
Viðauki 7 

 
Umsókn til Vísindasiðanefndar 

 
1. HEITI RANNSÓKNAR.  Beðið er um fullt heiti rannsóknar á íslensku. 
Tengsl undalátssemi og tengslamyndunar á fullorðinsárum hjá háskólastúdentum. 
 
 

 
2. TILGANGUR RANNSÓKNAR OG LÝSING Í HNOTSKURN Á ÍSLENSKU. Útdráttur  úr 
rannsókninni,  þar sem fram koma m.a. upplýsingar um markmið, þátttakendur, framkvæmd, vísindalegt gildi og vísindalegan ávinning.  
Útdrátturinn skal vera 300 orð hið mesta, á íslensku og er m.a. ætlaður til birtingar á vefsíðu VSN  eftir að umsóknin hefur hlotið 
endanlegt samþykki. 
Markmið:  Meginmarkmið rannsóknarinnar er að kanna tengsl á milli undanlátssemi eins og skilgreint er samkvæmt GCS kvarðanum 
(Guðjónsson Compliance Scale) og tengslamyndunar (kvíðkennd- og forðandi tengslamyndun og fjórar tegundir tengslamyndunar skv. 
Bartholomew: traust, eignandi, fráhrindandi og óttabundin tengslamyndun).  Einnig verður athugað hvort að þunglyndi, kvíði  eða lágt sjálfsmat 
hafa áhrif á þessi tengsl.  Sambærileg rannsókn var birt í erlendu fagtímariti (An International Journal of Research into the Structure and 
Development of Individual Differences) árið 2008 þar sem úrtakið var þungaðar konur.  Tilgangurinn rannsóknarinnar er að öðlast meiri skilning 
á hvað liggur að baki þess að sumir eru undanlátssamari en aðrir. 
 
Þátttakendur:  Ætlunin er að leggja spurningalista fyrir 300 nemendur í mismunandi deildum Háskóla Íslands. 
 
Framkvæmd:  Lagðir verða fyrir fjórir mismunandi listar í kennslustundum sem síðan verður unnið úr. 
 
Vísindalegt gildi:  Niðurstöður munu væntanlega varpa skýrara ljósi á það hvort neikvæð tengslamyndun hafi áhrif á undanlátssemi.  Einnig 
hvernig þunglyndi, kvíði og lágt sjálfsmat hafa áhrif á þessi tengsl. 

 
3. ÁBYRGÐARMAÐUR RANNSÓKNAR. Rannsakendur skulu tilnefna einn ábyrgðarmann úr sínum hópi sem 
annast samskipti við Vísindasiðanefnd og sem ber jafnframt faglega ábyrgð á framkvæmd rannsóknarinnar. 
Nafn:  Linda Bára Lýðsdóttir  Kennitala:  050567-5249  Staða:  sálfræðingur 
 
Vinnustaður:  Landspítali                  V-Sími:  5434053    Fax: 
 Deild: Geðsvið       

   H-Sími:  5530708 
Heimilisfang   
vinnustaðar:  Hringbraut  GSM:  891 8218   Netfang:  lindabl@landspitali.is 
 

 
4. AÐRIR UMSÆKJENDUR. Tilgreina þarf nöfn og vinnustaði allra rannsakenda, þ.e. annarra en ábyrgðarmanns. 
Nafn:  Jakob Smári    Vinnustaður/Skóli:   Háskóli Íslands Staða:  Prófessor  
     GSM:  8918218 
Nafn:  Anna Gyða Bergsdóttir   Vinnustaður/Skóli:  Háskóli Íslands  Staða:  BA nemi  
     GSM:  698 6053 
Nafn:  Pálína Ósk Hjaltadóttir   Vinnustaður/Skóli:  Háskóli Íslands  Staða:  BA nemi  
     GSM:  868 0642 
Nafn:     Vinnustaður/Skóli:    Staða: 
     GSM: 

 
 
 
 
 

Nr. umsóknar: Móttekin: Afgreidd: 



5. AÐRIR SAMSTARFSAÐILAR (þ.m.t. fjármögnunar- og styrktaraðilar). Hér skal t.d. greina 
frá þeim stofnunum og fyrirtækjum, innlendum eða erlendum, sem að rannsókninni koma hafi slíkar upplýsingar ekki þegar komið 
fram í liðum 2 og 3.  
Stofnun/fyrirtæki:     Heimilisfang: 
 
Stofnun/fyrirtæki:     Heimilisfang: 
 
Stofnun/fyrirtæki:     Heimilisfang: 
 

 
6. VERKASKIPTING SAMSTARFSAÐILA. Hér skal greina frá því hvaða aðilar hafa umsjón með 
einstökum verkþáttum rannsóknarinnar. Ef rannsakendur njóta styrkja eða annarrar fjármögnunar vegna rannsóknarinnar 
þurfa einnig að koma fram upplýsingar um tengsl fjármögnunaraðila við rannsakendur. 
Fjórir aðilar vinna að rannsókninni.  Þeir eru Linda Bára Lýðsdóttir sálfræðingur á geðsviði Landspítala-háskólasjúkrahúss, Jakob Smári 
prófessor við Háskóla Íslands, Anna Gyða Bergsdóttir og Pálína Ósk Hjaltadóttir BA nemar í sálfræði við Háskóla Íslands.  Anna Gyða og Pálína 
leggja spurningalistana fyrir, sjá um útreikninga og skrifa BA ritgerð undir handleiðslu Jakobs og Lindu. 
 
 

7. ÞÁTTTAKENDUR. Tilgreinið fjölda þátttakenda svo og hvernig og á hvaða forsendum úrtakið verður valið. 
Stefnt er að því að fá 300 þátttakendur.  Nemendum í ýmsum deildum Háskóla Íslands verður boðið að svara spurningalistunum í kennslustund.  
Fyrirlögnin ætti ekki að taka meiri tíma en um 15 mínútur.  Reynt verður að spyrja nemendur í fjölmennustu deildum háskólans og einnig þannig 
að kynjahlutfall verði sem jafnast.  Þetta úrtak varð fyrir valinu þar sem að samskonar rannsókn hefur áður verið gerð á þunguðum konum. 
 

 
8. ÁVINNINGUR/ÁHÆTTA. Tilgreinið í hverju ávinningur jafnt sem áhætta þátttakenda í rannsókninni verður helst 
fólgin. 
Svör þátttakenda eru ekki persónugreinanleg og því ætti ekki að vera nein áhætta fyrir þá að því leyti.  Þátttakendum verður bent á að þeim er 
frjálst að neita að svara einstökum spurningum eða spurningalistum og að hætta þátttöku í rannsókninni hvenær sem er.  Öllum gögnum verður 
eytt að rannsókn lokinni. 
Þátttakendur hljóta ekki beinan ávinning af því að taka þátt í rannsókninni.   
 

 
9. ÖFLUN UPPLÝSTS SAMÞYKKIS. Tilgreinið hvernig upplýsts samþykkis þátttakenda verður aflað, þ.m.t. hvaða 
aðili muni leita til þeirra eftir slíku samþykki. Athugið að ef afla á upplýsinga eða sýna frá börnum þarf samþykki frá foreldri eða 
forráðamanni. Afrit af upplýsingum og samþykkisblöðum skulu fylgja umsókninni. 
Samstarfsaðilar leita eftir samþykki hjá rektor Háskóla Íslands sem og hjá kennurum þeirra kennslustunda sem farið verður í.  Þeir nemendur sem 
samþykkja að taka þátt í rannsókninni svara spurningalistunum og skila þeim strax til samstarfsaðilanna. 
 

 
10. RANNSÓKNARGÖGN. Hvers konar gögnum (persónuupplýsingum, lífsýnum o.s.frv.) er fyrirhugað að safna vegna 
rannsóknarinnar? Hvaða aðilar  munu hafa aðgang að þeim gögnum? Hvaða öryggisráðstafanir verða gerðar? Hver hefur umráðarétt 
yfir gögnunum að rannsókn lokinni? Hvernig verður trúnaður við þátttakendur varðveittur? 
Gögnum verður aflað frá þátttakendum með sálfræðilegum prófum og stuttum bakgrunnslista þar sem spurt verður um aldur, kyn og deild.  
Listarnir verða ekki merktir með neinum persónuauðkennum.  Anna Gyða og Pálína munu fá leyfi hjá kennara til að koma í kennslustund.  Þær 
munu útskýra nánar fyrir nemendum út á hvað rannsóknin gengur og biðja sem flesta um að svara samviskusamlega.  Rannsakendur bíða í 
kennslustofunni þar til allir nemendur hafa fyllt út og skilað inn spurningalistunum.  Spurningalistarnir verða geymdir á skrifstofu Lindu á 
geðsviði Landspítala-háskólasjúkrahúss á meðan á rannsókn stendur og eftir að henni lýkur.  Spurningalistunum verður eytt í síðasta lagi fimm 
árum eftir að rannsókn lýkur.  Anna Gyða, Pálína og Linda hafa aðgang að gögnunum. 
 

 
11. SIÐFERÐILEG ÁLITAMÁL. Hér skal greina frá helstu álitamálum af siðferðilegum toga sem rannsóknina varða. 
Það getur sett þátttakendur úr jafnvægi að svara spurningum og spurningalistum rannsakenda.  Komi slíkt upp þá hafa rannsakendur aðgang að 
sérfræðingum á göngudeild geðsviðs Landspítala-háskólasjúkrahúss og geta vísað þátttakendum þangað.  Jafnframt hefur verið talað við Hafrúnu 
Kristjánsdóttur, sálfræðing hjá LSH, og geta þátttakendur leitað til hennar. 
 

 
12. VÍSINDALEGT GILDI. Gerið stuttlega grein fyrir þeim vísindalega ávinningi talið er að verði af rannsókninni. 
Vonast er til að niðurstöður muni varpa skýrara ljósi á hvers konar tengslamyndun hafi áhrif á undanlátssemi.  Einnig hvernig þunglyndi, kvíði og 
lágt sjálfsmat hafa áhrif á þessi tengsl. 



13.  FRÆÐIGRUNNUR RANNSÓKNAR. Lýsa skal fræðilegri þekkingu á rannsóknarsviðinu og öðrum bakgrunni 
rannsóknarinnar, þ.m.t.  helstu niðurstöðum eldri rannsókna. Taka skal sérstaklega fram hvaða reynsla er af viðkomandi aðferðum 
og/eða meðferð í fyrri rannsóknum. Þessum lið má skila á sérblaði eða vísa í ýtarlegri rannsóknaráætlun sem þá skal fylgja umsókn. 
 
Undanlátssemi er mikilvægt hugtak þegar áhrif frá hinu félagslega umhverfi eru skoðuð (Bond og Smith, 1996).  Gísli Guðjónsson 
(1989) skilgreinir undanlátssemi sem “almenna tilhneigingu eða viðkvæmni einstaklings til að láta undan beiðnum og hlýða 
leiðbeiningum fyrir tafarlausan ábata, sem hann annars myndi ekki gera” (bls. 535-536).  Gísli hannaði spurningalista (Gudjonsson 
Compliance Scale; Gísli Guðjónsson, 1989) sem metur undanlátssemi hjá einstaklingum og hefur hann aðallega  verið notaður við 
yfirheyrslur. Þáttagreining listans sýndi að atriði hlóðu á tvo þætti; að vilja þóknast öðrum og að forðast átök eða árekstra (Gísli 
Guðjónsson, 1989).  Þrátt fyrir að hafa aðallega beint sjónum sínum að undanlátssemi við yfirheyrslur felur skilgreining Gísla í sér að 
undanlátssemi geti komið fram við mismunandi aðstæður.  Þó greinilegur munur sé á milli undanlátssemi í ópersónulegum aðstæðum 
(t.d. við yfirheyrslur) og persónulegum aðstæðum (t.d. að verða við beiðni ástvina) þá telja Gísli o. fl. (in press) að um skyldar 
hugsmíðar sé að ræða, þ.e. að vilja þóknast öðrum og að forðast átök eða árekstra. Marktæk fylgni tveggja undirkvarða, undanlátssemi 
við persónulegar aðstæður og við ópersónulegar aðstæður, á spurningalista sem hannaður var til að meta aðstæðubundna 
undanlátssemi (Situational Compliance Scale) við GCS staðfestir þetta (Gísli Guðjónsson, 1989).  Gísli o. fl. (in press) telja að við 
persónulegar aðstæður spili óttinn við tilfinningalega höfnum og/eða aðskilnað jafnframt stóran þátt í undanlátssemi (Gísli 
Guðjónsson o. fl., in press).  Persónuleg sambönd, ástar jafnt sem vináttu sambönd , fela í sér mikilvæga tengslamyndun sem stendur 
ógnun af hræðslu við höfnun og þeirri niðurlægingu sem því fylgir (Reis og Aron, 2008).  
 
Fáar rannsóknir hafa kannað áhrif tengslamyndunar á einstaklingsmun á undanlátssemi á fullorðinsárum. Impett og Peplau (2002) 
skoðuðu samband á milli þess að láta undan þrýstings til kynlífs og kvíðakenndra- og forðandi tengslamyndunar hjá konum.  Í ljós 
kom að konur með kvíðakennda tengslamyndun samþykktu oftar kynlíf án þess að löngun væri til staðar á þeim forsendum að þær 
óttuðust áhugaleysi makans ef þær létu ekki undan.  Þegar ástæður þátttakenda fyrir undanlátssemi voru skoðaðar (t.d. að þeim fyndist 
þær bera skyldu til að stunda kynlíf með makanum, að þær óttuðust höfnun, að þeim fyndist auðveldara að taka þátt í kynlífinu en að 
segja nei) mátti sjá vísbendingar um að bæði kvíðakennd- og forðandi tengslamyndun geti skipt máli þegar undanlátssemi er 
rannsökuð.   
 

Sýnt hefur verið fram á að tengslamyndun sé frekar stöðug frá barnæsku til fullorðinsára, þó dramatísk lífsreynsla geti haft mótandi 
áhrif (Waters, Merrick, Treboux, Crowell og Albersheim, 2000). Bartholomew (1990) lagði til fjórar tegundir tengslamyndunar; traust 
(secure), eignandi (preoccupied), fráhrindandi (dismissing) og óttabundin (fearful) tengslamyndun.  Traust tengslamyndun er sú eina 
sem er tengd jákvæðum tilfinningum.  Óörugg tengslamyndun er að hluta tilkomin vegna lágs sjálfsmats og felur eignandi og 
óttabundin tengslamyndun í sér lægra sjálfsmat en traust og fráhrindandi tengslamyndun (Pickering, Simpson og  Bentall, 2008).  
Brennan, Clark og Shaver (1998) samþættuðu tegundirnar fjórar niður í tvær víddir: Kvíðakennda tengslamyndun (ótti við höfnun og 
aðskilnað) og forðandi tengslamyndun (óþægindi við nálægð og tilfinningalegu ósjálfstæði).  Þeir þróuðu 38 atriða spurningalista 
(MMARA) til að meta þessar tvær víddir í tengslamyndun við náin ástvin á fullorðinsárum (Brennan o.fl., 1998).  Með vissum 
útreikningum á listanum er einnig er hægt að fá fram fjórar tegundir tengslamyndunar skv. Bartholomew (traust, eignandi, 
fráhrindandi og óttabundin tengslamyndun) (Brennan o.fl., 1998).  
 
 
Guðjónsson og fl. (Gísli Guðjónsson o.fl., 2008) skoðuð tengsl tengslamyndunar og undanlátssemi hjá verðandi mæðrum og notuðu til 
þess lista Brennan og fl. (1998) og GCS kvarða Gísla (Gísli Guðjónsson, 1989).  Var sú tilgáta sett fram að mikið af neikvæðum 
tilfinningum í tengslamyndun á fullorðinsárum (þ.e. kvíðakennd og forðandi tengslamyndun) hafi jákvæða fylgni við undanlátssemi.  
Var þetta gert í ljósi þess að undanlátssemi eins og hún mælist með GCS kvarðanum, tengist aðallega lönguninni til að þóknast og 
forðast árekstra eða átök. Jafnframt var sett fram sú tilgáta að þær konur sem mynduðu óttabundin tengsl sýndu mestu undanlátssemi 
en þær konur sem mynduðu örugg tengsl sýndu minnstu undanlátssemi.   Niðurstöður staðfestu tilgáturnar, þ.e. marktæk tengsl var á 
milli undanlátssemi við bæði kvíðakennda og forðandi tengslamyndun og var undanlátssemi mest hjá þeim konum sem mynduðu 
óttabundin tengsl við náin ástvin og minnst hjá þeim sem mynduðu traust tengsl.  
 
Í þessari rannsókn eru sömu  rannsóknarspurningum varpaðar fram og í rannsókn Guðjónsson o.fl. (Gísli Guðjónss o.fl., 2008) 
varðandi tengsl undanláttsemi og tengslamyndunar en nú hjá háskólastúdentum.     
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14. RANNSÓKNARAÐFERÐIR. Gera skal grein fyrir aðferðafræði rannsóknarinnar. Taka skal fram hvort ætlunin sé 
að afla upplýsinga annarsstaðar frá en frá þátttakendum sjálfum. Ef ætlunin er að notast við upplýsingar úr sjúkraskrám, 
gagnabönkum (s.s. Krabbameinsskrá)  eða sýnum úr lífsýnabanka þurfa afrit af tilskildum leyfum að fylgja umsókninni (sbr. lið 23 hér á 
eftir). Koma þarf fram til hvers er ætlast af þátttakendum, s.s. hvers konar rannsóknir verði gerðar á þeim,  hversu oft þeir munu koma 
í eftirlit eða mat og hvers konar sýna og/eða upplýsinga verður aflað. Þessum lið má skila á sérblaði ef þörf krefur. 

 
Eftirfarandi sálfræðipróf verða notuð í rannsókninni:   
 
The Multi-item measure of adult Romantic Attachment (MMARA; Brennan ofl., 1998) er 36 atriða kvarði sem mælir tengslamyndun 
og stig gefin á 7 punkta skala (1 = algjörlega ósammála upp í 7 = algjörlega sammála).  Kvarðinn samanstendur af tveimur 
undirkvörðum þar sem hver um sig inniheldur 18 atriði. Annarsvegar er það kvarði sem metur kvíðakennda tengslamyndun en hann 
felur í sér hræðslu við höfnun.  Hins vegar er það kvarði sem metur forðandi tengslamyndun en hann felur í sér það að finnast 
óþægilegt að vera í nánum tengslum eða að vera tilfinningalega háður öðrum.  
 
Undanlátssemispróf Gísla H. Guðjónssonar (The Gudjonsson Compliance Scale, GCS; Gísli H. Guðjónsson, 1989) er 20 atriða spurningalisti 
sem mælir tilhneigingu fólks til að láta undan þrýstingi annarra, einkum fólks í áhrifastöðum, til þess að geðjast viðkomandi, forðast deilur eða 
standa augliti til auglitis við deiluaðila.  Svara þarf fullyrðingum sem eru ýmist sannar eða ósannar.  Stigin eru frá 0-20, því hærri stigagjöf þýðir 
því meiri undanlátssemi.  
 
The Rosenberg Self-Esteem Scale (RSES; Rosenberg, 1989) er spurningalisti sem inniheldur 10 jákvæðar eða neikvæðar fullyrðingar sem eiga að 
lýsa sjálfsvirðingu próftaka.  Stigagjöfin fyrir hverja spurningu er frá 1-4 þar sem 1 þýðir algjörlega sammála og 4 algjörlega ósammála.  
Heildarstigagjöfin getur því orðið 10-40 stig, því hærri sem stigin eru því minna er sjálfsmatið.   
 
Depression, Anxiety and Stress Scales (DASS; Lovibond og Lovibond, 1995), er 42 atriða spurningalisti sem ætlað er að mæla einkenni 
þunglyndis, kvíða og streitu á meðal þátttakenda.  Hverju atriði er gefið stig á fjögurra punkta kvarða (0 = átti alls ekki við mig og 3 = átti mjög 
vel við mig eða mest allan tímann).  Þátttakendur eiga að svara hverri fullyrðingu út frá því hversu vel hún átti við þá síðustu vikuna.   
 
Gert er ráð fyrir að þátttakendur svari spurningalistum í kennslustund, sem ætti að taka um 15 mínútur.   
 
Heimildir: 
Brennan, K. A., Clark, C. L. og Shaver, P. R. (1998). Self-report measurment of adult attachment. Í J. A. Simpson og  W. S. Rholes 

(Ritstj.), Attachment theory and close relationships (bls. 46-76). New York: Guildford Press.  
Gísli H. Guðjónsson. (1989). Compliance in an interrogation situation: A new scale. Personality and Individual Differences, 10, 535-

540.  
Lovibond, P.F. og Lovibond, S.H. (1995).  The structure of negative emotional states:  Comparison of the Depression Anxiety Scales (DASS)  

with the Beck Depression and Anxiety Inventories.  Behaviour Research and Therapy, 33, 335-343. 
Rosenberg, M.(1989). Society and the Adolescent Self-Image.  Revised edition. Middletown, CT: Wesleyan University Press. 
 

 
15. ÚRVINNSLA GAGNA. Tilgreinið hvers konar  úrvinnsla (t.d. tölfræðileg) verður gerð og hvort stuðst hefur verið við 
“power analysis” eða aðrar  hliðstæðar aðferðir við undirbúning rannsóknar. 
Tölfræðiforritið SPSS verður notað til að gera ýmis konar tölfræðigreiningar á gögnunum.  Meðal annars verður athuguð fylgni milli mælitækja, 
t-prófun og multiple regression (MANOVA) framkvæmd. 
 



16. RANNSÓKNARTÍMABIL. Tilgreinið hvenær áætlað er að rannsókn hefjist og muni ljúka. 
Áætlað er að byrja að safna gögnum um leið og leyfi fæst hjá Vísindasiðanefnd.  Nokkrir dagar verða teknir í að safna saman gögnum. 
 

 
17. NIÐURSTÖÐUR RANNSÓKNAR. Gerið grein fyrir fyrirhugaðri nýtingu og/eða birtingu / kynningu  á 
niðurstöðum rannsóknarinnar. 
Niðurstöður rannsóknarinnar verða notaðar í BA verkefni Önnu Gyðu Bergsdóttur og Pálínu Ósk Hjaltadóttur.  Fyrirhugað er að birta grein úr 
verkefninu í erlendu fagtímariti, þar sem sambærileg rannsókn hefur áður verið birt nema þá var úrtakið þungaðar konur.  
 

 
18. FLUTNINGUR GAGNA. Ef fyrirhugað er að flytja gögn rannsóknarinnar (t.d. lífsýni  eða persónuupplýsingar) úr 
landi verður að tilgreina í hvaða tilgangi og formi það verði gert, svo og til hvaða stofnunar og lands gögnin verði flutt. Jafnframt ber að 
tilgreina hver á viðkomandi stofnun fái umráðarétt yfir gögnunum og/eða beri ábyrgð á þeim. 
 

Á ekki við X 
 

 
19. VARÐVEISLA OG EYÐING GAGNA. Hvar verða rannsóknargögnin varðveitt? Hvenær og hvernig verður 
þeim eytt? 
Spurningalistarnir verða geymdir á skrifstofu Lindu á Landspítala-háskólasjúkrahúsi.  Þeim verður eytt í síðasta lagi fimm árum eftir að rannsókn 
lýkur. 
 

 
20. SAMNÝTING GAGNA. Tilgreinið hvort fyrirhugað sé að samkeyra upplýsingar rannsóknarinnar við aðrar skrár eða 
samnýta upplýsingar og/eða sýni við aðrar rannsóknir. Ef svo er, greinið þá frá heiti viðkomandi rannsóknar og ábyrgðarmanni. 
 

Á ekki við X 
 

 
21. EFTIRLIT OG TRYGGINGAR. Hver  mun annast  eftirlit með heilsu og líðan þátttakenda og hvernig verður 
eftirliti háttað? Með hvaða hætti og hjá hvaða aðila eru þátttakendur tryggðir gagnvart hugsanlegum skaða? 
Annar leiðbeinandi rannsóknarinnar (Linda) gengur úr skugga um að þátttakendur fái ráðgjöf hjá fagaðilum ef þurfa þykir. 
 

 
22. GREIÐSLUR VEGNA ÞÁTTTÖKU. Tilgreinið hvort greitt verði fyrir þátttöku í rannsókninni og þá 
jafnframt hvers eðlis og  hversu háar þær greiðslur verða. 
 

Á ekki við X 
 

 
23. AÐRAR UMSÓKNIR EÐA LEYFI. Afrit af  leyfi  stjórnar lífsýnasafns vegna notkunar lífsýna, leyfi yfirlæknis/-
lækna vegna aðgangs að sjúkraskrám, leyfi annarra skráarhaldara (s.s. Krabbameinsskrár) og leyfi stofnunar fyrir framkvæmd 
rannsóknar skulu fylgja með umsókn, eftir því sem við á. Hafi umsóknin áður hlotið samþykki Siðaráðs Landlæknisembættisins eða 
annarrar siðanefndar skal afrit þess leyfis einnig fylgja. Hafi heimild leyfisveitenda ekki enn fengist, skal skrá dagsetningu umsóknar til 
viðkomandi aðila. 
 
JÁ  Persónuvernd, dags.             JÁ  Önnur siðanefnd, hver:               
 
JÁ  Lyfjastofnun, dags.              JÁ  Lífsýnasafn, hvaða:              
 
JÁ  Geislavarnir ríkisins, dags.             JÁ  Skráarhaldari, hvaða:             
 
JÁ  Stofnun, hvaða:      JÁ  Yfirlæknir/-nar, hver(jir):              
 
 

24. FYLGISKJÖL MEÐ UMSÓKN. Starfságrip/ritaskrá ábyrgðarmanns (þar sem birtingar í ritrýndum tímaritum 
eru sérstaklega tilgreindar), svo og upplýsinga- og samþykkisblöð vegna þátttöku í rannsókninni skulu ávallt fylgja umsókn til 
Vísindasiðanefndar.  ÖLL FYLGISKJÖL SKULU SEND Í ÞRÍRITI. 



 
         Starfsferilsskrá ábyrgðarmanns           Nákvæmari rannsóknarlýsing(ar) 

 
         Kynningarblað/-blöð                        X    Spurningalistar, fjöldi __4__ 
 
         Upplýsingablað/-blöð            “Case Report Form” 

 
         Samþykkisblað/-blöð            Afrit af leyfum 

 
         Önnur fylgiskjöl (hver?)          

 

 
25. ATHUGASEMDIR UMSÆKJENDA. Hér er hægt að koma á framfæri athugasemdum eða skýringum sem ekki 
komust fyrir annarsstaðar  í umsókninni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VERÐI  EINHVERJAR BREYTINGAR Á RANNSÓKNARÁÆTLUNINNI BER 

ÁBYRGÐARMANNI AÐ TILKYNNA ÞÆR ÁN TAFAR TIL VÍSINDASIÐANEFNDAR. 
 

 
Staður:    Dagsetning:  Undirskrift ábyrgðarmanns: 
 
 
_________________________      __________________
 _____________________________________ 
 

Vinsamlegast sendið umsókn í fimm eintökum en fylgiskjöl í þríriti. 
Grunnupplýsingar um rannsókn (eitt eintak) fylgi frumriti umsóknar. Rannsakendur eru 
vinsamlegast beðnir um að kynna sér efnisatriði gátlista hér að neðan, en þar koma fram 

ýmis grunnskilyrði sem umsóknir þurfa að uppfylla. 

Utanáskrift Vísindasiðanefndar:  
Vísindasiðanefnd,Vegmúla 3, 108 Reykjavík. 

Farið er fram á að umsóknin berist einnig, ásamt eins mörgum viðbótargögnum og 
mögulegt er, með tölvupósti á netfangið:  

visindasidanefnd@vsn.stjr.is. 
 

Uppfært: 31.10.2007 
 

 
 



 
26. GRUNNUPPLÝSINGAR UM RANNSÓKN 

 
Vinsamlegast fyllið út vegna skráningar á umsóknum til Vísindasiðanefndar 

 
1. HEITI RANNSÓKNAR 
    
 Tengsl undanlátssemi  og tengslamyndunar á fullorðinsárum hjá háskólastúdentum  
 

 
2. KOSTUNARAÐILI RANNSÓKNAR  

Á ekki við _x__ 
Heiti:     Heimilisfang:     
   

 
3. TRYGGINGARAÐILI RANNSÓKNAR  

Á ekki við _x__ 
Heiti:     Heimilisfang:     
 

 
4. GRUNNFLOKKUN RANNSÓKNAR: 
 
___ Samstarf við fyrirtæki (innlent eða erlent)  ___ Fjölþjóðleg rannsókn 
 
___ Samstarf við aðra innlenda stofnun    ___ Einyrkjarannsókn (einn rannsakandi) 
 
___ Samstarf við erlenda stofnun    __x_ Námsverkefni 
 
___ Annað: _________________________________________________________________________________ 
 

 
5. TEGUND RANNSÓKNAR (merkið við einn eða fleiri flokka sem verkefnið fellur helst 
undir) 
 
___ Erfðarannsókn      ___ Faraldsfræðileg rannsókn 
 
___ Lyfjarannsókn      _x__ Spurningakönnun 
 
___ Klínísk rannsókn      ___ Viðtalskönnun 
 
___ Annað: _________________________________________________________________________________ 
 

 
6. RANNSÓKNARGÖGN (merkið við allar tegundir gagna sem notast verður við) 
 
 ___ Ný blóðsýni   ___ Upplýsingar úr sjúkraskrám þátttakenda 
 
___ Ný vefjasýni    _x__ Upplýsingar úr spurninga- eða viðtalskönnunum 
 
___ Blóðsýni úr lífsýnasafni   ___ Upplýsingar úr gagnagrunnum (t.d. Krabbameinsskrá) 
 
___ Vefjasýni úr lífsýnasafni  ___ Annað: _________________________________________ 
 



 

7. VÖRSLUAÐILI SÝNA EÐA ANNARRA GAGNA SEM VERÐA SEND ÚR LANDI 
Á ekki við _x__ 

Heiti:     Heimilisfang:     
   

 
8.  AÐILD MENNTASTOFNANNA (þ.e. ef um námsverkefni er að ræða)  

Á ekki við ___ 
Heiti: Háskóli Íslands, Sálarfræði   Heimilisfang: Við Suðurgötu  
 
Tegund námsverkefnis:     __X_ BA/BS   ___  MA/MS  ___  PhD  

 
Skjal: Efnisatriði: Í 

lagi 
Á 
ekki 
við 

Umsóknin sjálf: • 300 orða útdráttur sem birtist á heimasíðu VSN.   

 • Undirritun ábyrgðarmanns (nemendur geta ekki verið 
ábyrgðarmenn rannsóknar). 

  

 • Staðfesting á tryggingu og tryggingaskilmálar ef við á.   

 • Mikilvægt er að leiðbeiningum um útfyllingu umsóknar sé fylgt 
vandlega (sjá: 
http://www.visindasidanefnd.is/Default.aspx?id=65&cmd=menu) 

  

 • Sérstaklega skal fjalla um vernd viðkvæmra hópa, ef við á, s.s. 
barna, einstaklinga með skerta vitræna færni, verðandi mæður, 
einstaklinga sem glíma við áföll og minnihlutahópa.  Sjá m.a. 
http://www.visindasidanefnd.is/Default.aspx?id=54&cmd=menu 

  

Upplýsingatexti  • Ef kynningarbréf er sent út til að kynna fyrir væntanlegum 
þátttakendum fyrirhugaða rannsókn, skal það fylgja með 
umsókn. 

  

• Merki stofnunar.    
• Titill rannsóknar.   

• Ábyrgðarmanns getið, ásamt titli, aðsetri, símanúmeri og 
netfangi 

  

• Aðrir rannsóknaraðilar, þ.m.t. fjármögnunaraðilar.   

• Inntak rannsóknarinnar og markmið í hnotskurn.   

• Hvað felst í þátttöku?  Tímarammi, inngrip (ef einhver eru)  
lengd spurningalista/viðtala (ef við á) o.sv.fr. 

  

• Geta skal með almennum orðum um ávinning og áhættu/möguleg 
óþægindi af þátttöku (eins og við á – það á s.s. ekkert að koma 
þátttakanda á óvart eftir að hann hefur skrifað undir samþykki). 

  

• Á hverju byggist val á þátttakendum?   
• Taka þarf fram að væntanlegum þátttakendum sé frjálst að hafna 

þátttöku eða hætta í rannsókninni á hvaða stigi sem er, án 
útskýringa og án afleiðinga á aðra meðferð ef um sjúklinga er að 
ræða. 

  

• Sé tilefni til, t.d. sé verið að fjalla um viðkvæm mál sem geta 
valdið tilfinningalegri vanlíðan, skal vísa á fagaðila sem 
þátttakendur mega leita til. 

  

• Gera þarf grein fyrir hvort greitt er fyrir þátttöku eða kostnað af 
þátttöku. 

  



• Taka skal fram að rannsóknin hafi verið samþykkt af 
Vísindasiðanefnd og tilkynnt/samþykkt af Persónuvernd (eftir 
því sem við á). 

  

• Undirskrift ábyrgðarmanns.   

• Neðanmáls skal eftirfarandi klausa birtast:  Ef þú hefur 
spurningar um rétt þinn sem þátttakandi í vísindarannsókn eða 
vilt hætta þátttöku í rannsókninni getur þú snúið þér til 
Vísindasiðanefndar, Vegmúla 3, 108 Reykjavík. Sími: 551-7100, 
fax: 551-1444. 

  

Upplýst samþykki 
skal vera á sér 
síðu. 

• Efst skal vera merki stofnunar.   
• Stuttur inngangstexti þar sem fram kemur í grófum dráttum hvað 

verið er að samþykkja og að viðkomandi hafi lesið 
upplýsingatexta. 

  

• Undirskrift þátttakanda;  ef um ólögráða aðila er að ræða (t.d. 
barn innan 18 ára) skal gera ráð fyrir undirskrift hans og 
kennitölu auk þess að gera ráð fyrir undirskrift forráðamanns. 

  

• Undirskrift þess sem leggur yfirlýsinguna fyrir. 

• Dagsetning 

Leyfisbréf frá 
yfirlæknum. 

• Leyfi frá yfirlæknum/lækningaforstjóra.    

Leyfisbréf frá 
öðrum: 

• Leyfi frá skólastjórum/fræðsluskrifstofum sveitarfélaga (ef 
rannsóknin fer fram í skólum). 

  

 • Leyfi frá skráarhöldurum og/eða lífsýnasöfnum ef við á.   
 • Farið er fram á afriti af leyfum annarra opinberra 

umfjöllunaraðila þegar þau liggja fyrir, en slík afrit eru ekki 
forsenda afgreiðslu Vísindasiðanefndar. 

  

Spurningalistar: 
 

• Endanleg útgáfa á íslensku.    
• Nafn eða kennitala skal ekki vera á spurningalistum heldur 

ópersónugreinanleg rannsóknarnúmer. 
  

Viðtalsrammi: • Viðtalsrammi skal fylgja umsókn um eigindlega rannsókn, ef við 
á. 

  

CV: • Starfsferils- og ritaskrá ábyrgðarmanns skal fylgja umsókn.   

Auglýsing: Ef auglýsa á eftir þátttakendum í rannsóknina, t.d. í blöðum eða á 
veggjum stofnana, verslana þá þarf afrit af auglýsingu að fylgja 
umsókninni. Í auglýsingu skulu eftirtalin atriði koma fram: 

• Haus (“lógó”) stofnunarinnar sem rannsóknin tengist 
• Titill rannsóknar 
• Eðli rannsóknar í örfáum orðum 
• Rannsóknarsvið 
• Hverjum boðin er þátttaka 
• Ábyrgðarmaður rannsóknarinnar, titill, aðsetur og sími 
• Við hvern hafa skal samband til að fá frekari upplýsingar 
• Hvort greitt sé fyrir þátttökuna 
• Að þeir sem hafa samband við rannsakendur séu eingöngu að 

lýsa yfir áhuga á frekari upplýsingum en ekki skuldbinda sig til 
þátttöku 
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