar er hægt að 

meta skilning þátttakenda og tryggja að skilningurinn sé sá sami. Ígrunduð viðtöl eru talin 

áreiðanleg leið til þess að gera þýðingu og staðfæringu skjólstæðingsmiðaðri (Sólrún Óladóttir 

og Guðrún Pálmadóttir, 2013).  

3.1. Rannsóknaraðferð  

Í þessari rannsókn verður notast við ígrunduð viðtöl sem byggjast á almennri 

viðtalsaðferð sem rannsakendur geta notað til þess að meta upplýsingamiðlun á gagnrýnan 

hátt (Willis, 2005). Ígrunduð viðtöl má nota til þess að kanna hvernig einstaklingar skilja, taka 

inn og bregðast við efni sem kynnt er fyrir þeim. Oftast er þessi viðtalsaðferð notuð við mat á 
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gæðum spurningalista (Willis, 2005) og því varð hún fyrir valinu í þessari rannsókn, þar sem 

miðað verður að því að meta og auka gæði spurningalistans CADEQ-SV í íslenskri þýðingu.  

Stærsti kostur rannsóknaraðferðarinnar er að þátttakendum gefst tækifæri til þess að 

útskýra skilning sinn á spurningum í rannsókninni og þannig fá rannsakendur heildræna sýn á 

hvaða þekkingu þarf að miðla betur til einstaklinga (Beatty og Willis, 2007).  Gallar 

ígrundaðra viðtala eru að niðurstöður rannsóknar geta verið ófullnægjandi eða jafnvel villandi 

og niðurstöður geta leitt í ljós vandamál sem væru ekki þekkt í spurningalistum þar sem 

ígrunduð viðtalaðferð er ekki notuð . Einnig er hætta á að rannsókn verði of huglæg þar sem 

ekki er mikið af tölfræði (Beatty og Willis, 2007). 

3.1.1. Þýðing erlends matstækis.  

Matstæki sem nota á í mismunandi löndum þurfa að vera vel þýdd á nýtt tungumál og 

staðfærð með tilliti til menningar. Ekki einungis til þess að vera skiljanleg, heldur einnig til 

þess að gildi matstækisins viðhaldist á milli mismunandi menningar (Beaton, Bombardier, 

Guillemin og Ferraz, 2007).  

Við þýðingu og staðfærslu erlendra matstækja er mikilvægt að hafa ýmsa þætti í huga. 

Mikilvægt er að þýðendur séu tvítyngdir, hafi sérþekkingu á efni sem liggur fyrir til þýðingar 

og þekki menningu heimalands matstækis og nýrra heimkynna. Einnig skiptir máli að beinar 

þýðingar leiði ekki til breytinga á merkingu atriða í matstækinu (Einar Guðmundsson, 2006). 

Tvær meginaðferðir eru notaðar við þýðingu og staðfærslu prófa, önnur aðferðin er 

þýðing og bakþýðing sem felst í því að tveir tvítyngdir þýðendur þýða mælitækið sitt í hvoru 

lagi. Annar þýðir mælitækið yfir á tungumál nýrra heimkynna og hinn bakþýðir nýju 

þýðinguna á upprunalega tungumálið. Mælikvarði á gæði þýðingar veltur á því hve lík 

bakþýðingin er upprunalega tungumálinu (Einar Guðmundsson, 2006). Sá sem bakþýðir á 

ekki að þekkja upprunalega matstækið og ákjósanlegt er að sá hinn sami hafi ekki klínískan 
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bakgrunn (Beaton o.fl., 2007). Hin aðferðin felur í sér tvær sjálfstæðar þýðingar sem 

yfirfarnar eru af þriðja aðila, sem athugar nákvæmni þýðinga og gerir athugasemdir. Ein 

útgáfa er gerð á grundvelli tveggja þýðinganna og staðfærslur gerðar samtímis (Einar 

Guðmundsson, 2006).  

Íslensk þýðing og bakþýðing CADE-Q SV hafði verið gerð áður en rannsakendur 

fengu matstækið í hendurnar. Spurningalistinn var þýddur yfir á íslensku af tveimur 

hjúkrunarfræðingum í sitthvoru lagi. Þriðji hjúkrunarfræðingur bar þýðingarnar saman og setti 

saman endanlega útgáfu. Íslenskufræðingur yfirfór endanlegu þýðingu spurningalistans. Nafn 

spurningalistans var einnig heimfært á íslensku og fékk heitið: „Spurningalistinn um 

kransæðasjúkdóm“ eða „Sp-KRANS“. 

3.1.2. Ígrunduð viðtöl.  

Ígrunduð viðtöl eru viðtalsaðferð byggð á vitrænni sálfræði (e.cognitive psychology) 

og aðferðafræði við gerð kannana (e. survey methodology) og er hægt að nota aðferðina sem 

hluta af fjölþátta nálgun við gerð spurningalista.  

Árið 1980 markar upphaf ígrundaðra viðtala, en upptök viðtalsaðferðarinnar má rekja 

til hreyfingar innan aðferðafræði er nefnist Cognitive Aspects of Survey Methodology 

(CASM) (Collins, 2003). Ígrunduð viðtöl eru nú ein mest notaða aðferðin í greiningu og 

leiðréttingum spurningakannanna. Upphaflega snerust ígrunduð viðtöl nánast eingöngu um að 

fá viðmælendur til þess að hugsa upphátt þegar þeir íhuguðu svör sín, út frá svörunum voru 

upplýsingarnar unnar. Síðar varð algengara að nota ákveðinn viðtalsramma, þar sem 

þátttakendur voru látnir svara ítarspurningum (e.probes), til þess að meta skilning þeirra á 

ítarlegri og skipulagðari hátt (Beatty og Willis, 2007). Með notkun ígrundaðra viðtala má 

greina gallaðar spurningar sem svarendur skilja á mismunandi máta og gætu leitt til villna í 

niðurstöðum (Drennan, 2003).  
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Beatty og Willis (2007) skilgreina ígrunduð viðtöl sem viðtalsaðferð þar sem 

munnlegum ítarupplýsingum er safnað um spurningalista, um leið og hann er lagður fyrir 

einstaklinga. Þær ítarupplýsingar eru síðan notaðar til þess að meta hvort spurningin veiti þær 

upplýsingar sem spurningahöfundur leitast við að fá. Mögulegt er að nota ígrunduð viðtöl til 

þess að fá ítarlegri upplýsingar um skilning svarenda á efninu, sem og hlutverk spyrjanda í 

ferlinu (Beatty og Willis, 2007). Beatty og Willis (2007) komu með tillögur að 

ítarspurningum sem gætu aðstoðað við slíka upplýsingaöflun. Spurningarnar gætu verið á 

formi viðtalsramma og fylgt hverri spurningu í spurningalistanum. Þannig mætti spyrja 

viðmælendur hvers vegna þeir svöruðu spurningunni á þann máta sem þeir gerðu, biðja 

viðmælendur um að útskýra hvaða skilning þeir lögðu í spurninguna eða athuga hvort 

viðmælendum hefði reynst erfitt að svara einhverjum spurningum. 

3.2. Þátttakendur 

 Við val á þátttakendum aðstoðaði tengiliður rannsakenda á Reykjalundi en hún sá um 

að finna víðan hóp af heilbrigðisstarfsfólki. Skilyrðin fyrir þáttöku heilbrigðisstafsfólks voru 

að þau væru að vinna með einstaklingum í endurhæfingu eftir kransæðasjúkdóm. Einnig sá 

tengiliðurinn um að finna einstaklinga með kransæðasjúkdóm en skilyrðin þeirra voru: að 

hafa fengið kransæðastíflu, undirgengist kransæðaþræðingu og kransæðavíkkun og vera í 

hjartaendurhæfingu á Reykjalundi á rannsóknartímanum. Allir þátttakendur fengu 

kynningarbréf (Fylgiskjöl 11 og 12) áður en viðtölin voru tekin.  

3.3. Gagnasöfnun 

Rannsakendur fengu spurningalistann CADEQ-SV í hendurnar frá leiðbeinanda en 

leiðbeinandinn hafði fengið leyfi þýðenda spurningalistans til þess að þýða listann og nota 

hann hérlendis (Fylgiskjal 2). Ítarspurningar voru hannaðar út frá dæmum frá Beatty og Willis 
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(2007) og spurningalistanum um ígrunduð viðtöl. Þær voru sendar til leiðbeinanda og úrbætur 

gerðar á ítarspurningum eftir athugasemdum leiðbeinanda.  

Rannsakendur tóku því næst viðtöl við heilbrigðisstarfsmenn á Reykjalundi, vegna 

sértækrar reynslu þeirra á sviði fræðslu hjartasjúklinga og þekkingu á mikilvægum atriðum 

fræðslu og því orðfæri sem notað er. Markmið viðtalanna var að aðlaga spurningalistann að 

íslenskum hjartasjúklingum og íslensku orðfæri og jafnframt að athuga hvort spurningalistinn 

endurspeglaði mikilvæg fræðsluatriði íslenskra hjartasjúklinga, með því að fá álit 

heilbrigðisstarfsmanna á orðalagi spurningalistans og skilning þeirra á spurningunum. iðtölin 

voru tekin af tveimur rannsakendum á tveimur dögum í febrúar 2017. Rannsakendur tóku 

fyrstu tvö viðtölin saman til þess að samræma viðtalsformið og yfirferð spurninganna, þeir 

skiptu síðan liði og tóku hvor um sig viðtöl við þrjá viðmælendur.  

Viðtölin við kransæðasjúklinga fóru fram á Reykjalundi í apríl 2017 og voru tekin af 

tveimur rannsakendum. Spurningalistinn, ásamt ítarspurningum, var lagður fyrir sex 

þátttakendur.  

Öllum þátttakendum, bæði heilbrigðisstarfsfólki og sjúklingum, var gert ljóst að 

tilgangur ítarspurninganna var að kanna skilning þeirra á spurningunum og hugtaka innan 

þeirra, þar sem álit þeirra skipti máli til að meta gæði þýðingar spurningalistans. Þeir voru 

einnig fullvissaðir um að ekki væri verið að skoða einstök svör þeirra við spurningum 

spurningalistans. Hvert og eitt viðtal tók um 20-55 mínútur, þau voru hljóðrituð og 

upptökunum eytt eftir gagnaúrvinnslu.   

3.4. Úrvinnsla gagna 

Viðtölin, bæði við heilbrigðisstarfsfólk og einstaklinga með kransæðasjúkdóm voru 

greind með eigindlegri úrvinnslu gagna. Spurningalistinn, ásamt ítarspurningum fyrir hverja 

spurningu, var settur inn í viðtalsrammann. Fyrst voru viðtölin skrifuð orðrétt upp, síðan voru 
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þau greind með því að draga út þær setningar sem lutu að mati á spurningunni, þessar 

setningar voru síðan settar undir viðeigandi spurningu í spurningalistanum ásamt einkunnum 

þeirra frá hverjum og einum viðmælanda. Þannig fékkst ágæt yfirsýn yfir gæði orðalags 

spurningalistans út frá mati heilbrigðisstarfsfólks og mismunandi mikilvægi spurninganna að 

þeirra mati. Spurningalistinn var lagfærður út frá athugasemdum heilbrigðisstarfsfólks og 

rannsakenda ásamt leiðbeinanda og hjúkrunarfræðingi með sérþekkingu í fræðslu 

hjartasjúklinga.  Þá voru spurningarnar teknar fyrir ein í senn og teknar með allar 

athugasemdir þátttakenda. Þátttakendur gáfu spurningunum einkunnir frá 0-5 og var viðmiðið 

til þess að hafa spurningu með í listanum yfir 3 í meðaltali mikilvægis, annars yrði spurningin 

fjarlægð. 

Lagfærð útgáfa spurningalistans (Fylgiskjal 3) var lögð fyrir einstaklinga með 

kransæðasjúkdóm. Unnið var úr viðtölum við sjúklingahóp á sama hátt og hjá 

heilbrigðisstarfsfólkinu. Tekið var tillit til skilnings þátttakenda á spurningum, en með 

viðtalsrammanum fékkst ágæt yfirsýn yfir gæði orðalags spurninganna út frá skilningi 

þátttakenda á þeim og hugtökum innan spurningalistans. Eftir viðtölin við sjúklinga var 

spurningalistanum breytt á sama hátt og hjá heilbrigðisstarfsfólkinu og lokaútgáfa 

spurningalistans orðin fullgerð. (Fylgiskjal 4).  

3.5. Siðfræði rannsóknarinnar  

Mikilvægt er að huga að fullum trúnaði við þátttakendur í eigindlegri rannsókn og 

gæta þarf að siðferðislegir þættir séu fullnægjandi. Í rannsókninni var farið eftir Helsinki 

sáttmála World Medical Association (2013), en hann var gerður til að gæta að réttindum 

þátttakenda í rannsóknum á heilbrigðissviði (WMA, 2013). Rannsakendur lögðu sig fram við 

að sýna nærgætni í viðtölunum og beita virkri hlustun. Þátttakendur gáfu upplýst samþykki 

með undirritun samþykkisyfirlýsingar auk þess sem þeim var gert ljóst að þeir gætu hætt 
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hvenær sem er í rannsókninni (Fylgiskjal 13, 14), til þess að vernda réttindi og gæta hagsmuna 

þátttakenda (Vísindasiðanefnd, e.d.). Fullur trúnaður ríkti við úrvinnslu á gögnum þar sem 

einungis rannsakendur og leiðbeinandi fóru yfir gögnin frá þátttakendum.  

Tilkynnt var um rannsóknina til Persónuverndar (Fylgiskjal 5 ) og fengið leyfi frá 

Vísindasiðanefnd til þess að taka viðtöl við kransæðasjúklinga í hjartaendurhæfingu 

(Fylgiskjal 6) . Hjúkrunarfræðingur á Reykjalundi, með sérþekkingu í fræðslu, sá um að finna 

úrtak fyrir rannsóknina. Kynningarbréf, sem var um leið þakkarbréf fyrir þátttöku í 

rannsókninni, var afhent hjúkrunarfræðingi, sem kom því til þátttakenda.  

 Spurningalistarnir voru ekki merktir með nöfnum heilbrigðisstarfsfólks eða 

þátttakenda, þar sem viðtölin voru hljóðrituð. Upptökur heilbrigðisstarfsfólks voru merktar 

með fagheiti þeirra og raðnúmeri (t.d. læknir 1) og upptökur þátttakenda voru merktar 

sjúklingum og raðnúmeri (t.d. sjúklingur 1). Öllum upptökum var eytt eftir úrvinnslu gagna. 

3.6. Samantekt  

Þar sem skortur er á fleiri matstækum er taka mið af hjartasjúklingum og þekkingu 

þeirra þótti rannsakendum mikilvægt að þýða spurningalistann CADE-Q SV og staðfæra 

hann. Ígrunduð viðtöl voru tekin við heilbrigðisstarfsfólk sem sérhæfir sig í endurhæfingu og 

fræðslu hjartasjúklinga sem og við sjúklinga í hjartaendurhæfingu. Viðtölin voru greind og 

úrbætur gerðar í kjölfarið út frá ábendingum heilbrigðisstarfsfólks á spurningalistum, þá var 

hann lagður fyrir sjúklinga í betrumbættri útgáfu og honum breytt í samræmi við ábendingar 

frá sjúklingum. Öll viðtöl voru hljóðrituð, upplýsingar færðar orðrétt inn í viðtalsramma til 

greiningar og upptökum eytt við rannsóknarlok. 
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4. kafli: Niðurstöður og umræður 

Í þessum kafla verða helstu niðurstöður rannsóknarinnar dregnar fram og ræddar, sem 

og fjallað um viðtöl við heilbrigðisstarfsmenn og sjúklinga um spurningalistann Sp-KRANS. 

Niðurstöðurnar verða settar fram á skriflegu formi ásamt töflum sem sýna einkunnir 

mikilvægis og svör viðmælenda við ítarspurningum. Ítarspurningar fyrir heilbrigðisstarfsfólk 

og sjúklinga voru þrjár: Hvernig skilur þú þessa spurningu? Hversu mikilvæg, á skalanum 0 

(alls ekki mikilvæg) til 5 (mjög mikilvæg) finnst þér spurningin vera í spurningalistanum? 

Finnst þér þurfa að umorða spurninguna?   

4.1. Viðtöl við heilbrigðisstarfsfólk  

Tekin voru viðtöl við átta heilbrigðisstarfsmenn hjartaendurhæfingar Reykjalundar. 

Menntun þeirra var mismunandi en hópinn skipuðu þrír hjúkrunarfræðingar, tveir læknar, 

tveir sjúkraþjálfarar og einn næringarfræðingur sem allir höfðu reynslu af fræðslu til 

hjartasjúklinga. Hópurinn skiptist í tvo karla og sex konur og meðalaldur þeirra 58 ára, eða frá 

43 til 68 ára. Spurningalistinn var lagður fyrir þátttakendur ásamt almennum spurningum og 

ítarspurningum.  

4.1.1. Niðurstöður upphafsspurninga og álit heilbrigðisstarfsfólks. 

 Heilbrigðisstarfsfólk taldi spurningalistann í heild sinni ágætan og góðan mælikvarða á 

þekkingu einstaklinga með kransæðasjúkdóm. Flestum fannst spurningalistinn hæfilega 

langur, utan eins, en þátttakendur voru á bilinu 3-7 mínútur að svara spurningalistanum og að 

meðaltali 4,75 mínútur.  

Við greiningu viðtalanna kom í ljós að þörf var á lagfæringum á nokkrum spurningum 

spurningalistans sem voru ýmist óljósar, of ítarlegar eða óþarfar að mati viðmælenda. Sem 

dæmi má nefna spurningar 6, 11 og 15 (Fylgiskjal 2). Þegar spurt var um hvort þátttakendur 

stöldruðu lengur við einhverja spurningu fremur en aðrar voru nefndar spurningar 4, 7, 8, 10, 
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11, 15, 16, 18 og 20 (Fylgiskjal 2). Einn heilbrigðisstarfsmaður benti á að það gæti tengst 

þýðingu og orðalagi spurninganna. Flestir heilbrigðisstarfsmenn stöldruðu við spurningu 15 

(Fylgiskjal 2), eða fjórir talsins. Þeir töldu hana óljósa, meðal annars vegna þess að nýjar og 

mismunandi rannsóknir varðandi kæfisvefn eru sífellt að koma fram.   

 Flestum þótti spurningalistinn ná yfir þá þætti sem skipta máli fyrir einstaklinga með 

kransæðasjúkdóm, t.d. lyf, hreyfingu, streitu og mataræði. Fram komu tillögur að breytingum 

á einstökum spurningum í spurningalistanum sem farið verður yfir hér á eftir, ásamt 

lagfæringum sem voru gerðar í samráði við leiðbeinanda og samþykktar af honum.  

4.1.2. Niðurstöður úr spurningalistum og viðtölum við heilbrigðisstarfsfólk. 

 Spurningarnar koma fram í þeirri röð sem þær birtast í spurningalistanum, rétt svör 

verða birt og niðurstöðurnar settar fram ásamt skýringartöflum með svörum 

heilbrigðisstarfsfólks við ítarspurningum. 

Spurning 1  

Tafla 1.  

Svör við ítarspurningum í spurningu 1 
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Rétt svar: Rangt 

Viðmælendum fannst þessi spurning almennt auðskiljanleg og endurspegluðu svör 

þeirra úr viðtölunum sambærilegan skilning meðal þátttakenda. Fæstum fannst þörf á að 

umorða spurninguna, allir svöruðu henni rétt og meðaltal mikilvægis hennar var 4,0 og 

spönnin 2-5. 

Spurning 2 

Tafla 2.  

Svör við ítarspurningum í spurningu 2

 

Rétt svar: Rétt  

Þessi spurning var skýr og skorinort að mati viðmælenda og fannst þeim almennt ekki 

þörf á að umorða hana, en einn viðmælandi benti á að sykursýki ætti einnig heima í þessum 

áhættuþáttum. Spurningunni var ekki breytt, þar sem sykursýki getur bæði verið 

viðráðanlegur og óviðráðanlegur áhættuþáttur (Yusuf, o.fl., 2004). Allir töldu spurninguna 

vera mikilvæga eða mjög mikilvæga, en meðaltal mikilvægis hennar var 4,9, spönnin 4-5 og 

svöruðu allir henni rétt.  

  



4. KAFLI – NIÐURSTÖÐUR OG UMRÆÐUR  43 

Spurning 3  

Tafla 3.  

Svör við ítarspurningum í spurningu 3

 

Rétt svar: Rétt 

Meirihluti viðmælanda fannst þessi spurning skiljanleg og mikilvæg. Meðaltal 

mikilvægis hennar var 4,25, spönnin 2,5-5 og svöruðu allir henni rétt. Nokkrir komu með 

ábendingar sem sneru að umorðun og innihaldi, t.d. að sleppa orðinu „einnig“ og var því 

breytt. Einn viðmælandi nefndi að koma mættu fram einkenni sem konur geta fundið fyrir, 

líkt og kemur fram í rannsóknum DeVon og Zerwic (2002) og Kumar og Cannon (2009). Því 

var ekki bætt inn í, þar sem brjóstverkur getur verið einkenni beggja kynja (DeVon og Zerwic, 

2002).  

  



4. KAFLI – NIÐURSTÖÐUR OG UMRÆÐUR  44 

Spurning 4  

Tafla 4. 

Svör við ítarspurningum í spurningu 4

 

 Rétt svar: Rétt 

Skilningur á þessari spurningu var misjafn milli viðmælenda. Margir vildu umorða 

hana, t.d. koma inn á mikilvægi þolæfinga. Þeirri staðreynd var ekki bætt inn í spurninguna, 

vegna þess að verið er að benda á gagnsemi styrktaræfinga þar sem þolæfingar eru nú þegar 

viðurkenndar í hjartaendurhæfingu (Thompson o.fl., 2003). Einn benti á að það væri gott að 

bæta við „t.d.“ með í sviganum: "(t.d. lyftingar og notkun teygjubanda)". Þegar viðmælendur 

áttu að skilgreina „dagleg verkefni“ komu svör á borð við „heimilisstörf“, „atvinna“, 

„athafnir daglegs lífs (ADL)“ og „sinna fjölskyldu“. Ekki fékkst skilgreining á hugtakinu frá 

einum viðmælenda. Mikilvægi þessarar spurningar var að meðaltali 4,2 þrátt fyrir að 

viðmælendur skildu spurninguna misvel eins og spönnin 0,5-5. Allir nema einn svöruðu 

spurningunni rétt.  
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Spurning 5 

Tafla 5. 

Svör við ítarspurningum í spurningu 5

Rétt svar: Rangt  

Flestum viðmælendum fannst spurningin skýr og ekki þörf á umorðun. Einn 

viðmælandi sagði: „Það er gott að hafa öfugmæli því þá færðu mjög sterka vísbendingu um 

kunnáttu“. Það samræmist ráðleggingum landlæknis (2016). Öðrum viðmælanda fannst 

spurningin orka tvímælis en þó svöruðu allir henni rétt. Ekki fannst öllum hún jafn mikilvæg, 

en spurningin fékk að meðaltali 3,9 fyrir mikilvægi og spönnin var 0-5. 
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Spurning 6 

Tafla 6. 

Svör við ítarspurningum í spurningu 6 

Rétt svar: Rétt 

Heilbrigðisstarfsfólkinu fannst spurningin greinargóð og orðalagið skýrt, þar sem verið 

væri að athuga hvort einstaklingar með kransæðasjúkdóm hefðu skilning á verkun þessara 

lyfja. Þeir töldu hana ítarlega en orðalag of flókið fyrir þann markhóp sem spurningalistinn 

var lagður fyrir. Sex viðmælendur töldu að einfalda þyrfti orðalagið „samloðun blóðflagna“ 

fyrir almenning. Einn kom með þá tillögu að nefna minni hættu á blóðtappamyndun, líkt og 

kemur fram í rannsókn Montelascot (2013). Ákveðið var að einfalda einungis orðalagið, til 

þess að kanna hvort sjúklingar þekki blóðflöguhemjandi áhrif lyfsins, og breyttist „samloðun 

blóðflagna“ í: „blóðflögur loða minna saman“. Viðmælendur voru sammála um að spurningin 

væri mjög mikilvæg, sem samræmist niðurstöðum Montelascot (2013) um mikilvægi 

blóðflöguhemjandi lyfja í meðferð kransæðasjúkdóms. Meðaltal mikilvægis spurningarinnar 

var 4,75 og spönnin 4-5, en svöruðu allir henni rétt. 
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Spurning 7 

Tafla 7. 

Svör við ítarspurningum í spurningu 7

 

Rétt svar: Rangt 

Flestir viðmælendur voru ánægðir með þessa spurningu og töldu ekki þörf á að umorða 

hana. Einum viðmælanda fannst spurningin „hálf kjánaleg“ og að það þyrfti að umorða hana, 

en spurning um streitu væri mikilvæg. Annar benti á að spurningin „[...] vekur athygli á því að 

fólk forðist streituvaldandi aðstæður“. Meðaltal mikilvægis spurningarinnar var 3,6 og 

spönnin 3-5 og allir svöruðu spurningunni rétt. Skilgreining hugtaksins „streita“ var misjöfn á 

milli viðmælenda, allt frá því að vera „álag“ til þess að vera „fight-or-flight“ viðbrögð vegna 

aukins adrenalíns.. Ekki fékkst skilgreining frá einum viðmælanda. 
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Spurning 8 

Tafla 8. 

Svör við ítarspurningum í spurningu 8 

Rétt svar: Rétt 

Flestir viðmælenda töldu spurninguna vera skýra og einfalda. Einn viðmælandi sagði: 

„Skil hana mjög vel, má ekki vera of flókin. Þarf að útskýra fyrir fólki ástæðu upphitunar“. 

Annar var á sama máli: „Mikilvægt að hita upp, sérstaklega fyrir kransæðasjúklinga“. Þremur 

viðmælendum fannst vera þörf á umorðun spurningarinnar því þeir væru óvissir hverju væri 

verið að reyna að ná fram. Einn sagði að þetta væri "hálfgerður hræðsluáróður". Ákveðið var 

leggja spurninguna óbreytta fyrir sjúklinga, þar sem rannsakendum og sérfræðingum fannst 

hún skýr, til þess að fá sýn sjúklinga á spurninguna. Meðaltal mikilvægis spurningarinnar var 

4,1, spönnin 2-5 og 75% svöruðu henni rétt (sex af átta). 
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Spurning 9 

Tafla 9. 

Svör við ítarspurningum í spurningu 9

 

Rétt svar: Rétt 

Spurningin var að mati viðmælenda skýr, einföld og borðleggjandi. Einn viðmælandi 

sagði „Það er verið að benda á óhollustu unna matvara, að það getur haft slæm áhrif“. 

Almennt fannst viðmælendum ekki þörf á að umorða spurninguna, utan tveggja sem töldu að 

gefa þyrfti dæmi um unnar matvörur. Því var spurningunni breytt í samræmi við tillögur 

þeirra og eftirtöldum vörum bætt við: tilbúnar matvörur, unnar kjötvörur, pakkamatur og 

tilbúnir réttir. Meðaltal mikilvægis spurningarinnar var 4,25, spönnin 4,5-5 og svöruðu allir 

henni rétt. Viðmælendur skilgreindu „unnar matvörur“ sem: pylsur, pakkasúpur, kex, 

hangikjöt, bjúgu, álegg og tilbúnir réttir, sem er í samræmi við skilgreiningu embætti 

landlæknis (2016) á unnum matvörum. Ekki fengust skilgreiningar frá tveimur viðmælendum. 
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Spurning 10 

Tafla 10. 

Svör við ítarspurningum í spurningu 10

 

Rétt svar: Rétt 

Meirihluti viðmælenda fannst spurningin skiljanleg og einföld og allir svöruðu henni rétt. 

Helmingur viðmælenda taldi þörf á að umorða spurninguna. Einn sagði: „[...] mætti hafa bæði 

þunglyndi og kvíða“, annar vildi frekar tala um „að þunglyndi dregur úr orku til að taka þátt í 

hreyfingu eða athöfnum“. Spurningunni var ekki breytt út frá þessum tillögum, þar sem verið 

er að einblína á þunglyndi hjá einstaklingum í endurhæfingu, en ekki almennt í hreyfingu og 

athöfnum. Heilbrigðisstarfsmenn komu með þá ábendingu að algengi væri vítt hugtak og ætti 

ekki heima í þessari fullyrðingu. Tveir aðrir viðmælendur komu með tillögu að breytingu á 

orðalagi spurningarinnar, þar sem t.d. annar sagði: „Ég er ekki viss um hvað átt er við með 

orðinu „algengt““. Breytilegar tölur eru í niðurstöðum rannsókna um algengi þunglyndis 

meðal hjartasjúklinga (Karl Kristjánsson o.fl., 2007; Wheeler o.fl., 2013; Ziegelstein o.fl., 

2000) og því var ákveðið að skipta orðinu „algengt“ út fyrir orðin „það er þekkt“. 
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Viðmælendur töldu spurninguna almennt vera mikilvæga, sem endurspeglar 

niðurstöður rannsókna um tíðni þunglyndis og áhrif þess á meðferðarheldni og 

lífstílsbreytingar (Wheeler o.fl., 2013; Ziegelstein o.fl., 2000). Meðaltal mikilvægis hennar 

4,0, spönnin var 4-5, en tveir gáfu ekki einkunn fyrir mikilvægi. „Þunglyndi“ var skilgreint af 

viðmælendum sem: óyndi, depurð, vanlíðan, verkkvíði, framtaksleysi, hamlandi og skerðir 

lífsgæði. Ekki fékkst skilgreining frá tveimur viðmælendum. 

Spurning 11  

Tafla 11. 

Svör við ítarspurningum í spurningu 11

 

Rétt svar: Rangt 

Skoðanir viðmælenda á þessari spurningu voru mismunandi, en flestir voru á þeirri 

skoðun að einfalda þyrfti orðalag spurningarinnar og breyta henni. Tveir svöruðu 

spurningunni rétt, sem sýnir vanþekkingu, og líklegast þess vegna sem meirihlutinn vildi 

breyta henni. Einn sagði: „[...] óþarfi að spyrja sjúklinga þessarar spurningar, en mætti 

umorða og segja að blóðfitulækkandi lyf lækki kólesteról í blóði“. Sami viðmælandi sagði að 

spurningin væri mjög mikilvæg ef orðalaginu yrði breytt. Annar viðmælandi sagði: 

Spurningin er [innsk. rannsakenda] „mikilvæg fyrir meðferðarheldni“. Enn annar talaði um að 
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umorða þyrfti spurninguna og segja frekar: „[...] að það eru ensím sem statínin hemja, sem 

sagt ekki frásog, heldur nýmyndun í lifrinni [...]“ Rannsakendum þótti það of flókin útskýring 

á verkun statín lyfja, og spurningunni því ekki breytt eftir þeirri athugasemd. Út frá tillögum 

heilbrigðisstarfsfólksins og ábendingu hjúkrunarfræðings með sérþekkingu í fræðslu, var 

spurningunni breytt í: „Blóðfitulækkandi lyf („statin“-lyf) minnka upptöku kólesteróls úr 

fæðu. Sem dæmi um slík lyf má nefna atorvastatin (Atacor), rosuvastatin (Crestor) eða 

simvastatin (Zocor)“ þar sem einstaklingar þekkja Atacor frekar en Lipitor. Meðaltal 

mikilvægis spurningarinnar var 3,25 og spönnin 0-5, en einn gaf ekki einkunn fyrir mikilvægi.  

Spurning 12 

Tafla 12. 

Svör við ítarspurningum í spurningu 12

 

Rétt svar: Rétt 

Allir viðmælendur voru sammála um að spurningin væri góð og skýr. Einn sagði: „Þótt 

hún sé löng þá er hún skýr“. Meðaltal mikilvægis hennar var 4,75, spönnin 4-5 og svöruðu 

allir henni rétt. Í huga viðmælenda var hugtakið „að slaka á“ t.d. að: draga úr allri streitu eins 
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og hægt er, ná púlsinum niður, anda rólega og vera ekki á fullu og stunda reglulega slökun eða 

hugleiðslu. Skilgreiningarnar slökun og hugleiðsla eru lýsandi fyrir sálfélagslegar aðferðir við 

streitustjórnun (Piepoli o.fl., 2016).  

Spurning 13  

Tafla 13. 

Svör við ítarspurningum í spurningu 13 

Rétt svar: Rangt 

Einföld og góð spurning að mati allra nema eins viðmælanda, sem fannst spurningin 

vera „út í hött“, vegna þess að fullyrðingin var augljóslega röng. Einn viðmælandi sagði: „Ef 

einhver kransæðasjúklingur heldur þetta, er hann í vondum málum“. Að mati viðmælenda var 

ekki þörf á umorðun og svöruðu allir henni rétt. Spurningin fékk mismunandi einkunn fyrir 

mikilvægi þar sem spönnin var 0-5 og var meðaltal hennar 3,5.  
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Spurning 14 

Tafla 14. 

Svör við ítarspurningum í spurningu 14

 

Rétt svar: Rétt 

Flestum viðmælendum fannst spurningin skýr, en tveimur þótti ástæða til að umorða 

hana, til þess að hún yrði skýrari varðandi neyslu á hertum fitum. Einn sagði: „eins og 

stundum í smjörlíki“. Spurningunni var breytt með tilliti til athugasemdarinnar: 

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

fannst rannsakendum óþarfi að hafa bæði „á göngu/við gönguæfingar“ í spurningu og var „við 

gönguæfingar“ tekið út fyrir viðtölin við sjúklinga. Meðaltal mikilvægis spurningarinnar var 

3,5 og spönnin 3-5, en einn gaf ekki einkunn fyrir mikilvægi. Allir svöruðu henni rétt. 
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Spurning 15 

Tafla 15. 

Svör við ítarspurningum í spurningu 15

 

Rétt svar: Rangt 

Einungis tveir þátttakendur svöruðu spurningunni rétt. Allir viðmælendur voru sammála 

um að þessi spurning væri flókin og það þyrfti að breyta henni því spurningin innihéldi tvær 

fullyrðingar, fyrri væri rétt og seinni röng. Það samræmist niðurstöðum Won og félaga (2009) 

um áhrif alvarlegs kæfisvefns á lifun kransæðasjúklinga, en samkvæmt niðurstöðum annarra 

rannsókna (Valham o.fl., 2008; Shah o.fl., 2013) er seinni hluti fullyrðingarinnar réttur. Tveir 

viðmælendur sögðu að mikilvægt væri að greina kæfisvefn, sé hann til staðar. Einn 

viðmælandi kom með tillögu að breytingu á spurningunni: „[...] spyrja hvort það 

(meðhöndlaður kæfisvefn) [innsk. rannsakenda] bæti lífsgæði“. Út frá misræmi í niðurstöðum 

rannsóknar var ákveðið að sleppa síðari fullyrðingunni og spurningunni breytt: 

„Ómeðhöndlaður kæfisvefn eykur ekki líkur á öðru hjartaáfalli“. Mikilvægi spurningarinnar 

var að meðaltali 2,4 og spönnin 0-5. Ákveðið var að halda spurningunni inni, þrátt fyrir lágt 

meðaltal mikilvægis, vegna tengsla alvarleika kæfisvefns við aukna dánartíðni (Won o.fl., 

2009). 
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Spurning 16 

Tafla 16. 

Svör við ítarspurningum í spurningu 16

 

Rétt svar: Rangt 

Tveimur viðmælendum fannst spurningin skýr, en meirihlutinn var sammála um að hún 

væri flókin. Einn viðmælandinn sagði að einfalda mætti fullyrðinguna, þar sem þetta væri 

mjög ýkt aðgerð og sumir væru svo móttækilegir. Þeir hugsuðu kannski „ég þarf bara að 

gerast grænmetisæta“. Annar sagði: „Það eru öfgar sem margir fara í ef þeir ætla að taka sig 

á“. Enn annar sagði: „Ekki sú leið sem við myndum benda fólki á [...]“. Flestir viðmælendur 

voru á einu máli um að umorða þyrfti spurninguna, en tveir voru með hugmyndir að 

breytingum. Annar þeirra sagði: „það er mikilvægt að spyrja um leiðir til þess að lækka 

kólesterólið“ og hinn spurði: „hvort er verið að spyrja um jákvæð eða neikvæð áhrif?“. Því 

var spurningunni breytt í: „Góð leið til að hafa jákvæð áhrif á kólesterólgildi er að gerast 

grænmetisæta og forðast egg“. Meðaltal mikilvægis spurningarinnar var 3,3 og spönnin 0-5. 
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Spurning 17  

Tafla 17. 

Svör við ítarspurningum í spurningu 17

 

Rétt svar: Rétt 

Flestir viðmælendur voru sammála því að spurningin ætti rétt á sér, en væri í lengri 

kantinum. Helmingur viðmælenda töldu þörf á því að umorða spurninguna og nefndu tveir að 

gott væri að hafa BORG-skalann sem viðmið, á eftir áreynslustiginu, þar sem: „allir á 

hjartadeild Reykjalundar eiga að kunna þennan skala“. Borg-skalinn hefur verið notaður á 

endurhæfingarstofnunum, svo sem Reykjalundi, þar sem áreynslustigið er metið á skalanum 

6-20 og ekki er mælt með því að sjúklingar fari hærra en stig 13, sem er miðlungs áreynsla, og 

einkennist af léttri mæði þar sem einstaklingar geta haldið uppi samræðum (Borg, 1982). Þeir 

bentu einnig á að púlsinn er ekki góð mælieining á erfiðleikastig, annar þeirra sagði: „[...] 

erfitt að gefa hjartasjúklingum á lyfjum einhvern viðmiðunarpúls, reyna að fara frá þessu með 

púlsinn og einblína á upplifun og mæði“.  Út frá ábendingum viðmælenda og Borg skalanum 
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(Borg, 1982) var spurningunni breytt: „Við líkamsþjálfun veit maður að æfingarnar eru 

hæfilega erfiðar þegar áreynslustigið er ekki hærra en „dálítið erfitt“ og maður getur æft og 

haldið uppi samræðum á sama tíma“. Mikilvægi spurningarinnar var að meðaltali 3,6, spönnin 

0-5. Viðmælendur skilgreindu hugtakið „dálítið erfitt“ sem: „að mæðast aðeins en ekki 

hámarksáreynsla“, „púlsinn þarf að fara upp“, „þegar maður reynir þægilega á sig“, „svolítil 

áreynsla, t.d. að labba upp brekku á þeim hraða að þú getur gert það í langan tíma“ og 

„BORG-skalinn“. 

Spurning 18 

Tafla 18. 

Svör við ítarspurningum í spurningu 18

 

Rétt svar: Rangt 

Tveimur viðmælendum fannst að spurningin mætti standa eins og hún væri. 

Meirihlutanum þótti orðalagið villandi, en einn sagði: „spurningin er snúin því hún byrjar á 

„ekki er hægt““. Flestir voru sammála því að taka þyrfti fram að verið væri að tala um áunna 

sykursýki. Ákveðið var að nefna ekki tegund sykursýki, þar sem fullyrðingin á við um allar 

tegundir sykursýki (Rydén o.fl., 2013). Tveir töluðu um að orðalagið „að koma í veg fyrir“ 
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væri villandi og bentu nokkrir á að það sé ekki hægt að koma í veg fyrir sykursýki með 

þessum hætti, en það mætti hafa áhrif á sjúkdóminn, sem samræmist rannsókn Sigal og fleiri 

(2006) því þessir þættir hafa áhrif á blóðsykursstjórnina, en koma ekki í veg fyrir sjúkdóminn. 

Orðalaginu var breytt í samræmi við athugasemdir heilbrigðisstarfsmanna fyrir seinni 

fyrirlögn spurningalistans og því var henni breytt: „Ekki er hægt að hafa áhrif á sykursýki 

með líkamsrækt og hollu mataræði“. Mikilvægi spurningarinnar var að meðaltali 3,6 og 

spönnin 0-5. Einn viðmælandi sagði ekki til um mikilvægi hennar. 

Spurning 19 

Tafla 19. 

Svör við ítarspurningum í spurningu 19 

 

Rétt svar: Rétt 

Helmingur viðmælenda taldi að þörf væri á að umorða spurninguna og tveir 

viðmælendur komu með athugasemd við orðalagið „jafn mikilvægur“. Annar þeirra kom með 

tillögu að breytingu: „[...] að streita sé stór áhættuþáttur og mikilvægur eins og hár 

blóðþrýstingur og sykursýki“, sem er í samræmi við niðurstöður rannsóknar Ladwig og félaga 

(2014). Spurningunni var því breytt út frá tillögum viðmælenda: „Streita er stór áhættuþáttur 
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hjartaáfalls og er mikilvægur líkt og hár blóðþrýstingur og sykursýki“. Allir viðmælendur voru 

á sama máli um að streita væri mikilvægur og raunverulegur áhættuþáttur sem fjalla þyrfti 

um. Mikilvægi spurningarinnar var 3,1 að meðaltali og spönnin 1-5.  

Spurning 20 

Tafla 20. 

Svör við ítarspurningum í spurningu 20

 

Rétt svar: Rétt 

Fjórir viðmælendur töldu spurninguna ágæta og þremur þeirra fannst ekki þurfa að 

umorða hana. Fjórum viðmælendum þótti þörf á umorðun spurningarinnar og komu með 

tillögur líkt og að fækka upptalningum og bæta við fiskneyslu. Tveir viðmælendur nefndu að 

fituminni mjólkurafurðir væru umdeildar, einn þeirra sagði: „[...] bæta saltneyslu við, en það 

er umdeilt og fituminni mjólkurvörur líka“. Út frá athugasemdum viðmælenda voru fituminni 

mjólkurafurðir fjarlægðar úr spurningunni. Einn viðmælandi taldi ekki þörf á að tengja hollt 

mataræði við lækkun blóðþrýstings, sem stangast á við niðurstöður rannsókna (Mancia o.fl., 

2013; Chobanian o.fl., 2003). Enn einn sagði: „Þetta er eins og í leiðbeiningum frá 

landlækni“. Mikilvægi spurningarinnar var 3,6 að meðaltali og spönnin 0-5.  
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4.2. Viðtöl við einstaklinga með kransæðasjúkdóm. 

Tekin voru viðtöl við sex einstaklinga sem greinst höfðu með kransæðasjúkdóm og 

voru í hjartaendurhæfingu á Reykjalundi. Breytt útgáfa af spurningalistanum, samkvæmt 

niðurstöðum úr viðtölum við heilbrigðisstarfsfólk, var lagður fyrir sjúklinga (Fylgiskjal 3). 

Farið verður yfir álit þátttakenda á spurningalistanum, niðurstöður viðtalanna settar fram og 

ræddar.. Einnig verður farið yfir einstakar spurningar sem vöfðust fyrir þátttakendum og 

breytingatillögur settar fram. 

4.2.1. Niðurstöður upphafsspurninga og álit þátttakenda. 

 Öllum þátttakendum þótti spurningalistinn góður og einn þátttakandi taldi listann 

„góðan til þess að meta þekkingu“. Tveimur fannst spurningalistinn skemmtilegur og annar 

þeirra taldi hann vera „fín upprifjun á því sem fræðslan snýst um“. Fimm þátttakendur töldu 

að ekki þyrfti að bæta neinu við spurningalistann, en einn sagði: „[...] kannski bæta við að 

ættarsaga skiptir líka miklu máli“. Engum þátttakanda fannst einhverri spurningu ofaukið né 

heldur fannst þeim spurningalistinn of langur. Það tók þátttakendur 4-8 mínútur að svara 

spurningalistanum, eða 5,8 mínútur að meðaltali. Þegar þátttakendur voru spurðir hvort þeir 

stöldruðu lengur við einhverja spurningu fremur en aðrar voru nefndar spurningar 3, 7, 8, 11, 

15 og 16 (Fylgiskjal 3). Það sem vafðist helst fyrir þátttakendunum var orðalag spurninga 3, 

7, 8 og 16. Ástæða þess að spurningar 11 og 15 vöfðust fyrir þátttakendum var vanþekking á 

efni spurninganna, en þeir höfðu ekki fengið fræðslu því tengdu á Reykjalundi. 

4.2.2. Niðurstöður úr spurningalistum og viðtölum. 

 Niðurstöður spurningalista og viðtala verða ræddar, ásamt skýringartöflum með 

svörum sjúklinga við ítarspurningum. Ítarspurningar fyrir sjúklinga voru þær sömu og fyrir 

heilbrigðisstarfsfólki. 
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Spurning 1 

Tafla 21.  

Svör sjúklinga við ítarspurningum í spurningu 1 

 Allir sex þátttakendurnir voru sammála um að þessi spurning væri skiljanleg, einn 

þeirra nefndi að með þessari spurningu væri verið að reyna að afvegaleiða fólk og annar sagði 

þessa spurningu vera hallærislega. Einn sjúklingur vildi ekki hafa „eldra fólk“ í spurningunni 

en þá hefði spurningin þurft að vera „rétt“ og ekki hægt að verða við þeirri ósk. Allir nema 

einn þátttakandi sögðu spurninguna mikilvæg og gáfu spurningunni fjóra eða fimm í einkunn 

en einn gaf henni aðeins tvo fyrir mikilvægi, sem dró meðaleinkunnina niður í 4,2. Spönnin 

var 2-5 og þátttakendur svöruðu allir spurningunni rétt.  
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Spurning 2 

Tafla 22.  

Svör sjúklinga við ítarspurningum í spurningu 2 

 Þessi spurning var skiljanleg að mati allra þátttakendanna og sagði einn þeirra að það 

væri gott að benda á þessa áhættuþætti. Enginn vildi breyta orðalagi spurningarinnar og helst 

hún því óbreytt. Mikilvægi spurningarinnar var hátt en meðaleinkunn hennar var 4,3, spönnin 

3-5 og svöruðu allir rétt.  

Spurning 3  

Tafla 23. 

Svör sjúklinga við ítarspurningum í spurningu 3
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Miklar umræður sköpuðust við þessa spurningu en meirihluti þátttakendanna skildu þessa  

spurningu ekki nægilega vel, þrír þátttakendur þekktu ekki orðið „hjartaöng“. Einn þátttakandi 

skildi spurninguna vel og þrír vildu ekki breyta henni þrátt fyrir einhverja erfiðleika með 

skilning spurningarinnar. Þeir þátttakendur sem ekki þekktu orðið „hjartaöng“ fannst að það 

mætti taka það út úr spurningunni og hafa einungis orðið „brjóstverk“. Spurningunni var því 

breytt eftir viðtölin og orðið „hjartaöng“ fjarlægt, þar sem orðið virðist ekki vera notað í 

fræðslu til kransæðasjúklinga: Verkur frá hjarta (brjóstverkur) getur komið fram í hvíld eða 

við líkamlega áreynslu og getur gert vart við sig sem óþægindi í handlegg, baki og/eða hálsi. 

Rannsakendur telja mikilvægara að sjúklingar þekki einkennin og bregðist við þeim, hvort 

sem um er að ræða hjartaöng eða verk vegna kransæðastíflu.. Meðaltal mikilvægis 

spurningarinnar var 4,25 og spönnin 3-5. Fimm þátttakendur svöruðu þessari spurningu rétt 

og einn sagði „veit ekki“.  

Spurning 4 

Tafla 24. 

Svör sjúklinga við ítarspurningum í spurningu 4 

 Allir þátttakendurnir nema einn voru sammála um að þessi spurning væri skiljanleg. 

Að hans mati voru þetta misvísandi skilaboð sem stönguðust á við fræðslu, þar sem tekið var 
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sérstaklega fram að kransæðasjúklingar ættu alls ekki að lyfta þungu. Tveir aðrir sögðust 

þurfa að lesa spurninguna vel og vandlega en þótti hún skiljanleg samt sem áður. Aðeins einn 

þátttakandi vildi breyta orðalaginu en þá vildi hann breyta „styrktaræfinga“ í „hreyfingu“, 

ekki var hægt að verða við því af sömu ástæðu og í viðtölunum við heilbrigðisstarfsfólk. 

Mikilvægi spurningarinnar var að meðaltali 4,5 og spönnin 4-5. Allir svöruðu henni rétt nema 

einn sem gerði „veit ekki“. Sjúklingarnir skilgreindu „dagleg verkefni“ sem þau verkefni sem 

einstaklingar sinna dags daglega, t.d. að klæða sig, hreyfing, vinna og æfingar.  

Spurning 5  

Tafla 25. 

Svör sjúklinga við ítarspurningum í spurningu 5 

 

 Flestir töldu þessa spurningu skiljanlega, aðeins einum þátttakanda fannst spurningin 

ruglandi því þótt það væru ekki trefjar í þessum vörum væru önnur nauðsynleg efni í þeim. 

Meirihlutinn vildi halda spurningu óbreyttri en einn sjúklingur vildi breyta þessari spurningu 

þannig að svar hennar yrði „rétt“ og annar talaði um að flestir ættu nú að vita að maður fái 

ekki trefjar úr þessum vörum og taldi þessa spurningu vera óþarfa í spurningalistanum. Ekki 

var hægt að breyta spurningunni þannig að hún yrði rétt, vegna þess að gæta þurfti samræmis 

á milli hlutfalla réttra og rangra svara innan Sp-KRANS  og CADE-Q SV. Einnig vildu 

rannsakendur hafa spurninguna í listanum til að kanna þekkingu sjúklinga á trefjaríku 
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mataræði eftir fræðslu (Embætti landlæknis, 2016).  Að vísu fékk spurningin ekki háa 

einkunn í mikilvægi en meðaltalið var 2,6, spönnin 1-5 og aðeins einn þátttakandi gaf 

spurningunni fullt hús stiga. Allir svöruðu þessari spurningu rétt.  

Spurning 6 

Tafla 26.  

Svör sjúklinga við ítarspurningum í spurningu 6

 

 Allir sjúklinganna töldu þessa spurningu skiljanlega og orðalag gott vegna þess að þau 

hefðu fengið góða fræðslu um blóðflöguhemjandi lyf, sem samræmist niðurstöðum rannsókna 

um jákvæð áhrif fræðslu á þekkingu sjúklinga (Ghisi o.fl, 2014; Hoving o.fl., 2010; 

Householder-Hughes o.fl, 2015). Einn sagðist ekkert vita um þetta efni. Enginn taldi 

nauðsynlegt að breyta orðalaginu í þessari spurningu og mikilvægi hennar var að meðaltali 

4,75, spönnin 3,5-5. Allir svöruðu þessari rétt.  
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Spurning 7 

Tafla 27. 

Svör sjúklinga við ítarspurningum í spurningu 7

 

Helmingur þátttakenda sagðist skilja spurninguna vel, hinum helmingnum fannst 

spurningin vera flókin og erfið yfirlestrar. Einn þátttakandi sagði: „[...] tvíbent, því þarna 

stendur „eina aðferðin“, en fólk les kannski hratt yfir og sér „ein aðferð““.  Annar sagði 

spurninguna fyndna og „að mörgu leyti rétt“. Tveir þátttakendur vildu breytingu á orðalagi, 

annar sagðist ekki vita hvernig en hinn stakk upp á breytingunni„ein aðferð“. Rannsakendur 

vildu hafa spurningu ranga og breyttu henni því í: „Að forðast samskipti við fólk sem veldur 

þér vanlíðan er það eina sem dugar til að hafa hemil á streitu“. Mikilvægi spurningar var að 

meðaltali 4,5, spönnin 3-5 og svaraði helmingur hópsins rétt.  
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Spurning 8 

Tafla 28.  

Svör sjúklinga við ítarspurningum í spurningu 8

 

Allir þátttakendur voru sammála um að spurningin væri auðskiljanleg og góð, en 

notkun á orðinu „hjartaöng“ truflaði tvo þeirra. Einn kom með uppástungu um að hafa 

einungis „brjóstverk“. Rannsakendum fannst spurningin halda gildi sínu þó „hjartaöng“ yrði 

tekið út og spurningunni því breytt í: „Upphitun fyrir æfingar eykur hjartsláttarhraðann smám 

saman og getur minnkað líkur á að fá brjóstverk“. Þátttakendur töldu spurninguna mikilvæga, 

meðaltal mikilvægis var 4,4 og spönnin 3-5. Fimm svöruðu spurningu rétt.  
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Spurning 9 

Tafla 29.  

Svör sjúklinga við ítarspurningum í spurningu 9

 

 Þátttakendur voru allir sammála um að skilja þessa spurningu og einhverjir sögðust 

hafa persónulega reynslu af þessu. Enginn taldi þörf á að breyta orðalagi spurningarinnar og 

gáfu henni að meðaltali 4,2 í mikilvægi, spönnin var 3-5. Þátttakendur skilgreindu unnar 

matvörur sem: pakkasúpur, kjötbúðingur, pylsur og brauð, sem er í samræmi við 

skilgreiningar landlæknis (2016) og virtist spurningin því meta fræðslu og þekkingu þeirra á 

heilsusamlegu mataræði. Allir svöruðu þessari spurningu rétt.  
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Spurning 10 

Tafla 30. 

Svör sjúklinga við ítarspurningum í spurningu 10

 

Allir voru á einu máli um að skilja þessa spurningu vel og einn sagði spurninguna 

skiljanlega eftir alla fræðsluna sem hann hefur fengið. Enginn þátttakendanna taldi þurfa að 

umorða spurninguna, en rannsakendur vildu samt sem áður breyta orðalaginu „það er þekkt“ 

í: „þekkt er“, þar sem það einfaldaði spurninguna enn frekar að þeirra mati. Spurningin fékk 

að meðaltali 4,6 í mikilvægi, en spönnin var 3,5-5. Þátttakendur voru beðnir um að skilgreina 

hugtakið „þunglyndi“, einn sagði það vera „depurð, innilokun, einmanaleiki [...]“, annar sagði 

það vera „ótti“, enn annar sagði: „þegar maður er inní sjálfum sér og hleypir engum að“. 

Fjórir svöruðu spurningunni rétt.  

  



4. KAFLI – NIÐURSTÖÐUR OG UMRÆÐUR  71 

Spurning 11  

Tafla 31. 

Svör sjúklinga við ítarspurningum í spurningu 11

 

Fjórum þátttakendum fannst spurningin skiljanleg og góð, en tveir vissu ekki hvað 

blóðfitulækkandi lyf væru. Annar þeirra sagði: „[...] veit ekki hvað þetta er [...] veit lítið um 

þetta en hún er örugglega mikilvæg“. Einn sagði: „[...] maður þekkir lyf sem maður er sjálfur 

á“. Annar sagði: „Hvað er statin-lyf? Þessi er flókin, því ég er ekki viss um að fólk viti að 

lyfin geri þetta [...]. Hef fengið fræðslu um lyfin og þá kom einungis fram að Atacor væri 

hjartalyf“. Einum sjúklingi fannst hann ekki geta svarað um mikilvægi vegna vanþekkingar á 

efni spurningarinnar. Enginn þátttakandi svaraði þessari spurningu rétt, fjórir svöruðu henni 

rangt og tveir merktu við “veit ekki“. Rannsakendur töldu líklegt að þátttakendur hefðu 

einungis horft á lyfjaheitin sem komu fram í spurningu, kannast við nöfnin og talið 

spurninguna þá vera rétta. Því var spurningunni breytt í: „Blóðfitulækkandi lyf minnka 

upptöku kólesteróls úr fæðu“. Spurningin fékk ekki háa meðaleinkunn fyrir mikilvægi eða 

einungis 3,5 og spönnin 3-5.  
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Spurning 12 

Tafla 32.  

Svör sjúklinga við ítarspurningum í spurningu 12

 

Allir þátttakendurnir töldu þessa spurningu auðskiljanlega og fína. Einn sagði: „[...] 

gott að rifja þetta upp annarsslagið“. Enginn taldi þörf á að umorða spurninguna og fékk hún 

meðaltalið 4,7 í mikilvægi og spönnin 4-5. Þátttakendur skilgreindu „að slaka á“ sem „hvíld“, 

„fjarstýring, sófi og sjónvarp“ og „hvílast og vellíðan þótt þú sért með prjóna, í göngutúr, að 

horfa á sjónvarp“. Allir svöruðu rétt.  

Spurning 13 

Tafla 33.  

Svör sjúklinga við ítarspurningum í spurningu 13 
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 Þátttakendur skildu þessa spurningu vel, einn sagði: „[...] ég færi allavega ekki að 

hlaupa heim ef ég fyndi fyrir verk“, annar sagði „auðskiljanleg þannig að hún er augljóslega 

röng [...]“, enn annar sagði: „nauðsynlegt að fólk viti að þetta eru ekki rétt viðbrögð“. Aðeins 

einn þátttakendanna vildi umorða spurningu en hann vildi breyta henni þannig að spurningin 

yrði: „ef óþægindi koma fyrir brjósti þá áttu að fara til læknis“. Rannsakendur ákváðu að 

halda spurningunni óbreyttri, svo hún yrði röng, og kanna hvort sjúklingar átti sig á 

öfugmælunum. Spurningin fékk að meðaltali 4,0 í mikilvægi, spönnin var 0-5 en einn 

þátttakandi vildi gefa spurningu 0 í einkunn vegna þess að hún væri „röng“. Allir svöruðu 

þessari spurningu rétt og virtist hún því meta þekkingu þeirra á viðbrögðum við einkennum.  

Spurning 14  

Tafla 34.  

Svör sjúklinga við ítarspurningum í spurningu 14

 

 Þátttakendur voru allir á sama máli um að þessi spurning væri skiljanleg og töldu ekki 

þurfa að umorða hana. Einn sagði þó: „hefur verið mikið í umræðunni síðustu ár. Myndi 

sleppa þessari og hafa aðra spurningu í staðinn“. Rannsakendur ákváðu að halda spurningunni 

óbreyttri til þess að hún haldi gildi sínu og kanni þekkingu sjúklinga á transfitusýrum og 

óhollustu þeirra. Spurningin fékk 4,0 í meðaltal mikilvægis, spönnin 2-5 og fjórir þátttakendur 

svöruðu henni rétt.  
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Spurning 15 

Tafla 35. 

Svör sjúklinga við ítarspurningum í spurningu 15

 

Tveir þátttakendur skildu spurninguna. Fjórir þátttakendur sögðust ekki skilja 

spurninguna og töldu sig ekki geta umorðað hana. Einn þeirra sagði: „Skil ekkert í þessu, veit 

ekkert um þetta því ég hef ekki fengið fræðslu ennþá“. Annar sagði: „[...] samt mikilvæg ef 

fólk er með kæfisvefn“. Enn annar sagði: „[...] spurning með „ómeðhöndlaður“, hvort það 

þurfi að vera?“. Meðaltal mikilvægis spurningarinnar var einungis 3,9 og spönnin 1-5. 

Helmingur svaraði þessari spurningu rétt og einn þeirra hafði fengið fræðslu um kæfisvefn.  

  



4. KAFLI – NIÐURSTÖÐUR OG UMRÆÐUR  75 

Spurning 16 

Tafla 36. 

Svör við ítarspurningum sjúklinga í spurningu 16

 

Fimm þátttakendur skildu þessa spurningu vel. Einum fannst hún snúin og vildi hafa 

fullyrðinguna rétta, hann sagði: „[...] maður á að borða grænmeti, en held að það þurfi ekki að 

forðast eggin. [...] taka eggin út“. Annar sagði: „[...] „tricky“ og fær fólk til þess að hugsa“. 

Spurningin fékk aðeins 3,3 í meðaltal mikilvægis, sem er heldur lág einkunn og spönnin 2-5. 

Spurningin á þó rétt á sér að mati rannsakenda, þar sem markmiðið með henni er að kanna 

hvort sjúklingar átti sig á því að fjölbreytt og næringarríkt mataræði sé ráðlagt og að mettuð 

fita hafi neikvæð áhrif á blóðfitugildi (Anna Sigríður Ólafsdóttir o.fl., 2016; Hartley o.fl., 

2013; Piepoli o.fl, 2016). Þrír þátttakendur svöruðu spurningunni rétt. 

  



4. KAFLI – NIÐURSTÖÐUR OG UMRÆÐUR  76 

Spurning 17  

Tafla 37. 

Svör sjúklinga við ítarspurningum í spurningu 17 

 Allir þátttakendur voru sammála um að spurningin væri skiljanleg og þeir þekktu allir 

Borg-skalann vel eftir dvölina á Reykjalundi. Enginn taldi þörf á því að umorða spurninguna 

og hún fékk mjög háa einkunn í meðaltal mikilvægis eða 4,8 og spönnin 4-5. Þátttakendur 

skilgreindu „dálítið erfitt“ sem: „finnur að maður sé að reyna á sig en ekki of mikið“, annar 

sagði „fer eftir dagsformi en fyrir mér er það þannig að ég get eiginlega ekki meira [...]“, tveir 

aðrir nefndu tölurnar 12-13 á Borg skalanum. Það samræmist rannsóknum, en samkvæmt 

Borg-skalanum er 12-13: Dálítið þungt eða létt mæði og að fólk getur haldið uppi samræðum 

á meðan (Borg, 1998). Allir svöruðu þessari spurningu rétt.  
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Spurning 18  

Tafla 38. 

Svör sjúklinga við ítarspurningum í spurningu 18

 

 Flestum fannst spurningin skiljanleg en tveir þátttakendur þurftu að lesa hana oftar en 

einu sinni og annar þeirra sagði: „Las þessa vitlaust í fyrstu, ég las ekki „ekki“. Spurningin er 

skiljanleg en ruglandi að hafa ekki þarna fremst“. Það hefur sýnt sig í íslenskum þýðingum að 

spurningalistar sem innihalda orðið „ekki“ geta valdið ruglingi (Þorlákur Karlsson, 2003). Því 

var spurningunni breytt í: „Líkamsrækt og hollt mataræði hafa engin áhrif á sykursýki“. 

Meðaltal mikilvægis var 4,8 og spönnin 4-5, og var því mikilvæg að mati sjúklinga. Fimm 

þátttakendur svöruðu þessari spurningu rétt.  
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Spurning 19 

Tafla 39. 

Svör sjúklinga við ítarspurningum í spurningu 19 

 Allir þátttakendurnir sögðu þessa spurningu skiljanlega, einn sagði: „Góð spurning, 

mikilvægt að vita að streita er ekki góð [...]“, annar sagði: „þessi spurning kemur bara hreint 

og beint út [...]“. Enginn taldi þörf á að umorða spurninguna og fékk hún 4,8 að meðaltali í 

mikilvægi, spönnin var 4-5. Allir svöruðu henni rétt.  

Spurning 20 

Tafla 40. 

Svör sjúklinga við ítarspurningum í spurningu 20

 

Þátttakendur voru allir sammála um að þessi spurning væri skiljanleg og töldu enga 

þörf á að breyta henni. Spurningin fékk 4,3 fyrir mikilvægi, spönnin 3-5 og allir svöruðu 

henni rétt.  
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4.3. Samantekt 

Breytingar voru gerðar á 12 spurningum (nr. 3, 4, 6, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18 og 

19) af 20 eftir viðtölin við hreilbrigðisstarfsfólk og tengdust einna helst orðalagi spurninganna 

og einföldun þeirra. Eftir viðtöl við sjúklinga voru gerðar breytingar á sex spurningum 

(spurningar nr. 3, 8, 11, 13 og). Allar þær breytingar lutu að orðalagi. Lokaútgáfa 

spurningalistans var unnin á rýnifundi rannsakenda með tveimur sérfræðingum í 

sjúklingafræðslu.  

Niðurstöður sýndu að miðgildi spurninga úr viðtölum við heilbrigðisstarfsfólk var 3,6 

og fékkst úr fjórum spurningum. Í viðtölum við sjúklingana var miðgildið 4,8 og því heldur 

hærra en hjá heilbrigðisstarfsfólki. Lægsta meðaltal úr báðum þátttökuhópum fékkst úr 

spurningu 15 og var 3,035. Sú spurning fékk að vera í spurningalistanum miðað við viðmiðin 

sem gerð voru í upphafi (>3). Hæsta meðaltal úr báðum þátttökuhópum fékkst úr spurningu 6 

og var 4,75.  

 Heilbrigðisstarfsfólk og sjúklingar virtust almennt ánægðir með spurningalistann í 

heild sinni og fannst viðmælendum lengd spurningalistans hæfileg. Það tók 

heilbrigðisstarfsfólk að meðaltali styttri tíma að svara spurningalistanum heldur en 

einstaklinga með kransæðasjúkdóm eða 4,75 mínútur á móti 5,8 mínútum. 

Heilbrigðisstarfsfólk taldi Sp-KRANS vera góðan mælikvarða á þekkingu einstaklinga með 

kransæðasjúkdóm á sjúkdómnum og heilbrigðum lífstíl. Sjúklingarnir töldu hann fína 

upprifjun á fræðslunni sem þau hefðu fengið á Reykjalundi.  
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5. kafli: Samantekt rannsóknar, notagildi og framtíðarrannsóknir  

Í þessum kafla verður greint frá helstu takmörkunum rannsóknarinnar og hagnýtu gildi 

rannsóknarinnar fyrir hjúkrun, hjúkrunarstjórnun, hjúkrunarmenntun og hjúkrunarrannsóknir. 

Kynntar verða hugmyndir rannsakenda að framtíðarrannsóknum tengdum viðfangsefni 

verkefnisins og að lokum verður gerð samantekt á því helsta sem komið hefur fram í 

verkefninu ásamt hugleiðingum rannsakenda.   

5.1. Takmarkanir rannsóknar  

 Takmarkanir rannsóknar fólust meðal annars í rannsóknaraðferðinni ígrunduð viðtöl. 

Ítarspurningin „Hvernig skilurðu þessa spurningu?“ skilaði ekki nægilega lýsandi svörum frá 

viðmælendum að mati rannsakenda og upplýsingar um skilning þátttakenda því takmarkaðar. 

Að mati rannsakenda hefði ítarspurningin: „Hvaða skilning leggurðu í þessa spurningu?“ 

mögulega skilað ítarlegri upplýsingum um skilning þátttakenda á spurningunum. 

Rannsakendur hefðu einnig þurft að fylgja svari þátttakenda á spurningalistanum eftir til þess 

að fá það sem beðið var um en þar kemur að sök að rannsakendur voru að taka slík viðtöl í 

fyrsta skiptið og því ekki reyndir í ígrunduðum viðtölum. 

CADE-Q SV er ætlaður fyrir kransæðasjúklinga sem eru að ljúka endurhæfingu, en 

Sp-KRANS var lagður fyrir sjúklinga sem komnir voru mislangt í endurhæfingarferlinu. 

Niðurstöður viðtala við sjúklinga hefðu því líklega verið öðruvísi ef allir einstaklingarnir sem 

tóku þátt í rannsókninni hefðu verið við það að ljúka endurhæfingu. Í nokkrum viðtölum kom 

fram þekkingarleysi sjúklinga vegna þess hve stutt þeir voru komnir í endurhæfingarferlinu og 

höfðu þess vegna ekki fengið fræðslu um allt það efni sem tekið er fyrir í spurningalistanum.  

Þar að auki var úrtakið lítið og spurningalistinn hefur ekki verið forprófaður,og því er 

réttmæti hans ekki þekkt.  
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5.2. Hagnýtt gildi fyrir hjúkrun  

CADE-Q SV er talið áreiðanlegt, þægilegt og hentugt þar sem það hefur verið notað 

erlendis. Rannsakendur binda miklar vonir við matstækið Sp-KRANS og hafa trú á því að 

rannsókn þessi veki íslenskt heilbrigðisstarfsfólk til umhugsunar hversu mikilvægt er að meta 

fræðslu skjólstæðinga sinna. Auk þess er þetta fyrsta matstækið á Íslandi sem metur fræðslu 

þessa sjúklingahóps og vonast rannsakendur til að matstækið verði tekið til notkunar 

hérlendis. Með því væri hægt að bæta fræðslu, ef þörf er á, og þar með auka þekkingu og 

skilning einstaklinga á kransæðasjúkdómi.  

Hjúkrunarfræðingar geta notað spurningalistann til mats á fræðslu og veitt þannig 

einstaklingsmiðaðri fræðslu út frá niðurstöðum svara. Matstækið hentar einnig vel sem 

samskiptatæki og eru hjúkrunarfræðingar í kjöraðstöðu til að hvetja skjólstæðinga sína til 

umræða um sjúkdóminn og heilbrigðan lífsstíl. Með opinni umræðu fá hjúkrunarfræðingar 

tækifæri til þess að svara spurningum sem vakna hjá skjólstæðingum og þar með auka 

þekkingu og skilning þeirra. Allt þetta leiðir til sparnaðar í heilbrigðiskerfinu þar sem 

einstaklingar með kransæðasjúkdóm koma síður í endurinnlagnir með meiri þekkingu á 

sjúkdómi sínum og heilbrigðari lífsstíl.  

5.3. Hagnýtt gildi fyrir hjúkrunarstjórnun  

 Afar mikilvægt er fyrir hjúkrunarstjórnun að afla sér þekkingar um nýjustu rannsóknir 

á þeirra sviði og þar með tryggja skjólstæðingum sínum bestu mögulegu þjónustu hverju 

sinni. Rannsakendur telja spurningalistann góða viðbót við þjónustu til einstaklinga með 

kransæðasjúkdóm og þá sérstaklega eftir endurhæfingu þar sem hægt er að fylgjast með hvaða 

þekkingu einstaklingar hafa um sjúkdóm sinn og heilbrigðan lífssstíl. Einnig geta stjórnendur 

bent á mikilvægi sjúklingafræðslu og stuðlað að bættri fræðslu í leiðinni.  
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 Þróun hjúkrunarfræðinnar sem fræðigreinar byggist á fræðilegri þekkingu og er 

rannsóknarvinna mikilvægur þáttur þekkingarþróunar innan hjúkrunarfræðinnar. Því skiptir 

máli að hjúkrunarfræðingar og hjúkrunarfræðinemar kynni sér nýjustu rannsóknir á sviði 

hjúkrunar og byggi meðferðir sínar á þekkingu úr nýjustu rannsóknum. Mikilvægt er að kynna 

hjúkrunarfræðinema fyrir gagnsemi ýmissa matstæki sem eru einföld í notkun, líkt og Sp-

KRANS, og geta bætt þekkingu og meðferð skjólstæðinga þeirra.  

5.5. Tillögur að framtíðarrannsóknum  

Rannsakendur telja að hægt sér að nýta endanlegan spurningalista Sp-KRANS við 

rannsóknir á þekkingu einstaklinga með kransæðasjúkdóm á sjúkdómnum og heilbrigðum 

lífsstíl. Hugmynd að framtíðarrannsókn gæti falið í sér forprófun á úrtaki einstaklinga með 

kransæðasjúkdóm við endurhæfingu á Reykjalundi, til að kanna réttmæti og áreiðanleika þess. 

Gott er að forprófa mælitækið tvisvar til að réttmæti og áreiðanleiki fáist áður en hægt er að 

nota það í klínisku starfi.  

Reynist Sp-KRANS áreiðanlegt og réttmætt matstæki, má gera rannsókn á stærra 

úrtaki kransæðasjúklinga og varpa ljósi á þekkingu þeirra á kransæðasjúkdómnum og 

heilbrigðum lífstíl og jafnframt kanna hvort fræðslu til þeirra sé ábótavant. 

5.6. Samantekt og hugleiðingar  

 Helstu takmarkanir rannsóknarinnar tengdust notkun ígrundaðra viðtala og 

reynsluleysi rannsakenda af rannsóknaraðferðinni. Einnig getur mismunandi staða sjúklinga í 

endurhæfingarferlinu hafa haft áhrif á niðurstöður. Þá var úrtakið lítið, svo niðurstöður er 

erfitt að heimfæra á þýði. Spurningalistinn hefur ekki verið forprófaður og áræðanleiki og 

réttmæti hans liggur því ekki fyrir. Rannsakendur binda vonir við að rannsóknin veki 

heilbrigðisstarfsfólk til umhugsunar um mikilvægi mats á fræðslu til skjólstæðinga og stuðli 

að þróun fræðslu innan hjúkrunar. Einnig vonast rannsakendur til að matstækið Sp-KRANS 
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verði tekið til notkunar hérlendis og fræðsla til kransæðasjúklinga bætist með tilkomu þess. 

Forprófun Sp-KRANS er næsta skref í þróun hans og notkun í klínísku starfi og gætu 

framtíðarrannsóknir varpað ljósi á úrbætur fræðslu til íslenskra kransæðasjúklinga.  
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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. 
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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 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 



FYLGISKJÖL  128 

 



FYLGISKJÖL  129 

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?  



FYLGISKJÖL  141 

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? 


