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Ágrip 

Bakgrunnur: Brunaslys geta haft mjög alvarlegar afleiðingar, ekki aðeins líkamlegar heldur einnig 

andlegar og félagslegar. Rúmlega 30 einstaklingar leggjast árlega inn á Landspítala vegna brunaáverka. 

Enginn formlegur stuðningur stendur þeim eða aðstandendum þeirra til boða eftir útskrift og líðan þeirra 

og lífsgæði hafa ekki verið könnuð. Í tengslum við undirbúning rannsóknar á langtímaáhrifum 

brunaáverka á heilsu fullorðinna einstaklinga var þörf á að útbúa spurningalista.  

Markmið með þessu verkefni er þríþætt: 1) Að þýða mælitækið Burn Specific Health Scale – Brief 

(BSHS-B) yfir á íslensku, 2) Að þróa og velja viðbótar- og bakgrunnsspurningar í spurningalistann og 3) 

Að forprófa spurningalistann í heild sinni. 

Aðferð: Þýðing á mælitækinu var gerð samkvæmt leiðbeiningum MAPI-rannsóknarstofnunarinnar. 

Viðbótarspurningar sem voru þróaðar byggðu á fræðilegu efni og klínískri reynslu rannsakenda. 

Mælitækið ásamt viðbótar- og bakgrunnsspurningum var lagt fyrir rýnihóp sem samanstóð af fjórum 

heilbrigðisstarfsmönnum og tveimur fyrrum brunasjúklingum. Að lokum var spurningalistinn í heild sinni 

forprófaður af tíu einstaklingum sem hlotið höfðu brunaáverka. Gögnin voru innihaldsgreind. 

Niðurstöður: Við frumþýðingu og bakþýðingu mælitækisins BSHS-B komu í ljós fáar hindranir tengdar 

því að þýða sértækt efni milli tungumála. Samanburður á frumtexta við bakþýðingu kom að mestu vel út 

en þörf var á að breyta orðalagi nokkurra spurninga til að mæta tilgangi fyrirhugaðrar rannsóknar. 

Rýnihópurinn kom með hugmyndir um mikilvægar spurningar er vörðuðu m.a. líkamsímynd og var þeim 

bætt við spurningalistann. Forprófun leiddi í ljós að spurningalistinn var hæfilega langur, auðvelt var að 

svara honum og flestar athugasemdir þátttakenda sneru að orðalagi og svarmöguleikum spurninganna.  

Ályktun: Íslensk útgáfa BSHS-B mælitækisins, Líðan og lífsgæði einstaklinga með brunaáverka 

ásamt viðbótar- og bakgrunnspurningum er tilbúin til prófunar í stærra úrtaki. 

 

Lykilorð: Bruni, BSHS-B, forprófun, lífsgæði, mælitæki, rýnihópur, spurningalisti
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Abstract 

Background: Burn injuries can have grave consequences, not only physical but also mental and 

social. More than 30 individuals are admitted to the Landspítali National University Hospital each year 

with burn injuries. No formal support is available to them or their families after discharge, and their 

wellbeing and quality of life have not been studied. In the preparation of a study of long-term effects of 

burn injuries on adults, it was necessary to prepare a questionnaire.  

The objective of the project is threefold: 1) To translate the Burn Specific Health Scale – Brief (BSHS-

B) into Icelandic, 2) To develop and select additional and background questions for the questionnaire 

and 3) To make a pre-test of the questionnaire as a whole.  

Method: The translation of the tool was made according to the guidelines of the MAPI Research 

Trust. Additional questions were created, based on literature review and clinical experience. The BSHS-

B was submitted, together with additional questions, to a focus group comprising four health 

professionals and two patients. Finally, the questionnaire was pre-tested on ten burn survivors. The 

resulting data were then content analysed. 

Findings: The translation and back-translation of the tool BSHS-B revealed few obstacles relating to 

translation of specialised material between languages. A comparison of the back-translation with the 

original text was mainly favourable, but it proved necessary to alter the wording of some questions in 

order to meet the requirements of the planned study. The focus group suggested important questions 

regarding e.g. body image, and these were added to the questionnaire. The pre-test revealed that the 

length of the questionnaire was appropriate, and that it was easy to answer; most of the comments from 

participants referred to the wording of questions and the response options.  

Conclusions: The Icelandic-language version of the BSHS-B, with additional and background 

questions is ready for testing in a larger sample. 

 

Keywords: Burn, BSHS-B, instruments, focus group, questionnaire, pre-test, quality of life.
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1 Inngangur  

Bruni er stórt heilsufarsvandamál á heimsvísu. Áætlað er að um 180.000 dauðsföll á hverju ári séu af 

völdum bruna. Meirihluti þeirra sem brennist er frá lág- og meðaltekjulöndum (World Health 

Organization, 2018). Framfarir í meðferð brunaáverka á undanförnum áratugum hafa lækkað dánartíðni  

(Pompermaier, Steinvall, Fredrikinvall, Thorfinn og Sjöberg, 2016). 

Sársauki er einn algengasti fylgikvillinn hjá einstaklingum með brunaáverka. Auk sársauka eru 

sálrænir þættir eins og þunglyndi, kvíði, áfallastreita og einangrun algengir fylgikvillar. Rannsóknir hafa 

sýnt að 13% til 23% einstaklinga með brunaáverka finna fyrir einkennum þunglyndis, 13% til 45% finna 

fyrir áfallastreituröskun og 39% finna fyrir breytingum á líkamsímynd. Þessir einstaklingar eiga einnig oft 

erfitt með nánd við annað fólk (Rothman, Sutter, Perrin, LiBrandi og Feldman, 2016). Endurhæfing 

brunasjúklinga getur verið ævilangt ferli og felur í sér flókið samspil líkamlegrar og andlegrar vinnu. Í því 

samhengi getur þverfagleg meðferð, þar sem lögð er áhersla á að koma í veg fyrir langtíma vandamál, 

eins og ör, kreppur og takmarkanir á líkamlegri virkni, borið góðan árangur (Esselman, 2007). Sumir 

þurfa langvarandi aðstoð við að aðlagast líkamlegum, sálrænum og félagslegum breytingum eftir að þeir 

útskrifast af sjúkrahúsi. Bataferlið getur verið krefjandi og stundum getur endurhæfing tekið mörg ár 

(Öster, Willebrand og Ekselius, 2013). 

Markmið þeirra, sem annast einstaklinga með brunaáverka, er að aðstoða þá við að ná sem mestum 

lífsgæðum með því að ná sátt við sjálfa sig og komast aftur út í lífið, eins og að stunda vinnu eða nám, 

og sætta sig við breyttar aðstæður. Síðastliðna fjóra áratugi hafa lífslíkur einstaklinga með brunaáverka 

aukist og því hefur aukin áhersla verið lögð á að meta og bæta lífsgæði þeirra (Yoder, McFall og Glaser, 

2017). 

Á Íslandi hafa á undanförnum árum rúmlega 30 einstaklingar lagst inn á Landspítala árlega vegna 

brunaáverka (Gagnagátt Landspítala, 2018). Enginn formlegur stuðningur er við þessa einstaklinga eftir 

útskrift af sjúkrahúsi. Ennfremur hafa engar rannsóknir verið gerðar á Íslandi á líðan og lífsgæðum 

brunasjúklinga. 

Markmið þessa verkefnis er að þýða mælitækið Burn Specific Health Scale-Brief, hér eftir vísað til 

sem BSHS-B, yfir á íslensku, að þróa og velja viðbótar- og bakgrunnsspurningar og forprófa 

spurningalistann í heild sinni. Verkefnið er hluti af undirbúningi rannsóknar á langtímaáhrifum 

brunaáverka á heilsu fullorðinna einstaklinga á Íslandi. Um er að ræða spurningakönnun sem send 

verður til allra fullorðinna einstaklinga, sem hafa legið á Landspítala, vegna brunaáverka sem þeir hlutu 

sem börn eða fullorðnir, á síðastliðnum 15 árum.  

1.1 Brunaáverkar  

Brunaáverki er áverki sem hægt er að fá af völdum hita, frystingar, rafmagns, efna, geislunar eða 

núnings (Evers, Bhavsar og Mailander, 2010). Það fer síðan eftir staðsetningu, dýpt og útbreiðslu 

áverkans hversu alvarlegur hann telst vera. Vöðvar, bein, æðar, húð og undirliggjandi vefir geta 

skemmst og getur það leitt til sársauka og alvarlegra skemmda á taugum. Einnig hefur hitastig 

brunavaldsins áhrif og hversu lengi vefurinn er í snertingu við hann mjög mikið að segja um það hversu 

alvarlegur áverkinn verður (Evers o.fl., 2010). 



  

16 

Brunaáverkar eru flokkaðir í fyrsta, annars og þriðja stigs bruna (Evers o.fl., 2010). Í hvaða flokk 

brunaáverki raðast ræðst síðan af dýpt og umfangi. Fyrsta stigs bruni er þegar bruninn nær eingöngu til 

ysta lags húðarinnar og eru einkennin sviði, bólga og roði. Annars stigs bruni er þegar brunaáverki nær 

lengra inn í húðina og sár og blöðrur myndast. Þriðja stigs bruni er þegar bruni nær í gegnum húðina og 

niður í vefinn og þá geta orðið skemmdir á taugum, vöðvum og fitu (Pham, Gibran og Heimbach, 2012). 

Til er u ýmsar aðferðir til þess að meta útbreiðslu brunaáverka. Algengust er níu prósentu reglan en 

Davoodi, Fernandez og Seung-Jun (2008) lýstu henni þannig að hvor fótleggur væri 18%, bolur og bak 

18%, hvor handleggur 9%, höfuð 9% og kynfæri 1% . 

Fræðimenn víða um heim hafa rannsakað tilurð, eðli og meðferð brunaáverka. Rannsóknirnar hafa 

m.a. tengst vökva- og næringarjafnvægi, sýkingum, sáragróanda, húðflutningi, umbúðum, sárameðferð 

og langtíma lífsgæðum þeirra sem brennast. Afleiðingar brunaáverka geta verið alvarlegar og má þar 

nefna verki, kláða, ör og kreppur yfir liðamót og á útlimum (Esselman, 2007). Tap á líkamlegri færni og 

öramyndun, sem rekja má til brunaáverka, geta leitt til breytinga á líkamsímynd og valdið andlegri 

vanlíðan hjá einstaklingnum. Húðin er sýnilegasti hluti líkamans og hefur því mikil áhrif á líkamsímynd 

(Lawrence, Mason, Schomer og Klein, 2012). 

Börn eru í mestri hættu á að brennast. Um 40% allra innlagna barna á sjúkrahús í Svíþjóð eru vegna 

brunaáverka (Willebrand o.fl., 2011). Börn sem brennast þurfa að takast á við margar áskoranir sem 

bæði tengjast meðferð brunaáverkans og endurhæfingu (Willebrand o.fl., 2011). Líkamlegar breytingar 

vegna áverkans geta leitt til tilfinninga eins og höfnunar, niðurlægingar og einangrunar (Pope, Solomons, 

Done, Cohn og Possamai, 2007). 

1.1.1 Heilsutengd lífsgæði og brunaáverkar 

Alþjóðaheilbrigðisstofnunin (WHO) skilgreindi hugtakið heilbrigði árið 1948 (World Health Organization, 

1998). Í kjölfar þess var farið að tengja heilsu fólks við lífsgæði og til varð skilgreining um þriggja vídda 

heilsu sem skiptist í líkamlega, andlega og félagslega heilsu (Kolbrún Albertsdóttir o.fl., 2009). 

Þegar heilsutengd lífsgæði voru fyrst mæld voru allar hliðar sem snúa að vellíðan einstaklingsins 

metnir. Til að hægt væri að mæla heilsutengd lífsgæði innan heilbrigðisvísinda var hugtakið þrengt með 

því að leggja áherslu á þátt heilbrigðis í getu einstaklingsins til að vera virkur í sinni eigin menningu og 

sínu eigin hlutverki (Böckerman, Johansson og Saarni, 2011). 

Heilsutengd lífsgæði eru huglæg og því þarf að meta hvernig einstaklingurinn skynjar heilsu sína og 

hvernig sjúkdómar, slys og meðferðir, geta haft áhrif á líf hans og lífsfyllingu. Heilsutengd lífsgæði eru 

þeir þættir sem tengjast heilsunni, hvernig einstaklingurinn upplifir hana auk mats einstaklingsins sjálfs 

á aðstæðum sínum miðað við heilsufar (Kolbrún Albertsdóttir o.fl., 2009). Nú á dögum eru heilsutengd 

lífsgæði í auknum mæli notuð til að meta gæði umönnunar og árangur meðferðar (Tómas Helgason, 

Júlíus K. Björnsson, Kristinn Tómasson og Erla Grétarsdóttir (2000). Heilsutengd lífsgæði eru metin í 

samanburði við það sem viðkomandi einstaklingur þekkir frá fyrri tíð. Félagsleg starfsgeta, hlutverk og 

geta til að sinna athöfnum daglegs lífs, sálfélagslegir þættir auk álags vegna sjúkdóms og meðferðar 

eru einnig mikilvægir þættir heilsutengdra lífsgæða (Padilla, Grant og Ferrel, 1992). Einn þáttur 

heilsutengdra lífsgæða er kynverund sem er skilgreind samkvæmt Alþjóðaheilbrigðisstofnuninni WHO 

sem „ástand líkamlegrar, tilfinningalegrar, andlegrar og félagslegrar velferðar í tengslum við kynverund 
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en ekki aðeins að vera laus við sjúkdóma, hamlanir eða veikindi“ (World Health Organization, 2006). 

Ýmsir þættir hafa áhrif á kynverund einstaklinga, sem fengið hafa brunaáverka, meðal annars 

líffræðilegir, sálrænir, félagslegir, menningarlegir, trúarlegir og andlegir (Öster og Sveen, 2015). Með því 

að notast við skilgreiningu WHO á kynverund má ætla að brunaáverki sem hefur lífeðlisfræðilegar, 

sálrænar og félagslegar afleiðingar geti haft neikvæð áhrif á kynverund. Eftir bruna á kynfærum geta 

örin haft áhrif á sjálfsálit einstaklingsins, kynferðislega ánægju og leitt til þess að sumir upplifa 

kynlífsvandamál (Öster og Sveen, 2015). Árið 2015 gerðu Öster og Sveen rannsókn á   kynverund  karla 

og kvenna sem fengið höfðu brunaáverka og notuðu þá spurningalistann BSHS-B. Alls var 107 

einstaklingum fylgt eftir í 6, 12 og 24 mánuði og 67 einstaklingum var fylgt eftir í tvö til sjö ár. 

Niðurstöðurnar sýndu að konur upplifðu lakari kynverund en karlar en meðaltalshlutfall kynjanna batnaði 

eftir því sem lengra leið frá því að þau fengu brunaáverkann. Saga um geðsjúkdóma og taugaáfall ásamt 

alvarleika brunaáverkans tengdust sterklega lakari kynverund (Öster og Sveen, 2015). 

Fjölmargar erlendar rannsóknir sýna fram á líkamleg, andleg og félagsleg vandamál, minnkaða 

atvinnuþátttöku og skert   lífsgæði eftir brunaslys. Þrátt fyrir að fá mikið af verkjalyfjum þjást einstaklingar, 

sem fengið hafa brunaáverka, af miklum verkjum. Þetta eru ekki eingöngu verkir vegna brunaáverkans 

heldur einnig vegna meðferðar hans og þegar athöfnum daglegs lífs er sinnt. Að búa við verki er áskorun 

og langvarandi verkir geta haft neikvæð áhrif á heilsutengd lífsgæði (Gauffin, Öster, Sjöberg, Gerdin og 

Ekselius, 2016). Frá 2000 til 2007 var gerð rannsókn í Svíþjóð þar sem verkir einstaklinga með 

brunaáverka voru metnir í tengslum við heilsutengd lífsgæði. Einstaklingarnir voru metnir eftir 3, 6, 12 

og 24 mánuði og síðan tvö til sjö ár (meðaltal 4,6) eftir brunaáverkann. Niðurstöður rannsóknarinnar 

sýndu að heilsutengd lífsgæði fóru batnandi eftir því sem lengra leið frá áverkanum. Þær sýndu einnig 

að þeir einstaklingar sem tóku verkjalyf í lengri tíma mældust með marktæk lakari lífsgæði á öllum 

tímapunktum nema í upphafi og eftir sex mánuði (Gauffin o.fl., 2016). 

1.1.2 Brunaáverkar á Íslandi 

Engar nýlegar rannsóknir eru til um faraldsfræði brunaáverka fullorðinna hér á landi. Til er rannsókn 

sem nær til slysa á börnum og fullorðnum á árunum 1988 til 1992. Samkvæmt þeirri rannsókn var 

nýgengi brunaáverka á tímabilinu, þar sem einstaklingarnir þurftu innlögn á sjúkrahús, 20,5 á hverja 

100.000 íbúa á ári (Steinar Guðmundsson, Sigurður Þorgrímsson og Ólafur Einarsson, 1997). 

Framkvæmdar hafa verið fjórar rannsóknir á brunaslysum barna á Íslandi og voru þær allar af 

faraldsfræðilegum meiði. Elsta rannsóknin nær til slysa á árunum 1957 til 1969 (Sigurður Björnsson, 

1970), næst komu rannsóknir á árunum 1982 til 1995 (Sigurður Þorgrímsson og Árni Björnsson, 1982; 

Ragnheiður Elísdóttir, Pétur Lúðvígsson, Ólafur Einarsson, Sigurður Þorgrímsson og Ásgeir 

Haraldsson, 1997) og 2000 til 2008 (Lovísa Baldursdóttir o.fl., 2010). Niðurstöður þessara rannsókna 

eiga það sameiginlegt að sýna að slysatíðni var hæst meðal barna yngri en 4 ára. Flest brunaslysin áttu 

sér stað á heimilum barnanna og hlutu drengir frekar brunasár en stúlkur. Rannsóknirnar sýndu einnig 

fram á að heitt vatn eða vökvi var orsakavaldur rúmlega helmings brunaslysanna. Í nýjustu rannsókninni 

kemur fram að meðalfjöldi innlagna á sjúkrahús var 16,5 börn á ári (Lovísa Baldursdóttir o.fl., 2010). 

Samkvæmt Hagdeild Landspítala hafa að meðaltali 32 einstaklingar, börn og fullorðnir, lagst árlega 

inn á Landspítala vegna brunaáverka á undanförnum 5 árum (Gagnagátt Landspítala, 2018).  
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Lýtalækningadeild Landspítala er eina sérhæfða deild landsins sem tekur á móti fullorðnum 

einstaklingum með brunaáverka sem þurfa að leggjast inn á sjúkrahús. Sumir þessara einstaklinga hafa 

fengið minniháttar brunaáverka en aðrir hlotið lífshættulega áverka. Á Barnaspítala Hringsins er eina 

sérhæfða barnadeild landsins sem tekur á móti börnum með brunaáverka sem þurfa að leggjast inn á 

sjúkrahús. Eftir útskrift barna og fullorðinna af sjúkrahúsi fer eftirlit fram á göngudeild sé þörf á því. 

Eftirlitið er þá ýmist hjá hjúkrunarfræðingi eða lýtalækni. Enginn annar formlegur stuðningur eftir útskrift 

af sjúkrahúsi stendur fólki sem hefur brennst eða aðstandendum þess til boða.  

1.2 Spurningakannanir  

Kannanir teljast til megindlegra rannsóknaraðferða og eru þær gerðar til að afla upplýsinga um tíðni, 

dreifingu og tengsl breyta í þýði (Polit og Beck, 2017). Breyturnar geta verið margvíslegar, t.d. tíðni hinna 

ýmsu þátta, skoðanir og viðbrögð (Evans og Mathur, 2005). Helstu kostir könnunarsniðs eru möguleikar 

á miklum sveigjanleika og umfangi en hins vegar gefa gögnin yfirleitt ekki ítarleg svör. Gagnasöfnun er 

hægt að framkvæma á pappír með spurningalistum, í síma-, net- og viðtalskönnunum (Polit og Beck, 

2017). 

Spurningakönnun er sérstök rannsóknaraðferð vegna aðferðarinnar sem notuð er við að afla 

gagnanna, það er að segja að spyrja spurninga (Þorlákur Karlsson, 2003). Spurningakannanir eru mikið 

notaðar í fræðigreinum sem fjalla um einstaklinga á einn eða annan hátt og eru algengar innan 

hjúkrunarfræði. Leggja skal áherslu á góð vinnubrögð við gerð spurninga vegna þess að mikilvægt er 

að spurningakönnunin sé áreiðanleg og réttmæt. Með spurningakönnunum er hægt að safna saman 

fjölbreyttum gögnum á frekar stuttum tíma og er það talinn helsti styrkleiki spurningakannana (Þorlákur 

Karlsson, 2003). 

1.2.1 Mælitæki og þýðing þeirra 

Hlutverk mælitækja er að safna upplýsingum um fyrirfram ákveðið efni (Polit og Beck, 2017), til dæmis 

um þekkingu, viðhorf, skoðanir, tilfinningar og/eða atferli. Styrkleiki mælitækja er mikill fjölbreytileiki og 

sveigjanleiki í uppbyggingu og fyrirlögn. Veikleiki þeirra er að það getur reynst erfitt að þróa þá frá grunni 

og eingöngu þeir sem eru læsir geta svarað (Sigríður Halldórsdóttir og Ragnheiður Harpa Arnarsdóttir, 

2016). 

Það getur verið flókið ferli að þróa mælitæki. Þegar mælitæki er þróað er nauðsynlegt að taka tillit til 

þess að það þarf að mæla það sama í mismunandi löndum og menningarheimum þar sem ólík tungumál 

eru töluð (Brynja Örlygsdóttir og Erla Kolbrún Svavarsdóttir, 2005). Mikilvægt er því að kanna hvort 

próffræðilegir eiginleikar mælitækisins séu fullnægjandi. Með próffræðilegum eiginleikum er verið að 

meta gæði mælitækisins þar sem eiginleikar þess eru metnir, þ.e. áreiðanleiki og réttmæti (Polit og Beck, 

2017). 

Markmið með þýðingu mælitækja er alltaf að þýðingin sé eins nálægt merkingu upprunalega 

mælitækisins eins og hægt er og þarf hún einnig að vera á skiljanlegu máli (Brynja Örlygsdóttir og Erla 

Kolbrún Svavarsdóttir, 2005). Þegar mælitæki er þýtt af einu tungumáli yfir á annað er mikilvægt að 

vanda vel til verka vegna þess að réttmæti mælitækjanna, áreiðanleiki og gæði þýðingarinnar geta haft 

áhrif á niðurstöður rannsókna. Það er því nauðsynlegt fyrir rannsakendur að styðjast við viðurkenndar 
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aðferðir fremur en handahófskenndar þegar verið er að þýða mælitæki (Brynja Örlygsdóttir og Erla 

Kolbrún Svavarsdóttir, 2005). 

Þurft getur að nota fleiri en eitt orð eða jafnvel setningar til þess að ná fram merkingu hugtaks eða 

orðs við þýðingu. Ekki þykir því gott að þýða beint frá orði til orðs. Hægt er að skipta samræmanleika 

mælitækja í nokkra flokka en þeir helstu eru samræmi í merkingu, samræmi í hugtökum og samræmi í 

útliti. Þegar rætt er um samræmi í merkingu mælitækja er átt við að merking spurninganna sem þýddar 

eru sé hin sama í upprunalegri útgáfu þess og í þýddri útgáfu. Þegar talað er um samræmi í hugtökum 

er átt við að merking spurninganna geti haft gildi fyrir þýðið eða úrtakið sem verið er að rannsaka vegna 

þess að menning er ólík milli landa og einhverjar kringumstæður geta verið ríkjandi í einu þjóðfélagi en 

ekki fundist í öðrum. Einnig er nauðsynlegt að samræmi sé í útliti spurningalistans á báðum tungumálum, 

t.d. undirstrikun, punktar og feitletrun (Brynja Örlygsdóttir og Erla Kolbrún Svavarsdóttir, 2005). 

Til eru margar aðferðir við þýðingu mælitækja en í þessu verkefni verður aðferð MAPI-

rannsóknarstofnunarinnar (e. MAPI Research Trust) kynnt þar sem stuðst var við þeirra aðferð við 

þýðingu mælitækisins (MAPI Research Trust, e.d.). Stofnunin skiptir þýðingarferlinu upp í fjögur skref; 

frumþýðingu, bakþýðingu, forprófun og prófarkalestur. Við frumþýðingu er reynt að þýða mælitækið í 

samræmi við málvenjur tungumálsins sem verið að þýða það á en ekki frá orði til orðs. Þegar fyrstu drög 

af frumþýðingu eru tilbúin er mælitækið bakþýtt. Það eykur gæði þýðingarinnar að þýða drög af 

mælitækinu aftur yfir á frumtungumálið. Til að bakþýða mælitækið eru fengnir einstaklingar sem hafa 

reynslu af þýðingu. Talið er nauðsynlegt að þeir séu tvítyngdir eða með menntun til bakþýðingar. Þegar 

búið er að bakþýða mælitækið er þýðingin borin saman við upprunalega spurningalistann til að sjá hvort 

merkingarfræðilegt samræmi sé á milli bakþýðingar mælitækisins og upprunalegrar útgáfu þess (MAPI 

Research Institute, e.d.)  

Nauðsynlegt er að forprófa þýdda mælitækið til að greina mögulegar villur eða galla við þýðingu þess. 

Þegar rannsakendur velja þátttakendur fyrir forprófunina er það oftast byggt á hentugleika, sem verður 

til þess að rannsakandinn fær ákveðinn sveigjanleika til að prófa sig áfram (Rúnar Helgi Andrason, 

2003). Mælt er með því að mælitæki séu forprófuð á nokkrum einstaklingum. Talið er gott að fylgjast 

með einstaklingunum sem svara mælitækinu í forprófuninni og óska eftir því að þeir láti vita af öllu því 

sem þeim finnst ekki nægjanlega skýrt fram sett, finnist eitthvað óþægilegt eða ef þeir hafi aðrar 

athugasemdir. Með því er verið að fá fram það sem þarf að laga í mælitækinu og í sumum tilfellum þarf 

að forprófa mælitækið aftur séu breytingarnar mjög miklar (Þorlákur Karlsson, 2003). Lokaskrefið við 

þýðingu mælitækis felst í prófarkalestri en þá er til dæmis fenginn sérfræðingur á því sviði sem 

mælitækið nær yfir og að lokum er mælitækið prófarkalesið af fræðingi í því tungumáli sem verið er að 

þýða það á. Eftir þetta ferli er mælitækið tilbúið til áreiðanleika- og réttmætisprófunar (Brynja Örlygsdóttir 

og Erla Kolbrún Svavarsdóttir, 2005). 

1.2.2 Útlit og uppbygging spurningakannana 

Þegar verið er að búa til spurningakönnun er mikilvægt að hún sé vel uppbyggð þar sem samskipti 

rannsakandans og þátttakandans fara í raun fram í gegnum könnunina. Þátttakandinn þarf að eiga 

auðvelt með að skilja til hvers er ætlast af honum og skilja spurningarnar sjálfar til að gera svarað þeim 

(Grétar Þór Eyþórsson, 2013). Það er því nauðsynlegt að þátttakandinn skilji nákvæmlega við hvað er 
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átt í hverri spurningu og því þarf að gera honum eins auðvelt að svara og mögulegt er (Þorlákur Karlsson, 

2003).  

Þegar verið er að raða upp spurningum í spurningakönnun verður að taka tillit til þess hvernig hún 

kemur til með að líta út fyrir þátttakandann. Listinn þarf að  að mynda rökrétta heild, til dæmis með röð 

spurninga, hvernig þær raðast eða parast saman. Þrátt fyrir að rannsakanda finnist sumar spurningar 

vera röklega tengdar er ekki víst að svarandi sjái sömu tengingu og því verður að fara gagnrýnum augum 

yfir röð spurninga í hverri spurningakönnun. Það þykir góð regla um röðun spurninga að þær, sem eru 

með sama þema, raðist saman (Grétar Þór Eyþórsson, 2013).  

Ekki á að spara pláss þegar verið er að búa til spurningakannanir. Gott línubil á milli spurninga og 

svarkosta er einnig mikilvægt sem og að aðgreina svarkostina vel. Mælt er með að nota lóðrétta 

uppsetningu á svarkostum frekar en lárétta þar sem síðarnefndi kosturinn verður aldrei jafn skýr og 

auðveldur fyrir þátttakandann. Mikilvægt er að aðgreina vel einstakar spurningar og spurningakafla með 

greinilegum kaflaskilum og fyrirsögnum, einnig að kaflaskipta spurningakönnuninni með til dæmis kafla 

A, B, C. Með þessu er þátttakandanum hjálpað að aðgreina þau þemu eða efni sem spurt er um (Grétar 

Þór Eyþórsson, 2013).  

1.2.3 Orðalag spurninga 

Þegar verið er að semja spurningakönnun er almenna reglan sú að nota einföld orð og passa að 

spurningarnar séu skýrar og ótvíræðar. Ef notast er við óskýrt orðalag og óskýr orð getur það orðið til 

þess að hægt sé að skilja spurningakönnunina á mismunandi vegu eða að hún skiljist ekki (Grétar Þór 

Eyþórsson, 2013). Einnig ber að varast að spyrja um fleiri en eitt atriði í einni og sömu spurningunni því 

það getur valdið misskilningi og erfiðleikum að vita hvorri spurningunni verið er að svara. Spurningar 

með tvöfaldri neitun ber einnig að forðast en þær geta misskilist hjá þátttakandanum. Einnig þarf að 

athuga að spurningarnar séu efnislega réttar, það er að rétt sé farið með staðreyndir. Vanda þarf vel 

tóninn í orðalagi spurninga því það getur haft áhrif á hvernig þeim er svarað (Grétar Þór Eyþórsson, 

2013). 

1.2.4 Framkvæmd spurningakannana 

Mikilvægt er að kynningarbréf fylgi með spurningakönnuninni. Í því er könnunin kynnt fyrir væntanlegum 

þátttakanda og þarf bréfið því að sannfæra hann um að taka þátt. Ef ekki tekst að sannfæra hann um 

þátttöku bitnar það á svarhlutfalli rannsóknarinnar en markmiðið er alltaf að hafa það sem hæst. Í 

kynningarbréfinu koma fram upplýsingar sem varða efni og innihald könnunarinnar, mikilvægi 

rannsóknarefnisins, nýtingu niðurstaðna, dreifingu þeirra og birtingu, framkvæmdaaðila, rannsóknarþýði 

og úrtak (Grétar Þór Eyþórsson, 2013). 

Þegar búið er að hanna spurningakönnunina endanlega ætti ekkert að vera til fyrirstöðu að hefja 

framkvæmd hennar með því að leggja hana fyrir það úrtak eða þýði sem hefur verið valið. Áður en það 

er gert er mikilvægt að framkvæma forprófun á spurningakönnuninni á meðal nokkurra einstaklinga. 

Hætta er á að þeim, sem samdi könnunina, hafi yfirsést eitthvað í ferlinu eða hafi ekki komið auga á 

villur í henni. Til dæmis geta spurningar verið torskiljanlegar, svarkostir óljósir og fyrirmæli ekki nægilega 

skýr, en slík atriði geta auðveldlega farið fram hjá rannsakandanum. Forprófun meðal nokkurra 
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einstaklinga gerir það oftast að verkum að villur uppgötvast og jafnvel fleiri vankantar. Í kjölfarið er 

spurningakönnunin leiðrétt og jafnvel ný og leiðrétt útgáfa forprófuð á ný (Grétar Þór Eyþórsson, 2013). 

1.2.5 Rýnihópar 

Rýnihópar eru ein tegund eigindlegra rannsóknaraðferða og í þeim kemur saman fólk með ákveðin 

einkenni og ræðir á markvissan hátt um ákveðið efni (Sóley S. Bender, 2016). Eitt af markmiðum 

rýnihóps getur verið að kanna efni sem lítið er vitað um. Oft er til dæmis byrjað á að mynda rýnihópa 

þegar þróa á mælitæki til að kanna hvernig rýnihópurinn ræðir um viðfangsefnið sem mæla á. Þess 

vegna er mikilvægt að hópurinn eigi eitthvað sameiginlegt sem aftur tengist efni rannsóknarinnar (Sóley 

S. Bender, 2016). 

Við þróun á spurningalista er það talið kostur að notast við rýnihópa til þess að dýpka skilning 

rannsakanda á viðfangsefninu og með honum fást einnig upplýsingar til þess að betrumbæta þróun 

spurningalistans. Einn helsti kostur rýnihópa við þróun á spurningalista er sveigjanleiki aðferðarinnar 

varðandi val á hópastærð, fjölda hópa, úrtak og greiningaraðferðir (Polit og Beck, 2017). 

Rýnihópar geta verið misstórir, en oftast eru þeir myndaðir af fimm til tíu þátttakendum. Vanda þarf 

valið á stærð hópsins því ef hópurinn er of stór getur farið svo að ekki komi allir sínum skoðunum að. 

Einnig má hópurinn ekki vera of fámennur því þá getur farið svo að of fá sjónarmið komi fram. Markmið 

með rýnihópum er að fá þátttakendur til að tjá skoðanir sínar af hreinskilni um ákveðin málefni sem eru 

mikilvæg fyrir markmið rannsóknarinnar (Krueger og Casey, 2000).  

Einn af kostum rýnihópa er að með þeim má safna fjölbreyttum gögnum frá mörgum á skömmum 

tíma. Ókostir rýnihópa eru til dæmis að erfitt getur verið að ná í þátttakendur, umræður geta orðið 

einsleitar, ólík einkenni þátttakenda geta skapað erfiðar umræður og tjáskipti geta einkennst af 

spurningum og svörum (Sóley S. Bender, 2016). 
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2 Aðferðir 

Eigindleg aðferðafræði var notuð í þessu verkefni til þess að þróa viðbótarspurningar inn í 

spurningalistann og prófa hann. Var það gert með rýnihóp og viðtölum við þátttakendur í forprófun 

spurningalistans. Megindleg aðferðafræði var notuð í þessu verkefni til að setja fram niðurstöður 

bakgrunnsbreyta, t.d. kyn og aldur.  

2.1 Þátttakendur 

Hugtakið þýði vísar til nákvæmlega skilgreinds hóps einstaklinga, þátttakenda eða atriða sem rannsókn 

er ætlað að ná yfir. Hugtakið úrtak vísar til ákveðins hluta þýðisins sem valinn er til þátttöku í 

rannsókninni (Polit og Beck, 2017). Þýði fyrirhugaðrar rannsóknar, sem þetta verkefni er hluti af, eru 

brunasjúklingar á Íslandi. Í úrtaki rannsóknarinnar verða allir þeir sjúklingar sem hlutu brunaáverka á 

tímabilinu 1. desember 2003 til 1. desember 2018, þá sem börn eða fullorðnir, lágu lengur en 24 

klukkustundir á Landspítala vegna áverkans á tímabilinu og eru nú 18 ára eða eldri.  

Til að uppfylla markmið þessa verkefnis voru tveir hópar valdir til þátttöku. Í fyrsta lagi var notað 

tilgangsúrtak við val á þátttakendum í rýnihóp, en þá eru valdir einstaklingar sem hafa reynslu af 

umræðuefninu (Polit og Beck, 2017). Tilgangur með rýnihópnum var að fá innsýn og hugmyndir 

þátttakendanna um atriði sem mikilvægt væri að spyrja um í spurningakönnuninni til að ná markmiði 

rannsóknarinnar. Í rýnihópinn var boðið tveimur einstaklingum sem fengið höfðu alvarlega brunaáverka, 

sérfræðingi í hjúkrun brunasjúklinga, lýtalækni, sjúkraþjálfara og hjúkrunarfræðingi sem vinnur við að að 

sinnna brunasjúklingum. Heilbrigðisstarfsfólkið ásamt rannsakanda hefur komið að því að sinna 

einstaklingum með brunaáverka til margra ára og hefur því mikla sérþekkingu á þessu sviði.  

Í öðru lagi var notað hentugleikaúrtak einstaklinga, sem fengið höfðu brunaáverka, til að velja 

þátttakendur í forprófun spurningalistans. Þegar valið er að nota hentugleikaúrtak velur rannsakandi 

sjálfur þá þátttakendur sem eiga að taka þátt í rannsókninni (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 

2003). Valdir voru 11 einstaklingar úr heildarúrtaki fyrirhugaðrar rannsóknar til að forprófa 

spurningalistann áður en hann yrði sendur út til alls úrtaksins en í slíkum tilgangi nægir að forprófa hann 

á nokkrum einstaklingum (Grétar Þór Eyþórsson, 2013). Frá Vöruhúsi gagna á Landspítala var fenginn 

listi yfir þá einstaklinga sem féllu undir skilyrði úrtaksins. Rannsakandi, ásamt öðrum leiðbeinandanum, 

fóru yfir listann og völdu um það bil tíunda hvern einstakling af listanum til að bjóða þátttöku í 

forprófuninni. Hugað var að því að úrtakið endurspeglaði hlutfall karla og kvenna og hefði svipaða 

aldursdreifingu og hópurinn á listanum.  

2.2 Áreiðanleiki og réttmæti 

Það skiptir máli að mælitæki sem notuð eru við rannsóknavinnu sýni áreiðanlegar og réttmætar 

niðurstöður (Guðrún Pálmadóttir, 2003). Áreiðanleiki (e. reliability) lýsir stöðugleika og nákvæmni 

mælitækis í mælingum, þ.e. hvort mælitækið mæli það sem því er ætlað að mæla (Polit og Beck, 2017). 

Til eru þrenns konar áreiðanleikapróf; stöðugleiki (e. stability), innri samkvæmni (e. consistency) og 

jafngildi (e. equivalence). Innri samkvæmni segir til um að hve miklu leyti spurningar í mælitækinu mæla 

sama hugtak eða eiginleika. Algengast er að reiknaður sé Cronbach’s alpha stuðull þegar innri 
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samkvæmni er mæld. Áreiðanleikastuðullinn er á bilinu 0,00–1,00 og gefur hærri tala til kynna aukinn 

áreiðanleika. Ef stuðullinn er 1,00 mælir hver þáttur í mælitækinu nákvæmlega sama hugtakið. Æskilegt 

er að stuðullinn sé yfir 0,70 (Polit og Beck, 2017).  

Réttmæti (e. validity) mælitækis vísar til þess hvort mælitækið mæli það sem því er ætlað að mæla 

(Polit og Beck, 2017). Til eru nokkrar tegundir réttmætis en í grunninn er hægt að skipta því í innra og 

ytra réttmæti. Innra réttmæti er náð þegar rannsóknarniðurstöður endurspegla áhrif þeirra óháðu breyta 

sem rannsóknin beindist að en endurspegla ekki áhrif utanaðkomandi breyta. Ytra réttmæti er náð þegar 

hægt er með nokkru öryggi að heimfæra niðurstöður rannsóknarinnar upp á fólk og aðstæður utan 

rannsóknarvettvangsins (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Innihaldsréttmæti segir til um hversu vel 

spurningarnar í spurningalistanum ná yfir allt það sem þeim er ætlað að mæla og sýndarréttmæti segir 

til um hversu sannfærandi spurningalistinn virkar á væntanlega notendur þess og sérfræðinga (Guðrún 

Árnadóttir, 2003). 

Til að kanna innihaldsréttmæti (e. content validity) og sýndarréttmæti (e. face validity) hins  

fyrirhugaða spurningalista var settur saman rýnihópur af sex einstaklingum til að fá endurgjöf á hann. 

Eftir ábendingar frá rýnihópnum var sumum spurningum breytt og/eða orðalag lagfært í BSHS-B auk 

þess sem búnar voru til nýjar viðbótarspurningar. Með þessum hætti var réttmæti viðbótar- og 

bakgrunnspurninga aukið. 

2.3 Mælitæki  

Til að mæta tilgangi fyrirhugaðrar rannsóknar var mælitækið BSHS-B valið. Það er bandarískt að 

uppruna og metur líðan og lífsgæði einstaklinga sem fengið hafa brunaáverka 

Árið 1982 var The Burn Specific Health Scale þróað fyrst til að meta tíðni og styrkleika einkenna og 

áhrif þeirra á líf einstaklinga sem fengið höfðu brunaáverka og innihélt sú útgáfa 114 spurningar (Kildal, 

Andersson, Fugl-Meyer, Lannerstam og Gerdin, 2001). The Burn Specific Health Scale var síðan þróað 

áfram og stytt í 80 spurningar og kallast sú útgáfa The Burn Specific Health - A. Þessi útgáfa náði ekki 

víðtækri notkun því lengd mælitækisins var talin hamlandi og auk þess náði það ekki yfir ákveðna þætti 

tengda heilsu einstaklinga með brunaáverka. Mælitækið var því endurskoðað og endurbætt og til varð 

mælitækið The Burn Specific Health - R. Nýjasta útgáfan af mælitækinu, BSHS-B (brief) er sú sem notuð 

er í þessari rannsókn. Hún var þróuð árið 2001 í Svíþjóð og samanstendur af 40 atriðum, staðhæfingum 

sem flokkast í svið sem lýsa hitaskynjun (e. heat sensitivity), tilfinningum (e. affect), færni handa (e. 

hand function), starfs (e. work), kynheilsu (e. sexuality), sambands við aðra (e. interpersonal 

relationships) og líkamsímyndar (e. body image). Svarmöguleikar eru fimm á Likert-kvarðanum, frá 

„mjög“ til „alls ekki“.  

BSHS-B hefur verið þýtt á mjög mörg tungumál og reynst vera áreiðanlegt. Til dæmis var Cronbach‘s 

alpha áreiðanleikastuðull undirsviðanna í sænsku útgáfunni á bilinu 0,75–0,93 (Kildal o.fl., 2001),  0,75–

0,93 í þýskri útgáfu (Muller o.fl., 2015). Í ítalskri þýðingu 0,65–0,91 (Sideli o.fl., 2014), í persneskri 

þýðingu á bilinu 0,81–0,96 (Pishnamazi, Rejeh, Heravi-Karimooi og Vaismoradi, 2013) og í hebreskri 

þýðingu 0,81–0,98 (Stavrou o.fl., 2015). Í franskri þýðingu mælitækisins mældist Cronbach‘s alpha 

áreiðanleikastuðullinn 0,93 í heild (Gandofi o.fl., 2016). 
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Mælitækið BSHS-B hafði ekki áður verið þýtt á íslensku og var því fyrsta skrefið að þýða það til að 

hægt væri að nota það hér á landi. Dr. Brynja Ingadóttir sérfræðingur í hjúkrun fékk leyfi höfundar til 

þýðingar mælitækisins á íslensku.  

2.3.1 Viðbótarspurningar og bakgrunnsspurningar 

Viðbótarspurningar og bakgrunnsspurningar spurningalistans voru þróaðar á reglulegum fundum 

rannsakenda og í rýnihópi heilbrigðisstarfsmanna og fyrrum brunasjúklinga sem hittist einu sinni. 

Spurningarnar byggðust á fræðilegri lesefnisleit, klínískri reynslu rannsakenda og reynslu þátttakenda í 

rýnihóp.  

2.4 Þýðing BSHS-B á íslensku 

Stuðst var við leiðbeiningar sem gefnar hafa verið út af MAPI-rannsóknarstofnuninni í Frakklandi (MAPI 

Research Trust, e.d.). 

2.4.1 Frumþýðing 

BSHS-B var þýtt af ensku á íslensku af tveimur einstaklingum, annars vegar rannsakanda sem er 

hjúkrunarfræðingur og hins vegar af löggiltum þýðanda sem ekki er heilbrigðismenntaður. Báðar 

þýðingarnar voru síðan yfirfarnar af rannsakanda og leiðbeinendum og sænska útgáfa mælitækisins 

einnig höfð til hliðsjónar. Hvert atriði mælitækisins var lesið vel yfir og þýðingin lagfærð til að tryggja að 

atriðin væru skýr, vel skiljanleg og á góðu íslensku máli. Eftir þessa yfirferð varð til ein útgáfa og var hún 

send í bakþýðingu. 

2.4.2 Bakþýðing 

Með bakþýðingu er átt við að frumþýðingin er þýdd aftur yfir á frummálið og sá sem bakþýðir hefur ekki 

aðgang að frumtextanum á meðan. Markmið bakþýðingarinnar er að tryggja að engin spurning hafi 

glatað upprunalegri merkingu sinni í frumþýðingunni (Polit og Beck, 2017). Mælitækið var bakþýtt af 

einstaklingi sem hefur ensku, mál upprunalega textans, að móðurmáli, býr yfir góðri færni á íslensku en 

er ekki með menntun á sviði heilbrigðisvísinda. Eftir að búið var að bakþýða mælitækið báru rannsakandi 

og leiðbeinendur saman frumtexta og bakþýðingu og lagfærðu þau atriði sem þurfti að laga í samráði 

við bakþýðanda. Þegar sátt hafði náðst varðandi þýðinguna var mælitækið tilbúið fyrir gagnrýni 

rýnihópsins. Þýðingarferlið í heild sinni tók um tíu vikur. 

2.5 Spurningalistinn í heild rýndur á fundi með rýnihópi 

Í rýnihópnum voru tveir einstaklingar sem fengið höfðu alvarlega brunaáverka. Þeir voru valdir með þarfir 

rannsóknarinnar í huga þar sem þeir höfðu þekkingu og reynslu varðandi rannsóknarefnið. Annar 

leiðbeinandinn þekkti þessa einstaklinga persónulega og fékk leyfi þeirra til þess að rannsakandi hefði 

samband við þá.  

Eftir að allir, sem fengið höfðu boð um að taka þátt í rýnihópnum, höfðu samþykkt þátttöku var þeim 

sendur spurningalistinn í tölvupósti þremur dögum fyrir fundinn svo þeim gæfist tími til að kynna sér 

hann fyrir fundinn. Þeir voru beðnir að skrá hjá sér athugasemdir, til dæmis varðandi orðalag, 
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uppsetningu og allt það sem þeim þætti að betur mætti fara í spurningalistanum. Einnig var óskað eftir 

því að þeir íhuguðu hvaða spurningar gæti vantað í spurningalistann.  

Rannsakandi hitti þátttakendur 21. september 2018 í fundarherbergi á deild B3, Landspítala í 

Fossvogi. Í upphafi fundarins voru allir boðnir velkomnir og boðið að fá sér sæti. Setið var við langborð 

þar sem rannsakandi sat við annan endann. Komið hafði verið fyrir veitingum og drykkjum á borðinu og 

þátttakendur voru hvattir til að fá sér. Næst var farið yfir hver tilgangur verkefnisins væri og hverjar helstu 

áherslur þess væru. Byrjað var á að fara markvisst yfir hvert hinna 40 atriða mælitækisins BSHS-B. 

Næst var farið yfir þær hugmyndir um viðbótarspurningar sem rannsakandi og leiðbeinendur höfðu 

áhuga á að hafa með í rannsókninni en þær fjalla um brunaslysið sjálft og afleiðingar þess ásamt 

ábendingum um hvað betur mætti fara í þjónustu við brunasjúklinga á Íslandi. Óskað var eftir áliti og 

tillögum frá rýnihópnum varðandi viðbótarspurningar. Að lokum var farið yfir bakgrunnsspurningar. 

2.6 Forprófun á spurningalistanum 

Forprófun (e. pre-test) er skilgreind sem minni útgáfa og/eða prófun á mælitæki fyrir aðra stærri 

rannsókn. Tilgangur forprófana er að sjá hvernig þátttakendum gengur að svara spurningalista og óska 

eftir athugasemdum frá þeim um þau atriði sem betur megi fara (Polit og Beck, 2017). Sé þörf á að 

breyta spurningalistanum töluvert eftir forprófun er nauðsynlegt að forprófa hann aftur eftir að breytingar 

hafa verið gerðar. Fýsileiki spurningalistans er einnig skoðaður og vísar hann til þess hversu líklegt er 

að úrtakið vilji svara spurningum listans (Polit og Beck, 2017). Það var markmiðið með forprófuninni í 

þessari rannsókn. Mæling á próffræðilegum eiginleikum íslensku þýðingarinnar og samanburður við 

próffræðilega eiginleika frumútgáfu mælitækisins verður gerð í stærri rannsókn um langtímaáhrif 

brunaáverka á heilsu fullorðinna einstaklinga. 

Forprófun á spurningalistanum í heild sinni fór fram í janúar og febrúar 2019. Að fengnu leyfi 

siðanefndar var haft samband við valda þátttakendur símleiðis, rannsóknin kynnt og óskað eftir þátttöku 

þeirra og aðstoð við að forprófa listann. Ef viðkomandi samþykkti þátttöku fékk hann sendan 

spurningalistann, spurningar sem könnuðu fýsileika spurningalistans auk svarumslags sem setja mátti 

ófrímerkt í póst. Þátttakendur voru beðnir um að meta fýsileika spurningalistans með því að svara hversu 

sammála eða ósammála þeir voru fjórum staðhæfingum: 1) Leiðbeiningarnar með spurningalistanum 

voru einfaldar og auðvelt var að fylgja þeim, 2) Spurningarnar sjálfar voru skýrar og auðvelt að skilja 

þær, 3) Spurningalistinn var hæfilega langur og 4) Það var pirrandi að svara spurningunum. 

Svarmöguleikar við spurningunum voru: Mjög sammála, sammála, hvorki sammála né ósammála, 

ósammála og mjög ósammála.  

Í símtalinu voru þátttakendur beðnir um að lesa allar spurningarnar, svarmöguleika og leiðbeiningar 

yfir og skrá hjá sér athugasemdir um hvað betur mætti fara í spurningalistanum. Jafnframt var ákveðin 

dagsetning og tími til að hringja aftur í viðkomandi. Eftir um 10 til 14 daga var aftur haft samband við 

þátttakendur símleiðis og farið yfir þær athugasemdir sem þeir höfðu um spurningalistann og skráði 

rannsakandi þær hjá sér. Eftir það var óskað eftir því að þátttakendur sendu útfylltan spurningalistann 

ásamt svörum við spurningum um fýsileika hans í lokuðu umslagi til rannsakanda.  
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2.7 Siðfræðileg álitamál 

Breytt vinnulag og aukin þekking í heilbrigðisvísindum væri ekki mikils virði ef ekki væri byggt á 

vísindarannsóknum, sem meðal annars er óhjákvæmilegt að gera á mönnum. Gerðar hafa verið 

ítarlegar siðareglur til að vernda rétt og hagsmuni þátttakenda í rannsóknum og árið 1964 var 

Helsinkiyfirlýsingin gefin út af Alþjóðafélagi lækna. Hún leggur grunninn að siðfræði rannsókna og byggir 

á því að tryggja siðferðilega hagsmuni í rannsóknum með því að koma í veg fyrir misnotkun á fólki (World 

Medical Association Declaration of Helsinki, 2013). 

Á Íslandi starfar Vísindasiðanefnd auk tveggja siðanefnda heilbrigðisrannsókna, við Landspítala 

annars vegar og Sjúkrahúsið á Akureyri hins vegar. Ef framkvæma á rannsókn á heilbrigðissviði á Íslandi 

þarf að fara að reglum Vísindasiðanefndar og sækja um leyfi til hennar. Hennar hlutverk er að meta 

fyrirhugaðar rannsóknir á heilbrigðissviði til að tryggja að þær uppfylli vísinda- og siðfræðileg skilyrði eða 

kröfur um rannsókna sjónarmiðum. Þegar framkvæma á vísindarannsókn á heilbrigðissviði á Íslandi skal 

hún vera framkvæmd af virðingu fyrir mannhelgi þátttakenda. Ekki skal fórna mannréttindum fyrir 

hagsmuni vísinda og samfélags og við framkvæmd og skipulag rannsókna skal gera siðfræðilegum og 

vísindalegum sjónarmiðum hátt undir höfði. Jafnframt skal gæta persónuverndar þátttakenda 

(Vísindasiðanefnd, 2019). Í rannsóknum ber að reyna, eftir fremsta megni, að virða þær siðareglur sem 

sammæli hefur ríkt um að gildi í heilbrigðisvísindum. Reglurnar eru kenndar við sjálfræði, skaðleysi, 

velgjörð og réttlæti. Sjálfræðisreglan vísar til virðingar fyrir einstaklingnum og sjálfræði hans. Val 

þátttakanda til þátttöku á að vera óþvingað og honum heimilt að draga þátttöku sína til baka á hvaða 

tímapunkti rannsóknar sem er, án eftirmála (Sigurður Kristinsson, 2003). Upplýst samþykki er mikilvægt 

til að tryggja að þátttakandi fái fullnægjandi upplýsingar um rannsóknina, hann skilji upplýsingarnar, hafi 

val um að taka þátt eða hafna þátttöku og þekki rétt sinn til að hafna þátttöku á síðari stigum rannsóknar 

(Polit og Beck, 2017).  

Þar sem þetta verkefni er hluti af undirbúningi vísindarannsóknar var sótt um leyfi til Siðanefndar 

Landspítala og framkvæmdastjóra lækninga á Landspítala þegar spurningalistinn var tilbúinn til 

forprófunar. Samkvæmt reglum um vísindarannsóknir á Landspítala þarf framkvæmdastjóri lækninga  

að veita samþykki sitt sem umsjónaraðili sjúkraskráa spítalans (Landspítali, 2019). Siðanefnd 

Landspítala og framkvæmdastjóri lækninga samþykktu rannsóknina í desember 2018 (48/2018) 

(Fylgiskjal 3 og 4). Á sama tíma var einnig send tilkynning um rannsóknina til Persónuverndar en 

hlutverk hennar er að gæta þess að rannsóknin sé unnin í samræmi við reglur um persónuvernd. 

Í samræmi við skaðleysisregluna fengu þátttakendur kynningarbréf (Fylgiskjal 2). Mikilvægt er að 

gæta þess að valda þátttakanda ekki skaða (Sigurður Kristinsson, 2003). Rannsakandinn gerði sér grein 

fyrir því að spurningalistinn um brunaslysið gæti vakið upp erfiðar tilfinningar og þess vegna var gengið 

frá því fyrirfram og þátttakendum bent á að þeim stæði til boða að ræða við geðhjúkrunarfræðing hjá 

Landspítala, teldu þeir þörf á eftir að hafa svarað spurningalistanum. Velgjörðarreglan kveður á um að 

velja þá rannsóknarleið þar sem best er hægt að láta gott af sér leiða og gera einungis rannsóknir sem 

eru heildinni til hagsbóta (Sigurður Kristinsson, 2003). Rannsakandi telur að sú þekking sem fæst með 

rannsókninni eða sambærilegum rannsóknum geti hjálpað fagfólki eins og hjúkrunarfræðingum að koma 

betur til móts við þarfir sjúklinga með brunaáverka á meðan og eftir að þeir hafa legið inni á spítala 

vegna brunaáverka sinna. Réttlætisreglan felur í sér spurninguna um hvað þátttakendur fái fyrir sitt 
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framlag til rannsóknarinnar (Sigurður Kristinsson, 2003). Ekki var um fjárhagslegan ávinning að ræða 

með þátttöku í verkefninu en allir fyrrum brunasjúklingar höfðu jafna möguleika á að lenda í úrtakinu og 

með því fengu þeir tækifæri til þess að láta skoðanir sínar í ljós.  

Siðareglur Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga, reglur Siðanefndar Landspítala, lög um réttindi 

sjúklinga og Helsinkiyfirlýsingin voru höfð til hliðsjónar við undirbúning rannsóknarinnar og forprófun 

spurningalistans. Útbúið var kynningarbréf þar sem fram kom tilgangur rannsóknarinnar, ávinningi lýst, 

óskað eftir þátttöku sjúklings og útskýrt að neitun hefði ekki áhrif á þjónustu hans á Landspítala. Ekki 

var nauðsynlegt að útbúa sérstakt eyðublað með upplýstu samþykki heldur var litið svo á að 

einstaklingurinn hefði samþykkt þátttöku sína með því að svara spurningalistanum og senda hann til 

baka. Farið var með öll gögn sem trúnaðarmál og fullri þagmælsku heitið. Rannsakandi og leiðbeinendur 

höfðu einir aðgang að frumgögnum. 

Mögulegur ávinningur af þátttöku í fyrirhugaðri rannsókn er að niðurstöður hennar geti stuðlað að 

bættri þjónustu við einstaklinga með brunaáverka og þar með bættri líðan og auknum lífsgæðum þeirra. 

2.8 Úrvinnsla, túlkun og greining gagna 

Þau gögn sem safnað var í þessu verkefni voru „dagbækur“ eða athugasemdir rannsakanda sem voru 

skráðar meðan á þýðingarferlinu stóð, niðurstöður viðtals við rýnihóp, niðurstöður símaviðtala við 

þátttakendur í forprófuninni og svör þeirra í spurningalistanum og við spurningum um fýsileika hans. Við 

úrvinnslu gagna sem tilheyrðu megindlega hluta rannsóknarinnar var notast við tölfræðiforritið Excel. 

Lýsandi tölfræði var notuð til að lýsa bakgrunnsupplýsingum. Við úrvinnslu gagna sem tilheyrðu 

eigindlega hluta rannsóknarinnar var notast við innihaldsgreiningu (e. content analysis) en með henni 

er verið að flokka og skipuleggja gögn í samræmi við hugtök og þemu (Polit og Beck, 2017).  
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3 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður fjallað um niðurstöður verkefnisins. Greint verður fyrst frá þýðingarferlinu og þeim 

áskorunum sem komu upp við það ferli. Því næst verður farið yfir niðurstöður, sem komu fram í 

rýnihópnum og gerð grein fyrir niðurstöðum forprófunar á spurningalistanum, þar með talið fýsileika 

spurningalistans. 

3.1 Íslensk útgáfa BSHS-B: Líðan og lífsgæði einstaklinga með 
brunaáverka 

Þýðingarnar tvær voru mjög líkar, uppbygging og orðalag setninga var oft mjög svipuð og gekk 

rannsakanda og leiðbeinendum vel að samræma orðalag og nokkur atriði, sem ekki voru nákvæmlega 

eins í báðum þýðingunum. Niðurstaðan var eitt þýtt mælitæki sem sent var í bakþýðingu. 

Niðurstöðurnar úr bakþýðingu á mælitækinu voru að mestu í samræmi við upprunalega útgáfu 

mælitækisins. Nokkur atriði voru þó með öðru orðalagi í bakþýðingu en frumtexta mælitækis. Það gerði 

þó ekki það að verkum að merkingarfræðilegur munur væri til staðar. Sem dæmi má nefna að enska 

orðið write var notað í stað orðsins signing sem finna mátti í upprunalegu útgáfunni en lítill 

merkingarfræðilegur munur er á orðunum. Stundum mátti finna mun á orðaröð milli bakþýðingarinnar 

og frumtextans. Var það þá oftast tengt breytingum á orðaröð í íslensku þýðingunni sem þótti 

nauðsynlegt til þess að laga mælitækið sem best að íslensku máli. Nokkrar vangaveltur voru með 

hvernig best væri að þýða orðið burn þannig að merking orðsins kæmist sem best til skila í öllum 

spurningunum þar sem orðið kemur fyrir. Orð eins og brunaslys, brunaör komu upp en niðurstaðan var 

að nota orðið brunaáverki. 

Mælitækið BSHS-B var upphaflega þróað í þeim tilgangi að kanna líðan og lífsgæði fullorðinna 

einstaklinga eftir brunaáverka sem þeir fengu á síðastliðnum þremur til fimm árum. Það virðist ekki hafa 

áður verið notað í þeim tilgangi að kanna líðan og lífsgæði fólks sem brenndist fyrir mörgum árum, og 

þar með talið að hafa brennst sem barn. Upp kom vandamál við þýðingu á spurningum 21–24 (Mynd 1) 

vegna þess að ef viðkomandi brenndist á barnsaldri, þ.e. fyrir kynþroska, þá þekkti hann væntanlega 

ekki neitt annað en að vera eins og hann er, með brunaáverkann, og getur því ekki borið sig saman fyrir 

og eftir slysið. Fyrsta niðurstaðan var sú að bæta við svarmöguleikanum „á ekki við“ og þannig fór 

spurningalistinn í forprófun. Athugasemd kom frá einum þátttakanda um af hverju þessi svarmöguleiki 

væri aðeins við spurningu 21–23. 
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Mynd 1. Framsetning spurninga í forprófun 

 

 

Í framhaldinu var leitað eftir áliti hjá bæði sérfræðingi í gerð mælitækja og hjá þátttakendum í málstofu 

meistaranemenda við Hjúkrunarfræðideild Háskóla Íslands þegar verkefnið var kynnt þar. Nokkrar 

tillögur komu fram og úr varð að endurorða spurningar 21–23. Hér að neðan má sjá þær breytingar sem 

gerðar voru. 

21. Brunaáverkinn hefur gert það að verkum að ég á erfitt með kynferðislega örvun 

22. Brunaáverkinn hefur gert það að verkum að ég hef engan áhuga á kynlífi 

23. Brunaáverkinn hefur gert það að verkum að ég forðast að faðma, knúsa og kyssa 

Einn af þátttakendunum sem hefur reynslu af því að vera með brunaáverka gerði athugasemd við 

spurningu 5 (Tafla 1) um notkun hnífapara. Hann sjálfur getur ekki borðað bæði með hníf og gaffli 

samtímis en getur þó notað bæði, aðeins ekki á sama tíma. Því var ákveðið að breyta spurningunni og 

notast frekar við orðið hnífapör. Annar þátttakandi gerði athugasemd við orðið krónupening við 

spurningu 7, fannst meira viðeigandi að notast við orðið mynt og voru allir sammála því. Í spurningu 12  

var gerð athugasemd við orðið „stundum“. Athugasemdin beindist að því að annað hvort ætti viðkomandi 

við tilfinningaleg vandamál eða ekki þessa stundina þar sem verið var að spyrja um síðastliðnar tvær 

vikur. Orðið „stundum“ var því tekið út og sett inn „ég hef átt við tilfinningaleg vandamál að stríða“. Við 

spurningu 15 kom fram smávægileg athugasemd og var því orðinu „til“ bætt inn í setninguna. Í spurningu 

16 kom einn þátttakendanna sem hefur reynslu af því að vera með brunaáverka með athugasemd 

varðandi orðalagið „mér finnst ég vera fangi í eigin aðstæðum“. Honum fannst hann ekki vera fangi í 

eigin aðstæðum þó svo hann gæti engu breytt, hann talaði um að hann væri frekar fastur í eigin 

aðstæðum. Aðrir þátttakendur tóku undir að þetta væri frekar óheppilegt orðaval að nota orðið fangi og 

var því breytt yfir í „að vera föst/fastur í eigin aðstæðum“. Athugasemdin í spurningu 34 var um að röðun 

á orðum í spurningunni væri ekki alveg rétt. Spurningin var því umorðuð og allir voru sáttir eftir það. Að 

lokum kom athugasemd við spurningu númer 40. Þátttakendur töldu það ekki passa að nota orðið 

„vandamál“, fannst það vera frekar sterkt og ekki ná yfir það sem verið væri að tala um. Því var breytt 

yfir í orðið „erfiðleikar“ og voru allir sammála um að það ætti betur við. 
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Tafla 1. Athugasemdir þátttakenda í rýnihóp vegna spurninga sem tilheyra mælitækinu BSHS-B 

Spurning nr. Upphaflegt orðalag Endurbætt orðalag 

5 Hversu erfitt er fyrir þig að borða 

með hníf og gaffli? 

Hversu erfitt er fyrir þig að nota hnífapör? 

7 Hversu erfitt er fyrir þig að taka 

krónupening upp af sléttum fleti? 

Hversu erfitt er fyrir þig að taka mynt upp 

af sléttum fleti? 

12 Stundum hef ég átt við tilfinningaleg 

vandamál að stríða 

Ég hef átt við tilfinningaleg vandamál að 

stríða 

15 Ég hef engan að tala við um mín 

vandamál 

Ég hef engan til að tala við um mín 

vandamál 

16 Mér finnst ég vera fangi í eigin 

aðstæðum 

Mér finnst ég vera föst/fastur í eigin 

aðstæðum 

34 Sumt sem mér hefur verið sagt að 

gera vegna brunaáverkans líkar mér 

ekki að gera 

Mér líkar ekki sumt af því sem mér er sagt 

að gera vegna brunaáverkans 

40 Brunaslysið hefur valdið mér 

vandamálum í starfi 

Brunaáverkinn hefur valdið mér 

erfiðleikum í starfi 

 

Þátttakendur í forprófuninni voru beðnir að skrifa hjá sér athugasemdir um það sem betur mætti fara 

í spurningalistanum. Við úrvinnslu athugasemdanna voru þær flokkaðar í fjóra flokka, þeir voru: 1) 

Athugasemdir við fyrirmæli, 2) Athugasemdir við innihald spurninga, 3) Athugasemdir við innihald 

svarmöguleika og 4) Athugasemdir við orðalag. Í töflu 2 er gerð grein fyrir þeim fjölda athugasemda sem 

komu fram undir hverjum flokki. 

Tafla 2. Athugasemdir frá þátttakendum í forprófun um spurningalista 

Flokkur         Fjöldi athugasemda 

1) Athugasemdir við fyrirmæli     1 

2) Athugasemdir við innihald spurninga    2 

3) Athugasemdir við innihald svarmöguleika   4 

4) Athugasemdir við orðalag     1 

 

Athugasemdin, sem kom fram í flokki númer eitt, var við spurningu númer 46. Þátttakanda fannst ekki 

koma nógu skýrt fram hvort verið væri að spyrja um vandamál tengd brunaáverkanum eða ekki. Nefndi 

hann að það væru önnur vandamál sem gætu líka valdið t.d. verkjum og kláða. Í flokki númer tvö komu 

fram athugasemdir um að það væri einungis spurt spurninga tengdum sólinni og fannst þátttakanda 

alveg vanta að þar væru einnig spurningar um kulda. Þar komu einnig fram athugasemdir um að 

spurningar 33 til 35 væru að spyrja um það sama. Í flokki þrjú kom fram athugasemd oftar en einu sinni 

að bæta mætti við svarmöguleikanum „annað“ þegar verið væri að spyrja um hvaða námi þátttakandi 



  

32 

hefði lokið. Einnig kom fram hjá einum þátttakanda að honum þætti erfitt að greina á milli 

svarmöguleikanna frekar og dálítið og einn þátttakandi gerði athugasemd við svarmöguleikann „á ekki 

við“ í spurningum 21 til 24. Ein athugasemd kom síðan í flokki fjögur en hún var um orðalag á spurningu 

númer sjö í bakgrunnsupplýsingum. Þátttakanda fannst spurningin vera smá stuðandi eða eins og verið 

væri að spyrja um hver það væri sem hefði valdið brunaáverkanum. Þeirri spurningu var breytt úr opinni 

spurningu í lokaða spurningu með svarmöguleikum. 

3.2 Viðbótarspurningar 

Brunasjúklingar geta haft einkenni frá brunaáverkanum í mörg ár frá því þeir fengu áverkann. 

Rannsakanda og leiðbeinanda fannst vanta spurningar í mælitækið um einkenni sem algengt væri að 

brunasjúklingar fyndu fyrir. Var því samin spurning númer 46 sem spyr um fimm algeng einkenni 

brunasjúklinga. Þátttakendur í rýnihópnum voru sammála því að þessa spurningu hefði vantað.  

Þátttakendur í rýnihópnum komu með þó nokkrar hugmyndir um viðbótarspurningar og úr varð að 

bætt var við sex spurningum sem komu í framhaldi af mælitækinu, spurningar 41- 46 (Mynd 2). Flestar 

þessara spurninga komu frá þátttakanda sem hefur brunaáverka. 

Í rýnihópnum var verið að leita eftir því að fá fram sjónarmið fyrrum sjúklinga og 

heilbrigðisstarfsmanna. Þessar spurningar voru endanlega samdar eftir að rýnihópurinn hafði hist en 

þar komu fram ýmsar ábendingar um hvaða spurningum mætti bæta við.  

Í forprófuninni kom fram hjá einum þátttakanda að honum þætti vanta spurningu sem spyrði um kulda 

en fleiri hugmyndir komu ekki fram þar. Einnig kom í ljós að spurningar 41 – 46 voru orðaðar sem 

stafhæfingar en ekki eins og spurningar en og búið var að ákveða. 

Að lokum voru samdar tvær opnar spurningar um hvað mætti betur fara í þjónustu við einstaklinga 

með brunaáverka á Íslandi. 
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Mynd 2. Viðbótarspurningar 

 

3.3 Bakgrunnsspurningar 

Valdar voru hefðbundnar bakgrunnsspurningar (Fylgiskjal 1) og spurt um aldur, kyn og menntun en þær 

skilgreina þátttakendur betur í úrtakinu. Það er einnig hægt að nota þær til þess að bera saman 

niðurstöður rannsókna. Að lokum voru samdar nokkrar spurningar til viðbótar er tengdust brunaslysinu 

sjálfu, brunaáverkanum og afleiðingum hans, spurning um aldur einstaklingsins þegar hann brenndist, 

hvort hann hefði farið í aðgerð vegna brunaslyssins og fleira. 

3.4 Bakgrunnur þátttakenda í forprófun  

Allir tíu einstaklingarnir sem uppfylltu skilyrði úrtaksins og haft var samband við samþykktu þátttöku. Eftir 

seinna símtalið voru það tíu einstaklingar sem skiluðu útfylltum listum og luku þátttöku í forprófuninni á 

spurningalistanum. Enginn þátttakendanna mundi eftir því að von væri á símtali frá rannsakanda þrátt 

fyrir að í lok fyrra símtalsins hefði dagur og tími fyrir símtal tvö verið ákveðinn í samráði við þátttakanda. 

Helmingur þátttakenda svaraði þó þegar seinna símtalið var hringt og voru tilbúnir til þess að tala við 

rannsakanda. Aðra og þriðju tilraun þurfti til að ná í hinn helming þátttakenda. Þegar náðist í þá voru 

þeir allir búnir að fara yfir spurningalistann og tilbúnir til þess að tala við rannsakanda. Að meðaltali tók 

hvert símtal 11 mínútur. Lýsingu á úrtakinu má sjá í töflu 3. Karlar voru fleiri en konur. Þátttakendur voru 
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á aldrinum 24 til 78 ára og meðalaldur var 59 ár. Þátttakendur sem voru 50 ára og eldri voru 66%. Hæsta 

skólapróf flestra var grunnskólapróf.  

Tafla 3. Bakgrunnur þátttakenda í forprófun 

      (N)   

Kyn       

 Karl      6  

 Kona     3  

 Svarar ekki    1  

Aldursbil       

 18-64 ára    6  

 65-78 ára    4  

Hæsta menntunarstig       

 Grunnskólapróf    5  

 Framhaldsskólapróf   2  

 Stúdentspróf    1  

 Háskólapróf    2    

Staða á vinnumarkaði        

 Útivinnandi    2  

 Heimavinnandi    0  

 Námsmaður    1  

 Atvinnulaus    0  

 Öryrki     3  

 Á eftirlaunum    2  

 Annað     1  

 Veit ekki/kýs ekki að svara  1  

 

Í töflu 4 er hægt að sjá svör við spurningum tengdum brunaáverkanum sem spurt var um í 

bakgrunnskaflanum. Algengast var að þátttakendur voru staddir heima hjá sér þegar þeir fengu 

brunaáverkann (44,5%). Ein af bakgrunnsbreytunum kannaði hvort þátttakendur hefðu farið í aðgerð 

vegna húðflutnings en svarhlutfallið var jafnt þar, fjórir höfðu farið í aðgerð og fjórir höfðu ekki farið í 

aðgerð. Algengast var að þátttakendur hefðu farið í 0-4 aðgerðir (66,7%). Enginn þátttakendanna 

svaraði því játandi að fjarlægja hefði þurft einhvern líkamshluta eða hann hefði misst einhvern 

líkamshluta vegna brunaáverkans. 
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Tafla 4. Upplýsingar tengdar brunaáverkanum hjá þátttakendum í forprófuninni 

         (N)  

Hvar varst þú stödd/staddur þegar þú brenndist?     

 Heima        4  

 Í vinnu        2  

 Í skólanum       0 

 Í fríi        0 

 Annars staðar       3  

 Veit ekki/kýs ekki að svara     1  

Hefur þú farið í aðgerð þar sem framkvæmdur var húðflutningur?     

 Já         4  

 Nei        4  

 Veit ekki/kýs ekki að svara     1  

Hversu margar aðgerðir hefur þú farið í vegan brunaáverkans eftir að þú útskrifaðist fyrst af sjúkrahúsi 

 0–4 aðgerðir       7  

 5–9 aðgerðir       1  

 14 aðgerðir eða fleiri      0 

 Veit ekki/kýs ekki að svara     2  

Var þörf á að fjarlægja einhvern líkamshluta eða misstir þú einhvern líkamshluta vegan brunaáverk

    

 Já        0 

 Nei        9  

 Veit ekki/kýs að svara ekki     1  

 

3.5 Fýsileiki spurningalistans 

Þátttakendur í forprófuninni voru beðnir um að svara spurningum um fýsileika spurningalistans (Tafla 5) 

auk listans sjálfs. Með spurningalistanum voru matsspurningar (Fylgiskjal 5) sem ætlað var að kanna 

fýsileika spurningalistans. Fyrstu þrjár spurningarnar lýstu jákvæðu viðhorfi til spurningalistans en sú 

síðasta lýsti neikvæðu viðhorfi. Allir þátttakendur voru sammála því að auðvelt væri að svara 

spurningalistanum, hann væri vel upp settur og auðlesinn. Einnig höfðu nokkrir orð á því að hann væri 

ekki of langur. 
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 Tafla 5. Fýsileiki spurningalistans 

 Mjög sammála (n) Sammála (n) Ósammála (n)  Mjög ósammála (n) 

Leiðbeiningarnar með 
spurningalistanum voru 
einfaldar og auðvelt var 
að fylgja þeim 

5 5   

Spurningarnar sjálfar 
voru skýrar og auðvelt að 
skilja þær 

4 6   

Spurningalistinn var 
hæfilega langur 

7 

 

3   

Spurningalistinn var 
pirrandi 

  4 6 
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4 Umræða 

Markmið verkefnisins var að þýða mælitækið BSHS-B, þróa viðbótar- og bakgrunnsspurningar og 

forprófa spurningalistann í heild sinni. Eftir það var tilbúin íslensk útgáfa mælitækisins sem hlotið hefur 

heitið líðan og lífsgæði einstaklinga sem fengið hafa brunaáverka. Spurningalistinn var forprófaður á tíu 

einstaklingum sem fengið höfðu brunaáverka og legið inn á sjúkrahúsi. Niðurstöður sýna að 

spurningalistinn er skiljanlegur og aðgengilegur. Í þessum kafla verður nánar fjallað um niðurstöður 

rannsóknarinnar. 

Við þýðingu á mælitækinu BSHS-B var margt sem þurfti að hafa í huga til þess að þýðingin tækist 

sem best. Helsta krafan er sú að mælitækið sem verið er að þýða sé vel læsilegt á málinu sem þýtt er 

yfir á. Mikilvægt er að styðjast við viðurkenndar aðferðir vegna þess að gæði þýðingarinnar, auk 

réttmætis og áreiðanleika, geta haft áhrif á að niðurstöður rannsókna séu rétt til fundnar 

(Maneesriwongul og Dixon, 2004). Með leiðbeiningar MAPI í huga reyndi rannsakandi ásamt 

leiðbeinendum að vanda vel orðalag, orðaval og þýða ekki setningar frá orði til orðs en það telst ekki til 

vandaðra vinnubragða. Með aðstoð frá þýðendum gekk nokkuð vel að þýða mælitækið og var bakþýdda 

útgáfa mælitækisins í góðu samræmi við frumtextann. Það komu þó upp tilfelli þar sem ekki var hægt 

að þýða yfir á íslensku án þess að gera breytingar. Stundum varð að breyta orðalagi frumtextans þannig 

að munur sást á orðaröð milli bakþýðingar og frumtextans. Var það gert til að aðlaga textann íslensku 

máli og til þess að hann fangaði merkingu frumtextans sem allra best. Það getur þó þurft að nota fleiri 

en eitt orð eða jafnvel setningar til þess að ná fram merkingu hugtaks eða orðs við þýðingu 

(Maneesriwongul og Dixon, 2004). Töluverðar vangaveltur komu upp við þýðingu á enska orðinu burn 

en ekkert eitt íslenskt heiti er til yfir það orð. Vangavelturnar sneru að því að merking orðsins kæmist 

rétt til skila í allri þýðingunni. Brunaör og brunasár voru hugmyndir sem komu upp en niðurstaðan var 

að nota orðið brunaáverki þar sem það þótti fanga merkingu orðsins best. 

Í öðrum forprófunum á mælitækinu BSHS-B sem rannsakandi skoðaði komu aðeins fram 

tölfræðilegar niðurstöður og próffræðilegir eiginleikar mælitækisins. Aðeins var rætt um hvernig 

þátttakendum þætti að svara spurningalistanum í frönsku forprófunni og þar var tekið fram að 

þátttakendum fannst mælitækið vel skiljanlegt og auðlesið (Gandofi o.fl., 2016). 

Þróun spurningalistans var tímafrekt ferli sem krafðist þess að taka þurfti tillit til margra þátta. Við 

gerð spurningalista þarf að leggja áherslu á vönduð vinnubrögð, þátttakandinn þarf að eiga auðvelt með 

að skilja fyrirmæli og spurningar og spurningalistinn þarf að mynda eina rökrétta heild (Grétar Þór 

Eyþórsson, 2013). Við þróun spurningalistans var þetta haft í huga ásamt fleiri atriðum. 

Viðbótarspurningarnar sex voru látnar koma í beinu framhaldi af mælitækinu BSHS-B vegna þess að 

þær voru með sama þema og mælitækið og sömu svarmöguleika, en það er talið kostur að láta röð 

spurninga mynda eina rökrétta heild. Þegar verið er að búa til spurningalista er mælt með að nota 

lóðrétta uppsetningu á svarkostum frekar en lárétta (Grétar Þór Eyþórsson, 2013) en við gerð þessa 

spurningalista var ákveðið að hafa svarmöguleikana frekar lárétta hjá mælitækinu BSHS-B vegna þess 

að ákveðið var að halda uppsetningunni sem fylgir upphaflegu erlendu útgáfunni og einnig vegna þess 

að annars yrði listinn mjög langur. Svarmöguleikar hjá viðbótarspurningum voru einnig hafðir láréttir þar 
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sem þær komu í beinu framhaldi af mælitækinu og voru undir sama kafla. Svarmöguleikarnir í 

bakgrunnskaflanum voru hafði lóðréttir eins og mælt er með.  

Svarkostir viðbótar- og bakgrunnsspurninga voru vandlega úthugsaðir og hugað var að, líkt og við 

uppbyggingu spurninga, að ekki væri hvatt til ákveðnar svörunar. Spurningakönnuninni var skipt í kafla 

A og B og hafðar fyrirsagnir með hverjum kafla en með þessu er þátttakandanum hjálpað að aðgreina 

það efni sem spurt er um (Grétar Þór Eyþórsson, 2013). 

Í rýnihópnum voru tveir einstaklingar með brunaáverka en það var talið kostur vegna þess að þessir 

einstaklingar gætu veitt innsýn og komið með hugmyndir um atriði sem mikilvægt væri að spyrja um. 

Hægt er að auka gæði þýðinga með því að fá einstaklinga úr þýðinu til þess að taka þátt í rýnihóp og 

hjálpa þannig rannsakanda við orðaval og orðalag (Bullinger o.fl., 1998). Vegna þeirra var bætt við 

spurningum um frekar viðkvæmt efni tengt brunaáverkanum, eins og til dæmis hvort viðkomandi upplifði 

að litið væri niður á sig vegna brunaáverkans. Þessar viðbótarspurningar sem urðu til með rýnihópnum 

eru mikilvægar til að kanna líðan og lífsgæði brunasjúklinga. Þátttakendur í rýnihóp voru jákvæðir 

gagnvart spurningalistanum og rannsókninni. Allir voru þeir sammála um að þörf væri á að rannsaka 

efnið og töldu að spurningalistinn myndi henta vel til þess. Með rýnihóp getur rannsakandi einnig aukið 

líkurnar á að ná markmiðum rannsóknarinnar. 

Valin var sú leið að hringja í þátttakendur í forprófuninni, en það þótti hagkvæm leið til gagnaöflunar. 

Það sem haft var í huga fyrir símtalið var að spurningarnar væru ekki of langar og flóknar og þær væru 

ekki látnar stjórna framvindu símtalsins. Símtölin gengu vel en það er spurning hvort rannsakandi hafi 

fengið alveg heiðarleg svör þar sem verið var að svara undir nafni. Þó má draga þá ályktun að það séu 

meiri líkur á að þátttakendur hafi svarað heiðarlega þar sem ekki var um mjög persónuleg mál að ræða 

heldur gagnrýni á spurningalistann sjálfan. Í stað þess að hringja í þátttakendur hefði einnig verið hægt 

að fá þá í viðtal en þau henta vel sem gagnasöfnunaraðferð en ókostir þeirra er að þau geta verið 

tímafrek en kostir þess að hringja eru tími og útgjöld sparast vegna ferðalaga (Helga Jónsdóttir, 2016). 

Við forprófunina kom í ljós að þátttakendum fannst spurningalistinn vel fram settur og auðskiljanlegur. 

Frekar fáar athugasemdir voru gerðar við fyrirmæli, innihald spurninga, innihald svarmöguleika og 

orðalag. Hægt er þó að nefna að einum þátttakanda fannst erfitt að greina á milli svarmöguleikanna 

“frekar og dálítið” á Likert-kvarðanum sem á ensku var “moderate(ly)” og “a little bit”. Fram komu 

athugasemdir um innihald svarmöguleika, auðvelt var að verða við þeim með því að laga 

svarmöguleikana og bætt var við svarmöguleikanum „annað“ í tveimur bakgrunnspurningum. Að lokum 

kom athugasemd við spurningu sjö í bakgrunnskaflanum. Við nánari skoðun var ljóst að bregðast þurfti 

við henni. Spurningin var opin en henni var breytt í lokaða spurningu með svarmöguleikum. 

Eftir að búið var að forprófa spurningalistann var ákveðið að breyta orðalagi þriggja spurninga í 

BSHS-B mælitækinu töluvert með það að markmiði að tryggja að íslensk þýðing þess yrði skilvirk og 

auðveld í notkun. Þetta voru spurningar númer 21 til 23 en þar er spurt um nánd og kynlíf. Ekki er hægt 

að lesa í fræðigreinum, sem fjalla um BSHS-B, að þetta hafi komið upp áður. Eflaust er það vegna þess 

að úrtakið á Íslandi er öðruvísi en í erlendum rannsóknum. Erlendu rannsóknirnar rannsaka 

brunasjúklinga sem hafa brennst á síðastliðnum þremur til fimm árum en rannsakandi og leiðbeinendur 

vilja kanna líðan og lífsgæði brunasjúklinga á Íslandi síðastliðin 15 ár. Með því er verið að kanna afdrif 

þeirra sem brenndust, bæði sem börn og fullorðnir. Einstaklingar sem brennst hafa á barnsaldri, það er 
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fyrir kynþroska, þekkja þá væntanlega ekki neitt annað en að vera eins og þeir eru með brunaáverkann 

og geta því ekki borið saman líðan sína fyrir og eftir slysið. 

Þar sem ekki voru gerðar miklar breytingar á spurningalistanum eftir forprófunina var ekki talin 

ástæða til þess að forprófa hann aftur en samkvæmt Þorláki Karlssyni (2003) er talið gott að forprófa 

spurningalista aftur séu miklar breytingar gerðar. 

Forprófunin var gagnleg vegna þess að hún gerði rannsakanda kleift að sjá helstu villurnar í 

spurningalistanum og því verður hægt að gera lagfæringar áður en hann verður lagður fyrir allt úrtakið. 

Heilt yfir tókst þýðing mælitækisins BSHS-B og þróun viðbótar- og bakgrunnspurninga vel. 

Spurningalistinn er skiljanlegur einstaklingum sem fengið hafa brunaáverka. 

Matsspurningum var ætlað að kanna hve fýsilegur spurningalistinn væri til notkunar. Allir voru mjög 

sammála eða sammála jákvæðu fullyrðingunum (100%) og ósammála eða mjög ósammála neikvæðu 

fullyrðingunum (100%). Af þessum niðurstöðum má draga þá ályktun að spurningalistinn sé fýsilegur til 

notkunar við mat á langtímaáhrifum brunaáverka á heilsu fullorðinna einstaklinga. Ekki hefur verið gerð 

grein fyrir mati á fýsileika mælitækisins BSHS-B í birtum greinum um aðrar þýðingar þess. 

Einn af styrkleikum rannsóknarinnar er hversu margir lásu yfir spurningalistann og þar með talið 

einstaklingar sem fengið hafa brunaáverka. Með höfundi og leiðbeinendum eru það alls 17 einstaklingar. 

Þýðing mælitækisins og þróun viðbótar- og bakgrunnsspurninga heppnaðist vel og niðurstöður 

forprófunar gefa til kynna að spurningalistinn sé nothæfur. Hægt er að nota spurningalistann til þess að 

skilgreina hvaða þættir hafa neikvæð og jákvæð áhrif á heilsutengd lífsgæði þessara einstaklinga og 

einnig er hægt að nýta hann til frekari rannsókna á heilsutengdum lífsgæðum þeirra þannig að búa megi 

til stuðning og meðferðarleiðir sem hámarka heilsutengd lífsgæði. 

4.1 Gildi verkefnisins fyrir hjúkrun 

Afleiðingar brunaslysa og líðan þeirra einstaklinga sem fyrir þeim hafa orðið hafa ekki áður verið könnuð 

á Íslandi.  Ávinningur þessa MS verkefnis er að íslenskur spurningalisti hefur verið þýddur og þróaður 

með þátttöku hlutaðeigandi, þ.e. sjúklinga. Sambærilegt mælitæki var ekki til áður á íslensku.  Með 

þessu mælitæki opnast möguleikar á því að skoða á fræðilegan hátt hver langtíma áhrif brunaáverka 

eru á fullorðna. Sú þekking er ekki til staðar um íslenska brunasjúklinga. Á Íslandi er lítill sem engin 

stuðningur við þessa einstaklinga en samkvæmt erlendum rannsóknum er þetta hópur sem þarf 

nauðsynlega á stuðningi að halda. Með aukinni þekkingu á lífi og lífsgæðum einstaklinga sem hafa legið 

á sjúkrahúsi vegna brunaáverka er þess vænst að finna þætti sem bæta megi í þjónustu 

heilbrigðiskerfisins við þessa einstaklinga.  
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5 Ályktanir 

Til að ná tilgangi rannsókna þar sem notast er við spurningalista er mikilvægt að vanda vel til 

undirbúnings. Val og þýðing á mælitæki, þróun og val viðbótar- og bakgrunnsspurninga og forprófun 

spurningalista í samstarfi við einstaklinga úr hópi úrtaks og sérfræðinga á sviði þess efnis sem verið er 

að rannsaka, til dæmis heilbrigðisstarfsmanna, eykur réttmæti og áreiðanleika niðurstaðna og þar með 

gæði rannsókna.  

Draga má þá ályktun af niðurstöðum að tekist hafi að þýða mælitækið og þróa viðbótar- og 

bakgrunnsspurningar þannig að nú sé hægt að framkvæma rannsókn á langtímaáhrifum brunaáverka á 

heilsu fullorðinna einstaklinga á Íslandi. Næsta stig er að leggja spurningalistann fyrir allt úrtakið. Með 

niðurstöðum úr þeirri rannsókn verður hægt að meta langtímaáhrif brunaáverka á heilsu fullorðinna 

einstaklinga. Í kjölfarið er hægt að sjá hvað er vel gert og hvað er hægt að bæta í þjónustu við þennan 

sjúklingahóp. Rannsóknin gæti þannig gefið vísbendingar um hvaða þjónustu einstaklingar með 

brunaáverka óska eftir. 
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Fylgiskjal 1  

Viðbótar- og bakgrunnsspurningar  
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Fylgiskjal 2 

Kynningarbréf sem þátttakendur fengu sent í pósti ásamt spurningalistanum 

 

 

 

 
 
   

  

Kynningarbréf fyrir rannsóknina: 

Langtímaáhrif brunaáverka á heilsu fullorðinna einstaklinga 
  
 
Ágæti viðtakandi  
Við leitum hér með eftir þátttöku þinni í ofangreindri rannsókn. 
 
Tilgangur rannsóknarinnar   
Tilgangur rannsóknarinnar er að kanna líðan, heilsu og afdrif þeirra einstaklinga sem nú eru 
fullorðnir og fengið hafa brunaáverka á Íslandi síðast liðin 16 ár. 
 
Þátttakendur   
Þátttakendur eru einstaklingar sem hlutu meðferð og innlögn í a.m.k. sólarhring vegna 
brunaáverka á árunum 2003-2018 á Landspítala. Nöfn þátttakenda voru fengin úr Vöruhúsi 
gagna á Landspítala.   
 
Hvað felst í þátttöku?  
Þátttaka felst í því að svara spurningalista einu sinni, annað hvort rafrænt eða á 
pappírsformi. Spurt er um ýmsa þætti er tengjast heilsu og líðan, brunaslysinu sjálfu og 
bakgrunni þátttakenda. Það tekur um 15 mínútur að svara listanum. Ef þú kýst að svara 
rafrænt ferðu inn á vefslóð rannsóknarinnar og slærð inn aðgangsorðið sem prentað er neðst 
á þetta bréf (þar er einnig vefslóðin). Ef þú kýst frekar að svara á pappír fylgir hér með 
spurningalistinn og umslag sem setja má ófrímerkt í póst. Spurningalistarnir eru merktir með 
númeri og unnið með þá án persónuauðkenna. Niðurstöður verða skoðaðar og birtar út frá 
öllum þeim sem taka þátt í rannsókninni en ekki hverjum einstaklingi fyrir sig.  
 
Áhætta/ávinningur  
Ekki er talið að því fylgi áhætta að taka þátt í rannsókninni en ef upp vakna óþægilegar 
tilfinningar er þér velkomið að hafa samband við Jóhönnu Bernharðsdóttur, 
hjúkrunarfræðing og lektor við Hjúkrunarfræðideild Háskóla Íslands (sími 525 – 4987, 
tölvupóstfang: johannab@hi.is) og fá hjá henni eitt viðtal þér að kostnaðarlausu. Ávinningur 
af þátttöku felst fyrst og fremst í því að ný þekking mun verða til um langtímaáhrif 
brunaáverka á heilsu og lífsgæði þeirra sem hann hljóta og með henni má bæta gæði 

mailto:johannab@hi.is
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þjónustunnar sem veitt er. Allar upplýsingar verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál. Ekki er 
greitt fyrir þátttöku í rannsókninni.  
 
Ábyrgðarmaður rannsóknar  
Ábyrgðarmaður rannsóknarinnar er Dr. Brynja Ingadóttir, sérfræðingur í hjúkrun á 
Landspítala og lektor við Háskóla Íslands. Hægt er að hafa samband við Brynju í síma 865-
1817 eða með tölvupósti á netfangið brynjain@hi.is Einnig er hægt að senda henni bréf á 
Landspítala, deild 13H við Hringbraut, 101 Reykjavík. Meðrannsakendur eru Lovísa 
Baldursdóttir, sérfræðingur í hjúkrun á Landspítala, Gunnar Auðólfsson, yfirlæknir á 
lýtalækningadeild Landspítala og Vigdís Friðriksdóttir, hjúkrunarfræðingur, en rannsóknin er 
lokaverkefni hennar til meistaragráðu í hjúkrunarfræði við Háskóla Íslands.  
 
Réttur til að hafna og hætta þátttöku  
Þú hefur fullan rétt til að hafna eða hætta þátttöku í þessari rannsókn hvenær sem er og án 
nokkurra útskýringa. Hvort sem þú ákveður að taka þátt eða ekki mun það ekki hafa nein 
áhrif á meðferð þína eða þjónustu á sjúkrahúsinu. Þér er frjálst að sleppa því að svara 
einstökum spurningum ef þú vilt, en vel útfylltir spurningalistar nýtast best.  
Rannsóknin hefur hlotið leyfi frá Siðanefnd heilbrigðisrannsókna á Landspítala og frá 
framkvæmdastjóra lækninga á Landspítala.  
 

Með því að skila útfylltum spurningalista (rafrænt eða prentuðum lista í meðfylgjandi umslagi) 
samþykkir þú þátttöku í rannsókninni.  
 
 
Með fyrirfram þökk 
 
 

 
Brynja Ingadóttir, ábyrgðarmaður rannsóknar  
  
 
 
Ef þú hefur spurningar um rétt þinn sem þátttakandi í þessari vísindarannsókn getur þú snúið 
þér til siðanefndar Landspítala Rauðarárstíg 10, 105 Reykjavík. Sími: 543 7465, 
tölvupóstur: sidanefnd@landspitali.is.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:brynjain@landspitali.is
mailto:sidanefnd@landspitali.is


  

52 

Fylgiskjal 3 

Leyfi frá Persónuvernd og Siðanefnd Landspítala um framkvæmd rannsóknar. 
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Fylgiskjal 4 

Leyfi frá framkvæmdastjóra lækninga á Landspítala um framkvæmd rannsóknar 
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Fylgiskjal 5  

Matsspurningar sem þátttakendur fengu sendar í pósti ásamt spurningalistanum 

 

Matsspurningar 

Við höfum áhuga á að vita hvað þér finnst um spurningalistann sem þú ert að fara að fylla út. 

Það væri mjög hjálplegt ef þú vildir taka nokkrar mínútur í að segja okkur í hreinskilni hvað 

þér finnst um hann. Þitt álit hjálpar okkur mjög mikið í því að þróa spurningalistann frekar.  

Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi staðhæfingum: 

 

1. Leiðbeiningarnar með spurningalistanum voru einfaldar og auðvelt var að fylgja þeim. 

 

  1. Mjög sammála     2. Sammála     3. Hvorki sammála né ósammála  4. 

Ósammála             5. Mjög ósammála  

 

Vinsamlegast segðu mér hvað var óskýrt og/eða gerðu athugasemdir við leiðbeiningarnar. 

_______________________________________________________________________________ 

 

2. Spurningarnar sjálfar voru skýrar og auðvelt að skilja þær. 

  1. Mjög sammála     2. Sammála     3. Hvorki sammála né ósammála  

 4. Ósammála             5. Mjög ósammála  

 

Vinsamlegast segðu mér hvaða spurningar voru óskýrar og/eða gerðu athugasemdir við  

spurningarnar. 

_______________________________________________________________________________ 

 

3. Spurningalistinn var hæfilega langur. 

  1. Mjög sammála     2. Sammála     3. Hvorki sammála né ósammála 

 4. Ósammála             5. Mjög ósammála  

 

4. Spurningalistinn var pirrandi. 

  1. Mjög sammála     2. Sammála     3. Hvorki sammála né ósammála 

 4. Ósammála             5. Mjög ósammála 


