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Ágrip 

Bakgrunnur: Alþjóðlega prófaráðið (ITC) hefur gefið út staðla sem ferli þýðingar 

á spurningalistum þarf að uppfylla. Þau eru að listi sé lagaður að viðkomandi 

menningarsvæði, hafi hæfa þýðendur og að þýðingarferlið fylgi stöðluðum 

reglum prófagerðarsamfélagsins. Forprófun er nauðsynlegur þáttur góðrar 

heimfæringar á annað menningarsvæði. Mælitækið „Physician Readiness to 

Manage Intimate Partner Violence” (PREMIS) hefur gott innra samræmi með 

áreiðanleikastuðul Cronbach‘s alpha 0,65 til 0,96 fyrir alla undirkvarða listans. 

PREMIS hefur verið þýddur á spænsku og grísku og notaður þarlendis. Einnig 

hefur þekkingu mismunandi heilbrigðisstétta á ofbeldi í nánum samböndum 

(ONS) verið könnuð með PREMIS. ONS hefur alvarlegar afleiðingar fyrir 

þolanda, ef þolandi er barnshafandi eru ljósmæður í lykilaðstöðu til að ná til 

viðkomandi á meðgöngu. 

Tilgangur: Þýða og forprófa PREMIS og gera PREMIS tilbúinn undir frekari 

notkun og ýtarlegri réttmætisprófun. 

Aðferð: Þýðingarferlið var sett upp í 10 skref til að tryggja að innihald 

spurningalistans héldi sér eftir þýðingu. Allar heilbrigðisstéttir voru hafðar í 

huga við þýðingu PREMIS. Tveir þýðendur þýddu PREMIS og einn bakþýðandi. 

Fimm heilbrigðisstarfsmenn voru í viðrunarhóp. Gögnum fyrir forprófun var 

safnað yfir samtals 6 mánaða tímabil, alls svöruðu 177 heilbrigðisstarfsmenn. 

Niðurstöður: Cronbach‘s alpha fyrir undirkvarða íslenska PREMIS var á 

bilinu 0,71 – 0,98. Meginhlutagreining með varimax-snúningi skilaði sjö þátta 

niðurstöðu með áreiðanleikastuðul yfir 0,7 fyrir þrjá þætti listans. Fylgni milli 
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undirkvarða listans var svipuð og í upprunalega PREMIS listanum. Fjölbreytu 

aðhvarfsgreining sýndi ekki fram á teljandi áhrif undirkvarða og þátta á 

útkomuna í klíníska hluta listans. 

Umræður: Innihald spurninga PREMIS hélt sér vel í gegnum þýðingarferlið. 

Sterkt innra samræmi undirkvarða PREMIS sem og góð fylgni milli undirkvarða 

PREMIS gefur vísbendingu um að íslenska útgáfa listans sé áreiðanleg. 

Lokaorð: Þýðing PREMIS er góð og niðurstöður rannsóknarinnar gefa 

sterklega til kynna að íslenska útgáfa PREMIS sé áreiðanleg. Frekari prófana er 

þörf áður áður en listinn telst að fullu aðlagaður. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lykilhugtök: PREMIS, þýðing, bakþýðing, hugarferlaviðtöl, forprófun, ofbeldi í 

nánum samböndum, ljósmóðir. 
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Abstract 

Background: Translation of questionnaires has become an individual field. 

International Test Commission (ITC) has published guidelines for the 

translation processes to ensure translator’s competence, translation quality 

and applicability in the target cultural. Pilot studies are an integral part of this 

process. The questionnaire “Physician Readiness to Manage Intimate Partner 

Violence” (PREMIS) is reliable according to Cronbach’s alpha 0,65 to 0,96 for 

every subscale of PREMIS. PREMIS has been used for various fields in 

healthcare and has been translated and appropriated in Spain and Greece. 

Intimate partner violence (IPV) has serious consequences for the sufferer, and 

if pregnant, midwives play a key role in addressing the situation during 

pregnancy. 

Objective: To translate and pilot PREMIS and prepare it for further use and 

reliability-testing. 

Methodology: The translation process was designed in 10 parts to retain 

the accuracy of its contents. All healthcare-fields were kept in mind during the 

translation. Two translators performed the forward-translation, and one 

translator the back-translation. The cognitive briefing group consisted of five 

healthcare workers. Questionnaire data was gathered from 177 healthcare 

workers over a total of 6 months. 

Findings: Cronbach’s alpha was between 0.71 - 0.98 for every subscale of 

the Icelandic PREMIS. Principal Components Analysis (PCA) with varimax-

rotation gave seven factors with Cronbach’s alpha over 0,7 for three factors. 

Correlation among subscales of PREMIS was comparable to the original 
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PREMIS. Multiple regression analysis did not show significant influences from 

subscales of PREMIS for the outcome of the practical issue scale. 

Discussion: The content of the questionnaire was preserved through the 

translation process. The high Cronbach’s alpha and correlation of the subscales 

of PREMIS indicates its internal consistency 

Conclusion: The Icelandic PREMIS is adequate and the Icelandic scale 

shows high validity. Further adaption and reliability studies are needed for 

PREMIS to be considered entirely adapted. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: PREMIS, forward translation, back translation, cognitive debriefing, 

pilot study, intimate partner violence, midwife. 
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1 Inngangur 

Tilgangur verkefnisins er að þýða og forprófa spurningalistann Physician 

Readiness to Manage Intimate Partner Violence (PREMIS) og gera PREMIS 

tilbúinn undir frekari notkun og ýtarlegri réttmætisprófun. Þýðing 

spurningalista er orðið sérstakt fag og nauðsynlegt að vanda vel til verka svo 

hægt sé að nota mælitæki í því landi sem þýðingin er ætluð. Forprófun er síðan 

nauðsynlegur þáttur góðrar heimfæringar spurningalista yfir á annað 

menningarsvæði og nauðsynlegur þáttur áður en farið er af stað í 

vísindarannsókn. Forprófun gefur tækifæri til lagfæringa, gerist þess þörf. Til 

dæmis á málfari og orðanotkun. 

Þýðing PREMIS listans og forprófun er viðfangsefni þessa 

meistaraverkefnis. Þetta er fyrsta skrefið í að gera PREMIS listann nothæfan á 

Íslandi. Næsta skref væri svo að réttmætisprófa PREMIS en réttmætisprófun er 

utan sviðs þessa verkefnis. Eftir réttmætisprófun verður síðan hægt að nota 

PREMIS til að kanna þekkingu heilbrigðisstarfsmanna á Íslandi á ofbeldi í 

nánum samböndum. Ofbeldi hefur víðtækar og alvarlegar afleiðingar fyrir þá 

sem fyrir því verða. Eigi ofbeldi sér stað á meðgöngu, það er að verðandi móðir 

verði þolandi ofbeldis á meðgöngu, hefur það ekki eingöngu alvarlegar 

afleiðingar fyrir hana heldur líka barnið sem hún gengur með. Ljósmæður eru í 

lykilaðstöðu til að ná til kvenna á meðgöngu og tímabilið sem kona kemur í 

meðgönguvernd getur jafnvel verið fyrstu tengsl kvenna við heilbrigðiskerfið. 

Mikilvægt er að tryggja að ljósmæður hafi þekkingu á ofbeldi í nánum 

samböndum og geti af öryggi nálgast konur sem eru eða hafa verið þolendur 

ofbeldis.  
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Út frá þeim víðtæku afleiðingum sem ofbeldi á meðgöngu getur haft fyrir 

bæði móður og barn, var upphaflega hugmynd þessa verkefnis að kanna 

þekkingu ljósmæðra á ofbeldi í nánum samböndum. Ekkert mælitæki er til á 

íslensku til að kanna þekkingu ljósmæðra, né heldur annarra 

heilbrigðisstarfsmanna, á ofbeldi í nánum samböndum. Eftir leit að mælitæki 

varð PREMIS fyrir valinu og ákveðið að þýða PREMIS samkvæmt ströngustu 

reglum og með tilliti til allra heilbrigðisstétta, þó áherslan sé fyrst og fremst 

notagildi mælitækisins fyrir ljósmæður í þessu verkefni.. 

1.1 Rannsóknarspurningar og tilgátur 

Rannsóknarspurningarnar eru tvær : 

1. Heldur innihald spurninga PREMIS sér í gegnum þýðingarferlið?  

2. Að hvað miklu leyti heldur PREMIS áreiðanleika sínum gegnum 

þýðingarferlið? 

Rannsóknartilgáturnar eru: 

1. Að innihald spurninga PREMIS haldi sér í gegnum þýðingarferlið. 

2. Að PREMIS uppfylli kröfur um áreiðanleika gegnum þýðingarferlið. 

1.2 Skilgreining hugtaka og heimildaleit 

− Þýðing (e. Forward translation): Þýðing frá upprunalegu tungumáli 

spurningalista yfir á annað tungumál svokallað marktungumál (Wild 

o.fl., 2005). Hér er átt við frá ensku, því PREMIS er upprunalega á 

ensku, yfir á íslensku sem er marktungumál (skilgreining höfundar).  

− Bakþýðing (e. Back translation): Þýðing frá marktungumáli yfir á 

upprunalegt tungumál aftur (Wild o.fl., 2005). Hér er átt við frá 

íslensku aftur yfir á ensku (skilgreining höfundar). 

− Hugarferlaviðtöl (e. Cognitive debriefing): Hugarferlaviðtöl eru stutt 

viðtöl við lítið úrtak. Hugarferlaviðtöl má nota til að kanna málnotkun 

og málskilning þýdds mælitækis með litlu úraki. Þetta er gert til að 

kanna hvort innihald spurninganna haldist gegnum þýðingarferlið, 
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innihald skiljist og hvort málnotkun eigi við með tilliti til menningar og 

orðanotkunar (Wild o.fl., 2005).  

− Forprófun (e. Pilot study): Forprófun er fyrirlögn til reynslu sem gefur 

vísbendingar um hvernig rannsókn mun ganga og gefur tækifæri til 

lagfæringar til dæmis á málnotkun. Forprófun er forsenda góðrar 

rannsóknar (van Teijlingen og Hundley, 2001). 

− Ofbeldi í nánum samböndum (e. Intimate partner violence (IPV)): 

Ofbeldi í nánum samböndum vísar til hegðunar maka eða fyrrverandi 

maka sem veldur þolanda líkamlegum, andlegum eða kynferðislegum 

skaða og/eða vanlíðan. Ofbeldi getur verið líkamlegt, andlegt og/eða 

kynferðislegt. Líkamlegar og/eða kynferðislegar þvinganir, áreiti, 

svívirðingar og stjórnandi hegðun flokkast allt sem ofbeldi (World 

Health Organization (WHO, 2017). 

− Þolandi (e. Victim): Sá sem verður fyrir ofbeldi (Samtök um 

kvennaathvarf, e.d.). Í þessari rannsókn verður gengið út frá því að 

þolandi ofbeldis sé kona því hér er fjallað um ofbeldi í nánum 

samböndum á meðgöngu. 

− Gerandi (e. Perpetrator): Gerandi er sá sem beitir ofbeldi. Gerandi 

getur verið maki eða fyrrverandi maki eða annar nákomin þolanda 

(WHO, 2017).  

− Maki (e. Partner): Maki getur verið núverandi eða fyrrverandi 

eiginmaður/eiginkona þolanda. Núverandi eða fyrrverandi 

sambúðaraðili eða kærasti/kærasta (Samtök um kvennaathvarf, e.d.). 

Heimildum var safnað í gagnasöfnunum Scopus, Chinahl, ScienceDirect, 

EBSCO, Leitir.is, Google.com og Skemman.is. Scopus var mjög mikið notað til 

að leiða heimildaleitina áfram bæði til að finna eldri og nýrri greinar og rekja 

tilvitnanir. Scholar.google.com var notað til að finna greinar og gagnasöfn og 

aðstoða við heimildaleit. 
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1.3 Fræðilegur bakgrunnur 

Í þessum kafla verður fjallað um þýðingu spurningalista og helstu reglur í 

sambandi við þýðingu. Fjallað verður um forprófun spurningalista og PREMIS 

spurningalistann. Fjallað verður um ofbeldi í nánum samböndum. Farið verður 

yfir tíðni, áhættuþætti og afleiðingar ofbeldis fyrir móður og barn. Að lokum 

verður farið yfir mikilvægi rannsóknarinnar og siðfræði. 

Þýðing spurningalista 

Mikilvægt er að vanda til við þýðingu og aðlögun að nýrri menningu svo 

spurningalisti haldi áreiðanleika sínum og hugsmíðaréttmæti gegnum 

þýðingarferlið (Hambleton, 2005; International Test Commission (ITC), 2017;  

Wild o.fl., 2005). ITC hefur gefið út staðla sem ferli þýðingar á mælitækjum þarf 

að uppfylla, sem eru skyldir stöðlum prófagerðasamfélagsins (AERA, APA og 

NCME, 2014). Einstök skref innan þýðingarferilsins eru þó aðeins sveigjanleg 

en þurfa þó öll að uppfylla ákveðin skilyrði. Fyrst og fremst þarf að fá leyfi 

höfundar listans sem þýða á fyrir þýðingu og aðlögun listans á ný 

menningarsvæði (ITC, 2017). Aðrir þættir sem rannsakandi verður að hafa í 

huga við þýðingu og aðlögun spurningalista eru: 

1. Að listi passi fyrir þá menningu sem á að nota hann í (ITC, 2017). Það 

er að passa að spurningarnar í listanum eigi við úrtakshóp en sé ekki 

ætlaður einhverjum öðrum afmörkuðum hóp og úrtakshópur geti þar 

af leiðandi ekki svarað spurningum svo vel sé (Hambleton, 2005; ITC, 

2017; Wild o.fl., 2005). 

2. Að þýðendur séu hæfir sem hafa góða þekkingu og góða málnotkun á 

báðum tungumálum. Þá því tungumáli sem listinn er upprunalegur og 

á því tungumáli sem þýða á listann yfir á. Þýðendur þurfa líka að hafa 

þekkingu á því sviði sem mælitækið á að mæla. Þetta þarf að tryggja 

svo ekki verði einsleit þýðing og málnotkun sem jafnvel passar engan 

veginn við það sem mælitækið á að mæla. Nauðsynlegt er að hafa fleiri 

en einn til að þýða listann til að fá sem víðustu sýn á mögulegar 
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þýðingar svo hægt sé að setja saman bestu mögulegu útgáfu af 

mælitækinu með orðanotkun sem passar best. Best er að þýðendur 

hafi einhverja reynslu af þýðingu (ITC, 2017; Wild o.fl., 2005). 

3. Hvernig þýðing fer fram. Þýðendur ásamt þeim sem stendur fyrir 

þýðingunni þurfa að koma sér saman um helstu orð sem nota á í 

þýðingarferlinu til að tryggja að allir séu að tala um sama hlutinn þar 

sem sum orð til dæmis á ensku þýðast mismunandi milli tungumála 

(ITC, 2017). Einnig til að tryggja að þau orð sem ef til vill eiga sér enga 

samstæðu í tungumáli sem þýða á listann á séu þá samræmd í 

annarskonar orðanotkun (Hambleton, 2005). 

4. Að vera gagnrýnin á þýðingarferlið. Flestir rannsakendur aðhyllast 

þýðingu og bakþýðingu. Bakþýðingin gefur meiri yfirsýn og hægt er að 

bera bakþýddu útgáfuna saman við upprunalegu útgáfu 

spurningalistans. Með því er hægt að sjá hvort eitthvað hafi farið 

úrskeiðis í þýðingarferlinu og/eða hafi ekki skilað sér í sambandi við 

upprunalegt innihald spurninganna (Hambleton, 2005; ITC, 2017; Wild 

o.fl., 2005). Helsti galli er að mögulega geta þýðendur látið hugsanlega 

bakþýðingu textans hafa áhrif á hvernig þeir þýða upprunalega 

textann (Hambleton, 2005; ITC, 2017). 

Mikilvægt er að huga jafnt að öllum ofangreindu þáttunum til að tryggja 

bestu mögulegu þýðingu á mælitækinu og forðast skekkjur, auka réttmæti þess 

og tryggja að hugsmíðaréttmæti haldi sér. Þó er ekki nóg að passa upp á alla 

fjóra þættina og hafa þýðingu og bakþýðingu sem passar vel saman, einnig þarf 

að passa að lýsing og leiðbeiningar með mælitækinu séu einfaldar, skýrar og 

samræmist spurningum mælitækisins. Leggja verður mælitækið fyrir á því 

formi sem hentar úrtakshóp. Það felur til dæmis í sér að leggja ekki lista á 

tölvuformi fyrir fólk sem ekki kann á tölvu. Galli í einhverju þessara ferla getur 

leitt til skekkju sem hefur áhrif á áreiðanleika mælitækisins (Hambleton, 2005; 

ITC, 2017; Wild o.fl., 2005).  
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Forprófun  spurningalista 

Forprófun er nauðsynlegur þáttur góðrar heimfæringar á spurningalista til 

annars menningarsvæðis og er forsenda fyrir góða rannsókn (Hambleton, 

2005; van Teijlingen og Hundley, 2001). Undir engum kringumstæðum ætti að 

nota þýtt matstæki í klínísku starfi ef ekki hefur verið gerð forprófun á því fyrst 

(Einar Guðmundsson, 2005-2006; Guðrún Pálmadóttir, 2016) og síðan 

viðeigandi réttmætisprófun (Einar Guðmundsson, 2005-2006). Forprófun 

gefur rannsakanda tækifæri til að laga ekki bara orðalag spurninga heldur 

einnig fyrirmæli með spurningalistanum, hafi þau verið óskýr (Grétar Þór 

Eyþórsson, 2016). Forprófunarrannsókn verður að vera eins upp byggð og 

fyrirhuguð rannsókn og forprófun gefur mikilvægar upplýsingar um að hversu 

miklu leiti fyrirhuguð rannsókn er áreiðanleg. Þó er ekki alveg öruggt að vel 

takist til við fyrirhugaða rannsókn þó forprófun eigi sér stað en sé eitthvað 

ábótavant í fyrirhugaðri rannsókn gefur forprófun ákveðið forspárgildi og gefur 

rannsakendum möguleika á að laga það sem laga þarf áður en lagt er í stóra 

rannsókn (van Teijlingen og Hundley, 2001). Í forprófun er ekki bara verið að 

kanna hvort þátttakendur geti svarað spurningum mælitækis heldur líka verið 

að kanna uppbyggingu, orðnotkun, hvort þátttakendur skilji spurningarnar og 

hvernig heildarferlið við að svara spurningalistanum er (Collins, 2003; Einar 

Guðmundsson, 2005-2006). Mikilvægt er að forprófa þýdd matstæki oftar en 

einu sinni eftir að stöðlun þýðingar er lokið en þau úrtök forprófunar þurfa ekki 

að vera stór en einstaklingarnir í úrtaki þurfa að vera dæmigerðir fyrir þýðið á 

einhvern hátt. Þetta er gert til að fá upplýsingar um einstök atriði, orðanotkun 

og annað sem skiptir máli með tilliti til notkunar á þýddu matstæki. 

Réttmætisprófun er gerð eftir að stöðlun prófa er lokið (Einar Guðmundsson, 

2005-2006).  
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Gott er að nota  hugræna aðferð við forprófun á þýddu matstæki (Collins, 

2003; ITC, 2017) til að fá betri skilning á því hvernig þátttakendum fannst að 

svara matstækinu. Bæði hvað varðar efnisatriði, skýrleika spurninganna, 

tímalengd við að svara spurningunum, hvernig viðkomandi túlkaði ákveðin 

efnisatriði og almennar athugasemdir frá þátttakendum um mælitækið. Þetta 

getur nýst rannsakanda til að útfæra bestu mögulegu útgáfu af mælitæki og til 

að fá betri skilning á notkun mælitækisins í raun aðstæðum. Úrtak í þessa 

forprófun er yfirleitt mjög fámennt (Collins, 2003). 

PREMIS listinn 

Mælitækið hönnuðu Short, Alpert, Harris og Surprenant (2006). Markmiðið var 

að hanna mælitæki sem á áreiðanlegan hátt mældi þekkingu og viðhorf lækna 

á ofbeldi í nánum samböndum. Við hönnun upphaflega listans var horft til 

þeirra spurningalista sem þegar voru til og þá aðallega mælitækja frá Centers 

for Disease Control and Prevention (CDC), sem mældi árangur af námskeiði um 

ofbeldi í nánum samböndum sem Kaliforníu Háskóli (e. University of California-

Los Angeles School of Medicine) stóð fyrir. Stuðst var einnig við lista frá 

Massachusetts Medical Society. Hvorugt mælitækið mældi raunverulega 

þekkingu á ofbeldi í nánum samböndum þó þau væru bæði góð á sinn hátt að 

mati höfunda PREMIS. Höfundum PREMIS fannst vanta mælitæki sem mældi 

allt eftirfarandi: Raunverulega þekkingu á ofbeldi í nánum samböndum, viðhorf 

á ofbeldi í nánum samböndum, almennt hversu tilbúnir læknar væru til þess 

að takast á við það þegar sjúklingar þeirra greina frá ofbeldi í nánum 

samböndum og hvort þeir væru að spyrja um ofbeldi. Mælitækið þurfti líka að 

vera stöðugt milli mælinga hjá sama hópi. 

Fyrsta útgáfa PREMIS innihélt 90 spurningar auk greinandi spurningalista 

og var lögð fyrir 166 lækna árið 2002. Um fjölbreyttan hóp bandaríska lækna 

var að ræða með mismunandi bakrunn og sérþekkingu. Meirihlutinn voru 
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karlmenn, eða 76%, og meðalaldur 50,4 ár. Yfir helmingur læknanna hittu um 

eða yfir 60 sjúklinga á viku en 17% hitti enga sjúklinga á viku. Önnur útgáfa 

mælitækisins, 72 spurningar auk greinandi spurningalistans, var lögð fyrir 67 

lækna í þrjú skipti með um það bil sex mánaða millibili. Allt voru það læknar 

sem störfuðu á litlum heilbrigðisstofnunum eða heilsugæslum í Phoenix eða 

Kansas. Karlmenn voru 55%, meðalaldur 45,1 ár. Yfir 85% hittu um eða  yfir 60 

sjúklinga á viku. Unnið var úr gögnum árið 2005 og úr varð lokaútgáfa 

mælitækisins PREMIS árið 2006 (viðauki 1).  Mælitækið inniheldur mismunandi 

spurningar á mismunandi kvörðum. PREMIS er yfirgripsmikið mælitæki sem er 

viðkvæmt fyrir breytingum og mælir því vel mun milli hópa. Mest eru 

fjölvalsspurningar, kvarðar og rétt/rangt spurningar. PREMIS er aðgengilegur á 

heimasíðunni www.ajpm-online.net (Short, o.fl. 2006) og inniheldur 67 

spurningar sem skiptist niður í fjóra megin flokka, auk sérstakra spurninga sem 

snýr að bakgrunni svarenda, annar en sá sem talinn er upp hér. Þessir fjórir 

flokkar eru: 

− Bakgrunnsspurningar (e. Background) þar sem þekking er könnuð og 

hversu mikla þjálfun viðkomandi hefur fengið um ofbeldi í nánum 

samböndum og svo framvegis.  

− Raunveruleg þekking (e. IPV Knowledge). Þá er skoðuð þekking á 

helstu áhættuþáttum, hvernig skal nálgast þolendur ofbeldis og 

könnuð þekking á helstu ranghugmyndum sem oft viðgangast í 

samfélaginu um ofbeldi í nánum samböndum. 

− Viðhorf (e. Opinions), þá viðhorf til þeirra sem verða þolendur ofbeldis 

og viðhorf til sjálfs síns til að nálgast þolendur ofbeldis. Þessi hluti 

mælir einnig viðhorf til gerenda sem beita ofbeldi. 

− Klínískir þættir (e. Practice Issues) sem snúa að vinnu og stofnun sem 

læknir vinnur hjá til dæmis reynsla af því að nálgast þolendur ofbeldis, 

hvort viðkomandi spyr um ofbeldi og þekking á verkferlum og 

úrræðum í boði og svo framvegis.  
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Samkvæmt Short o.fl. (2006) þá er listinn gagnlegur til að nota til dæmis 

sem forpróf fyrir námskeið eða annarskonar inngrip til að kanna þekkingu og 

viðhorf lækna áður en farið er af stað með námskeið svo hægt verði að mæta 

betur þörfum tiltekins hóps um innihald fræðslu. Nota má listann sem 

kennsluaðferð með því að fara yfir atriði á listanum og læra út frá því. Nota má 

PREMIS þegar kanna þarf breytingu á þekkingu og viðhorfum lækna eftir 

þjálfun eða yfir ákveðið tímabil. Að lokum má svo nota listann til að kanna mun 

á milli hópa lækna sem annarsvegar hafa hlotið einhverskonar þjálfun eða 

fræðslu um ofbeldi í nánum samböndum samanborið við þá sem ekki hafa 

hlotið slíka þjálfun. Höfundar PREMIS taka þó fram að listinn mæli ekki 

raunveruleg viðbrögð eða hegðun þegar kemur að ofbeldi í nánum 

samböndum. PREMIS hefur gott innra samræmi eða Cronbach‘s alpha á bilinu 

0,65 til 0,96 fyrir hvern undirflokk listans. PREMIS hefur verið notaður í 

nokkrum rannsóknum, þá að hluta til eða öllu leiti, og notaður fyrir aðrar 

heilbrigðisstéttir en lækna og komið vel út. 

Rannsóknir þar sem PREMIS hefur verið notaður 

Í Grikklandi var listinn þýddur yfir á grísku af samtals fjórum þýðendum og 

bakþýddur á ensku. Dr.Short, höfundur PREMIS, var með í þýðingarferlinu og 

fór yfir bakþýddu útgáfu listans til að meta hvort innihald spurninganna héldi 

sér í gegnum þýðingarferlið. Eftir úrvinnslu var PREMIS viðraður við fimm 

lækna til að kanna orðanotkun og málfar. PREMIS var síðan forprófaður. Áttatíu 

læknar svöruðu listanum og reyndist Cronbach‘s alpha vera ≥0,7 fyrir alla þætti 

listans sem staðfesti áreiðanleika PREMIS á Grísku (Papadakaki, Prokopiadou, 

Petridou, Kogevinas og Lionis, 2012). Eftir þetta var listinn notaður til að kanna 

mun milli tveggja hópa lækna sem annarsvegar fengu fræðslu um ofbeldi í 

nánum samböndum og hinsvegar fengu ekki fræðslu. Síðan var könnuð 
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þekking á ofbeldi í nánum samböndum aftur ári síðar (Papadakaki, Petridou, 

Kogevinas og Lionis, 2013). 

Á Spáni hefur PREMIS verið þýddur yfir á spænsku og reyndist vera með 

viðunandi hugsmíðaréttmæti og áreiðanlegur. Cronbach‘s alpha var ≥0,7 fyrir 

alla þætti listans. Dr.Short var með í þýðingarferlinu hér eins og þegar listinn 

var þýddur á grísku. PREMIS var lagður fyrir 200 lækna og hjúkrunarfræðinga á 

Spáni til forprófunar (Cases, Domínguez, Portiño, Espinar-Ruiz, Gil-González, 

2015) og síðan notaður þar í landi til að kanna þekkingu 256 

heilbrigðisstarfsmanna á ofbeldi í nánum samböndum (Rodríguez-Blanesa, 

Vives-Cases, Miralles-Buenoe, Sebastián og Goicolea, 2017). 

Connor, Nouer, Mackey, Tipton og Lloyd (2011) aðlöguðu ensku útgáfu 

PREMIS til að málnotkun í listanum myndi passa betur til nema. Spurningar sem 

beindust sérstaklega til starfandi lækna voru teknar út og spurningum um 

persónulega reynslu bætt við. Aðlagaður listi PREMIS var notaður til að kanna 

þekkingu og viðhorf nema á heilbrigðisvísindasviði til dæmis læknanema, 

hjúkrunarnema, félagsráðgjafanema og tannlæknanema á lokaári þeirra í 

námi. Samtals 286 nemar svöruðu listanum. Cronbach‘s alpha fyrir aðlagaðan 

lista fyrir rannsókn Connor o.fl. (2011) reyndist vera ≥0,7 fyrir alla þætti listans 

sem sýndi fram á áreiðanleika mælitækisins.  

PREMIS hefur einnig verið notaður til að kanna tengsl milli þjálfunar um 

ofbeldi í nánum samböndum og hversu tilbúnir sjúkraflutningamenn, sem 

fengu þjálfunina, voru að takast á við ofbeldi í nánum samböndum. Listinn var 

aðlagaður með tilliti til þess að hann væri ætlaður sjúkraflutningsmönnum og 

reyndist hann áreiðanlegur (Sawyer, Coles, Williams, Lucas og Williams, 2017). 

PREMIS hefur líka verið notaður til að kanna hversu vel fræðsla um ofbeldi í 

nánum samböndum skilaði sér til að auka þekkingu og viðhorf tannlæknanema 

á ofbeldi í nánum samböndum. Aðlagaður listi, ekki ósvipaður þeim sem 
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Connor o.fl. (2011) notuðu, var lagður fyrir tannlæknanema fyrir og eftir 

fræðslu og reyndist vel (McAndrew, Pierra og Kojanis, 2014).  

Baird, Saito, Eustace og Creedy (2015) notuðu þann hluta úr PREMIS 

listanum sem kannar þekkingu á ofbeldi í nánum samböndum (e. Knowledge) 

til að kanna þekkingu ástralskra ljósmæðra á ofbeldi í nánum samböndum. 

Nokkrar breytingar voru gerðar með tilliti til orðanotkunar og skörunar í 

spurningum. Til dæmis var spurningum um áfengis- og vímuefnanotkun 

fækkað og tekin út spurning um breytingarferlið þar sem höfundum fannst það 

ekki passa við þýði rannsóknarinnar. Tuttugu og fimm spurningar voru notaðar. 

Notast var við Shapiro-Wilk próf og reyndist það vera <0.001 sem er 

viðunnandi fyrir þennan hluta PREMIS. 

Ofbeldi í nánum samböndum 

Áætlað er að ein af hverjum þrem til fjórum konum í heiminum séu eða hafi 

verið þolandi ofbeldis á lífsleiðinni (WHO, 2017). Ofbeldi í nánum samböndum 

er algengasta og alvarlegasta form ofbeldis sem konur verða fyrir, þá án tillits 

til þjóðernis eða búsetu (Garcia-Moreno, Jansen, Ellsberg, Heise og Watts, 

2006; WHO, 2017). Öfugt við karlmenn, sem oftast verða fyrir ofbeldi af hendi 

ókunnugs aðila, þá verða konur oftar fyrir ofbeldi af hendi náins ættingja eða 

maka (Garcia-Moreno o.fl., 2006). Um það bil 30% kvenna sem hafa verið í 

nánum samböndum á lífsleiðinni hafa upplifað líkamlegt og/eða kynferðislegt 

ofbeldi af hendi maka eða fyrrverandi maka (WHO, 2017). Á Íslandi hafa um 

42% kvenna orðið fyrir ofbeldi, hótunum um ofbeldi og/eða kynferðislegri 

snertingu sem valda vanlíðan eftir 16. ára aldur og um það bil 22% kvenna hafa 

upplifað ofbeldi í nánum samböndum. Um það bil 5% voru barnshafandi við 

síðasta ofbeldisatvik (Elísabet Karlsdóttir og Ásdís A. Arnalds, 2010). Almennt 

er tíðni ofbeldis á meðgöngunni sjálfri  á bilinu 3,8% til 8,8% í Evrópu, misjafnt 

eftir löndum (Devries o.fl., 2010). Í Svíþjóð er tíðni ofbeldis á meðgöngu um 
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3,3% (Finnbogadóttir og Dykes, 2016). Þegar skoðuð er tíðni líkamlegs ofbeldis 

á meðgöngu í hópi kvenna í áhættumeðgöngu hér á íslandi er  tíðnin 4,7% 

(Sigríður Sía Jónsdóttir, 2010). Ofbeldi eykst oft þegar líður á meðgönguna 

og/eða á sængurleguna (Finnbogadóttir og Dykes, 2016). Um það bil fjórar af 

hverjum tíu konum í meðgönguvernd eru eða hafa verið þolendur ofbeldis á 

lífsleiðinni og um 10 – 25% hafa aldrei sagt frá ofbeldi sem þær hafa orðið fyrir 

(Finnbogadóttir og Mellgren, 2017). Þegar skoðuð er saga um ofbeldi meðal 

barnshafandi kvenna á Íslandi kemur í ljós að 35% hafa lent í ofbeldi á 

lífsleiðinni og um það bil ein af hverjum tíu þjást enn verulega vegna ofbeldis 

sem þær hafa orðið fyrir. Þetta eru svipaðar tölur og í nágrannalöndunum 

(Lukasse o.fl., 2014).  

Áhættuþættir ofbeldis 

Áhættuþættir fyrir ofbeldi geta verið margir en allar konur óháð stétt eða 

stöðu geta orðið þolendur ofbeldis. Engin séreinkenni kvenna auka frekar á 

líkur á því að hún verði þolandi ofbeldis og ofbeldið er aldrei konunni sjálfri að 

kenna (Department of Health, 2005). Þó virðist vera að konur sem virðast vera 

í aukinni hættu á að lenda í ofbeldisfullu sambandi séu ungar konur, konur með 

lág laun og/eða litla menntun, þær sem eiga við andleg vandamál að stríða 

(Department of Health, 2005; Finnbogadóttir, Dykes og Wann-Hansson, 2016; 

WHO, 2017), þær sem eru af erlendum uppruna og líkamlega og/eða andlega 

fatlaðar (Department of Health, 2005). Fjárhagsáhyggjur, svefnvandamál, 

þunglyndi og óplönuð þungun eru allt áhættuþættir fyrir ofbeldi í nánum 

samböndum. Einnig ef konur geta almennt ekki nýtt sér úrræði í umhverfi sínu 

eða stuðning (Finnbogadóttir o.fl. 2016). Álag á fjölskylduna og/eða geranda er 

líka áhættuþáttur fyrir ofbeldi í nánum samböndum. Einnig ef konan hefur átt 

við einhverskonar neysluvandamál að stríða til dæmis áfengi eða fíkniefni (Chu, 

Goodwin, og D‘Angelo, 2010). Langstærsti áhættuþátturinn fyrir ofbeldi á 
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meðgöngu og/eða sængurlegu er fyrri saga um ofbeldi milli verðandi foreldra 

(Finnbogadóttir, o.fl. 2016). Ofbeldi á meðgöngu er algengara hafi maki verið 

ósáttur við þungunina til að byrja með eða ef ófrjósemisvandamál hafa verið 

til staðar (Chu, o.fl., 2010). 

Áhættuþættir meðal gerenda virðist vera ef gerandi hefur lága 

þjóðfélagsstöðu, menntun og/eða laun (Chu o.fl., 2010; WHO 2017). Áfengis 

og vímuefnanotkun geranda og/eða þolanda er líka áhættuþáttur (WHO, 

2017). Samkvæmt WHO (2017) þá er það áhættuþáttur að hafa alist upp á 

heimili þar sem ofbeldi var beitt, þá bæði fyrir gerendur og þolendur. Sem sagt 

alist karlmaður upp á heimili þar sem móðir hans er beitt ofbeldi af föður hans 

eru meiri líkur á að hann beiti sína konu ofbeldi. Að sama skapi ef kona elst upp 

við að móðir hennar er beitt ofbeldi eru meiri líkur á að hún verði fyrir ofbeldi 

á fullorðinsárum. Eins ef annar aðilinn eða báðir  alast upp við gömlu 

eignarréttarhugmynd karlmannsins gegn konunni eru meiri líkur á ofbeldi í 

sambandinu. 

Á Íslandi virðist ofbeldi vera algengast í aldurhópnum 18-24 ára en lækkar 

eftir það nema hvað varðar kynferðislegt ofbeldi. Líkamlegt eða kynferðislegt 

ofbeldi er lægst meðal kvenna sem lokið hafa háskólaprófi en hærra meðal 

þeirra sem hafa minni menntun (Elísabet Karlsdóttir og Ásdís A. Arnalds., 

2010). Fráskildar konur hafa hæstu tíðni þegar skoðuð er tíðni ofbeldis á 

lífsleiðinni og þá oftast hafa þær konur upplifað ofbeldi af hendi fyrrverandi 

maka (Elísabet Karlsdóttir og Ásdís A. Arnalds., 2010; Erla Kolbrún 

Svavarsdóttir, 2010). Þessar niðurstöður sýna að sömu áhættuþættir virðast 

gilda á Íslandi og erlendis. 

Afleiðingar ofbeldis fyrir og á meðgöngu fyrir konuna 

Afleiðingar ofbeldis eru margar en geta m.a. verið beinir líkamlegir áverkar 

vegna líkamlegs ofbeldis, óútskýrðir verkir víðsvegar um líkamann til dæmis í 
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kvið og kvenlíffærum, höfuðverkir, bakverkir, átröskun (Campbell o.fl., 2002; 

Sigrún Sigurðardóttir og Sigríður Halldórsdóttir, 2009; WHO, 2017), 

svefntruflanir, kvíði, kvíðaröskun (WHO, 2017), þunglyndi, áfallastreita, lágt 

sjálfsmat (Svavarsdóttir og Örlygsdóttir, 2009; WHO, 2017), vefjagigt 

(Svavarsdóttir og Örlygsdóttir, 2009), sjálfsvígshugsanir og sjálfsvígstilraunir 

(WHO, 2017), mjaðmaverkir, óútskýrðar þvagfærasýkingar og/eða blæðingar 

frá kvenlíffærum (Campbell o.fl., 2002). Langvinn heilsa er oft slæm (Sigrún 

Sigurðardóttir og Sigríður Halldórsdóttir, 2009; Svavarsdóttir og Örlygsdóttir, 

2009; WHO, 2017) og almennt meta þolendur ofbeldis heilsu sína verri en 

samanburðahópur sem ekki hefur orðið fyrir ofbeldi (Campbell o.fl., 2002). 

Afleiðingar ofbeldis hefur langtíma neikvæðar afleiðingar á andlega heilsu og 

eykur líkur á áhættuhegðun (Simmons, Knight og Menard, 2018; WHO, 2017) 

til dæmis áfengisneyslu, reykingum og vímuefnaneyslu. Slík neysla getur síðan 

aftur verið vísbending um að viðkomandi hafi verið þolandi ofbeldis 

(Svavarsdóttur og Örlygsdóttur, 2009; WHO, 2017). Í versta falli getur þolandi 

látist af völdum beinna eða óbeinna afleiðinga ofbeldis (WHO, 2017). Hafi kona 

lent í kynferðislegu ofbeldi í æsku getur það haft neikvæð áhrif langt fram á 

fullorðinsár og getur haft áhrif á það hvernig konum tekst að tengjast börnum 

sínum. Þar af leiðandi getur ofbeldi haft áhrif á næstu kynslóð á eftir (Sigrún 

Sigurðardóttir og Sigríður Halldórsdóttir, 2009). 

Í heildina þá eru konur sem eru þolendur ofbeldis á meðgöngunni í meiri 

erfiðleikum á meðgöngutímanum (Coker o.fl., 2012; Gísladóttir o.fl., 2014; 

Jeanjot, Barlow og Rozenberg 2008) og/eða í fæðingunni sjálfri (Jeanjot o.fl., 

2008). Konur sem eru þolendur ofbeldis fyrir og/eða á meðgöngunni fá frekar 

háþrýsting, bjúg, ógleði, uppköst, vökvaskort, blæðingar frá fæðingarvegi, 

þvagfærasýkingar og sýkingar í nýru (Silverman, Decker, Reed og Raj, 2006). 

Þær stunda frekar áhættuhegðun á meðgöngu svosem að reykja og drekka 
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(Lipsky, Holt, Easterling og Critchlow, 2004). Upplifun kvenna, sem höfðu mátt 

þola ofbeldi í nánum samböndum, af því að verða móðir er oft verri en 

samanburðahóps (Hooker, Samaraweera, Agius og Taft, 2016). Sjálfsmynd 

konunnar er oft slæm, aukin hætta er á þunglyndi sem og öðrum geðrænum 

vandamálum (Charles og Perrier, 2007; Jeanjot o.fl., 2008). Óplönuð þungun, 

vannæring og ónóg þyngdaraukning á meðgöngu eru einnig afleiðingar 

ofbeldis, sem og fósturlát bæði seint og snemma á meðgöngunni (WHO, 2017). 

Einnig eru sterk tengsl milli ofbeldis í nánum samböndum á meðgöngu og 

fæðingarþunglyndis. Það má áætla að um það bil 10% kvenna sem þjást af 

fæðingarþunglyndi séu, eða hafi verið, þolendur ofbeldis í nánum samböndum 

(Ludermir, Lewis, Valongueiro, de Araújo, og Araya, 2010). 

Afleiðingar ofbeldis á meðgöngu fyrir barnið  

Afleiðingar ofbeldis á barn í móðurkviði eru margvíslegar og geta verið bæði 

beinar og óbeinar. Afleiðingar eins og áhættuhegðun móður til dæmis 

reykingar, áfengisneysla, vímuefnaneysla, vannæring og fleira hefur óbein áhrif 

á barn og getur til dæmis valdið léttburafæðingu (Alhusen, Ray, Sharps og 

Bullock, 2015; Gísladóttir o.fl., 2014). Ofbeldi á meðgöngu eykur líkurnar á 

vaxtarskerðingu, fyrirburafæðingu, léttburafæðingu (Coker, Sanderson, og 

Dong, 2004; Silverman o.fl., 2006; WHO, 2017) sem og léttbura 

fyrirburafæðingu, fósturláti og andvana fæðingum (Coker o.fl. 2004; WHO, 

2017). Nýburar þurfa frekar á innlögn á vökudeild eftir fæðingu og dvelja þar 

lengur heldur en börn þeirra kvenna sem voru ekki þolendur ofbeldis á 

meðgöngu (Silverman o.fl., 2006; Yost, Bloom, McIntire, og Leveno, 2005). 

Beinar afleiðingar ofbeldis geta svo verið til dæmis fylgjulos vegna áverka, 

fyrirburafæðing og nýburadauði sem orsakast vegna ofbeldis (Alhusen o.fl., 

2015). Einnig eru konur sem eru þolendur ofbeldis líklegri til að missa fóstur 
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bæði seint og snemma á meðgöngunni og fæða fyrir tímann. Þær velja líka 

frekar að fara í fóstureyðingu (WHO, 2017).  

Streita sem fylgir því að vera þolandi ofbeldis getur haft áhrif á 

taugaþroska fósturs og getur aukið líkurnar á hegðunarvandamálum barna 

(Martinez-Torteya, Bogat, Lonstein, Granger og Levendosky, 2017). Þegar 

heilinn er að þroskast í móðurkviði getur streituhormón sem streyma frá 

móður gegnum fylgju til barns truflað heilaþroska fóstursins (Shonkoff o.fl., 

2012) og haft áhrif á andlega heilsu og þroska barna allt fram á fullorðinsár 

(Van den Bergh, o.fl., 2017). Það er mælanlegur munur á streituhormónum hjá 

ungum börnum mæðra sem annarsvegar voru þolendur ofbeldis á meðgöngu 

og/eða mikillar streitu á meðgöngu miðað við mæður sem ekki voru undir 

mikilli streitu eða þolendur ofbeldis á meðgöngu. Hormónaviðbrögð 

ungbarnanna við streitu eru öðruvísi en samanburðahóps (Braithwaite o.fl., 

2017; Martinez-Torteya o.fl., 2017). Einnig getur ofbeldi á meðgöngu haft áhrif 

á hvernig ungbörn bregðast við áreiti, það er hversu ýkt viðbrögð þeirra verða 

miðað við tegund áreitis (Braithwaite o.fl., 2017). Börn mæðra sem máttu þola 

ofbeldi á meðgöngu geta farið að þróa með sér ýmis geðræn vandamál, 

hegðunarvandamál og ýmsar raskanir til dæmis ofvirkni, athyglisbrest og 

námserfiðleika sem geta fylgt þeim fram á fullorðinsár (Shonkoff o.fl., 2012).  

Ljósmæður 

Ljósmæðrum finnst það vera í þeirra verkahring að koma auga á ofbeldi og 

bregðast við því (Mauri, Nespoli, Persico og Zobbi, 2015) en almennt finnst 

þeim þær vanta aukna fræðslu um ofbeldistengd málefni svo þær geti af öryggi 

nálgast þolendur ofbeldis, brugðist við þegar kona greinir frá ofbeldi og viti 

hvernig eigi að haga skimunarviðtali (Di Giacomo, Cavallo, Bagnasco, Sartini og 

Sasso, 2017; LoGiudice, 2015; Mauri, o.fl., 2015). Það sem hindrar þær í að 

spyrja er oftast að þær treysta sér ekki í það vegna skorts á þjálfun og þekkingu 
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um ofbeldistengd málefni og þekkingarleysi á úrræðum sem eru í boði fyrir 

þolendur (Henriksen, Garnweidner-Holme, Thorsteinsen og Lukasse, 2017; 

Mauri o.fl. 2015). Aðrir þættir eins og að upplifa sig vanmáttuga þegar þolandi 

greinir frá ofbeldi (Eustace, Baird, Saito og Creedy, 2016), tímaskortur, pressa 

að spyrja á ákveðnum tíma á meðgöngunni, upplifa úrræðaleysi og almennt 

skort á úrræðum við hæfi fyrir þolanda dregur allt úr líkunum á að ljósmóðir 

spyrji um ofbeldissögu (Henriksen o.fl., 2017). Það sem aftur á móti eflir 

ljósmæður í að spyrja um ofbeldissögu er samfella í þjónustu við konurnar, það 

er að hitta þær oftar en einu sinni á meðgöngunni, stuðningur yfirmanna, 

þekking á úrræðum í boði, viðbótarmenntun um ofbeldistengd málefni og 

greinargóðir verkferlar fyrir þær til að vinna eftir (Eustace o.fl., 2016). 

Ljósmæðrum finnst þær stundum þurfa stuðning og úrræði fyrri sjálfa sig líka 

til að geta aðstoðað konur sem eru eða hafa verið þolendur ofbeldis (Mauri 

o.fl., 2015; Smith, Wight og Homer, 2018).  

Þjálfun og fræðsla hefur sýnt sig að efli ljósmæður og eykur öruggi þeirra 

til að nálgast þolendur ofbeldis (Baird o.fl., 2015; Smith o.fl., 2018). Almenn 

þekking ljósmæðra eykst og þær trúa meira á mikilvægi þess að spyrja um 

ofbeldissögu (Salmon, Murphy, Baird og Price, 2006). Niðurstöður Coker o.fl. 

(2012) sýna að með því að spyrja allar konur um ofbeldi á meðgöngu má til 

dæmis fækka tilfellum þar sem konur fæða léttbura, fyrirbura og almennum 

fylgikvillum á meðgöngunni fækkar miðað við samanburðahóp. Konur greina 

almennt ekki frá ofbeldi að fyrra bragði en þær eru líklegri til að segja frá séu 

þær spurðar beinnar spurningar, mæta skilningi og upplifa fordómaleysi af 

hendi heilbrigðisstarfsmanns (Spangaro o.fl., 2016). Það styttir líka tímann sem 

konur eru í ofbeldisfullum samböndum séu þær spurðar út í ofbeldi (Campbell 

o.fl., 2002).  
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Samkvæmt klínískum leiðbeiningum í meðgönguvernd á Íslandi er mælt 

með því að hver frumbyrja í eðlilegri meðgöngu komi að minnsta kosti tíu 

sinnum í meðgönguvernd frá tíu vikna meðgöngu og út meðgönguna. Sjö 

sinnum fyrir fjölbyrju í eðlilegri meðgöngu (Kristjánsdóttir, o.fl., 2008). 

Íslenskar Ljósmæður eru því í einstaklega góðri aðstöðu til að ræða 

ofbeldistengd málefni við konur og aðstoða þær sem þess þurfa (Ingólfur V. 

Gíslason, 2008; Sigríður Sía Jónsdóttir, 2010). Ljósmæður á Íslandi spyrja um 

það bil 85,4% kvenna út í streitu á meðgöngu en skráning á því hvort 

ofbeldissaga sé rædd beint virðist vera ábótavant. Þegar meðgöngu og 

fæðingarskýrslur eru skoðaðar er eingöngu staðfest að spurt hafi verið um 

ofbeldissögu í um 8,4% tilfella. Þegar skoðuð er önnur skráning og svör við 

spurningalistum og útilokað að spurt hafi verið um ofbeldissögu í tengslum við 

það má áætla að um það bil 16,9% kvenna fari í gegnum meðgönguvernd og 

fæðingu án þess að ofbeldissaga sé nokkurn tímann rædd (Jonsdottir, 2019). 

1.4 Mikilvægi rannsóknarinnar  

Miða við hversu alvarlegar afleiðingar ofbeldi hefur bæði fyrir móður og barn 

er mikilvægt að ljósmæður séu meðvitaðar um hugsanlegt ofbeldi, þori að 

nálgast hugsanlega þolendur ofbeldis og viti hvernig þær eiga að bregðast við 

greini konan frá ofbeldi. Miðað við rannsóknir erlendis þá skortir ljósmæður 

þekkingu og fræðslu til að geta af öryggi nálgast hugsanlega þolendur ofbeldis 

í nánum samböndum. Miðað við skráningu hérlendis er spurning hvort 

ljósmæður séu yfir höfuð að spyrja um ofbeldissögu eða hvort þetta sé skortur 

á skráningu. Aðkallandi er að vita hvernig málum er háttað hér á landi, það er 

hver þekking og viðhorf íslenskra ljósmæðra er á ofbeldi í nánum samböndum 

og hvort þær séu almennt að spyrja konur sem til þeirra koma um ofbeldissögu. 

Ljósmæður eru í lykilaðstöðu til að skima konur fyrir ofbeldi á meðgöngu og 

ávinninginn af slíkri skimun má meðal annars sjá í rannsóknarniðurstöðum 
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Coker o.fl. (2012) þar sem hægt var að koma í veg fyrir margar alvarlegar 

afleiðingar ofbeldis fyrir barn með því að hafa skimunarviðtal. Til þess að 

ljósmæður geti af öryggi nálgast þolendur ofbeldis þurfa þær að treysta sér til 

þess og hafa til þess þekkingu og þjálfun til að geta brugðist við af öryggi. Þörf 

er á að skoða hvort þessi þekking og þjálfun er til staðar meðal ljósmæðra á 

Íslandi og ef svo er ekki þá skoða hvað vantar upp á svo hægt sé að mæta þeirri 

þörf.  

Mikilvægt er að standa vel að þýðingu, aðlögun og síðan réttmætisprófun 

á mælitæki sem mæla á þekkingu heilbrigðisstarfsmanna á ofbeldi í nánaum 

samböndum. Þetta þarf að gera svo mælitækið haldi innihaldi spurninga sinna, 

hugsmíðaréttmæti og áreiðanleika sínum svo hægt sé að nota það á Íslandi. 

Síðan má nota niðurstöðurnar til að meta hvernig íslenskt heilbrigðisstarfsfólk, 

ekki síst ljósmæður, standa hvað varðar þekkingu á ofbeldi í nánum 

samböndum miðað við heilbrigðisstarfsfólk í öðrum löndum. Komi í ljós að 

þekkingu er ábótavant getur menntasamfélagið brugðist við með að auka vægi 

þessa þáttar í grunnnámi heilbrigðisstarfsfólk og hvetja starfandi 

heilbrigðisstarfsfólk til að sækja námskeið um ofbeldi í nánum samböndum. 

Almennt þá mun þessi rannsókn gagnast sem ígrundun fyrir það starf sem 

þegar er unnið en fyrst og fremst mun þessi rannsókn leggja grunninn að því 

að hér á landi verði til mælitæki sem mælir þekkingu og viðhorf 

heilbrigðisstarfsmanna á ofbeldi í nánum samböndum. Mælitæki sem er 

áreiðanlegt í sínu upprunalandi og með vandaðri þýðingu, forprófun og síðar 

réttmætisprófun ætti að geta verið áreiðanlegt hér á landi líka. Líkt og á Spáni 

og Grikklandi eftir þýðingu og aðlögun PREMIS í þeim löndum. 

1.5 Siðfræði rannsókna 

Siðfræði í vísindarannsóknum snýr fyrst og fremst að því að hvað miklu leiti 

þátttaka einstaklinga er áhættusöm, það er hvaða mögulega skaða miðað við 
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ávinning felur þátttaka í sér. Samkvæmt Sigurði Kristinsyni (2016) er almennt 

talað um fjórar höfuðreglur sem hafa á til hliðsjónar við vísindarannsóknir. Þær 

eru: 

1. Sjálfræðisreglan sem snýst um virðingu fyrir einstaklingnum og 

sjálfstæði hans. Til að tryggja þetta þarf að veita greinargóðar 

upplýsingar um rannsóknina, kosti og galla. Mögulegan ávinning og 

áhættu og síðast en ekki síst að fá skýrt, óþvingað samþykki fyrir 

þátttöku og passa að þátttaka sé frjálst val en ekki einhverskonar 

skylda eða nauðsyn og að einstaklingur geti tekið upplýsta ákvörðun 

um þátttöku eða ekki. 

2. Skaðleysisreglan sem snýst um að rannsakandi eigi að forðast, umfram 

allt annað, að valda skaða. Þátttaka einstaklinga má ekki valda 

ónauðsynlegri áhættu og áhætta sem þátttöku fylgir sé innan 

viðunandi marka og mögulegur ávinningur réttlæti þátttöku. 

3. Velgjörðareglan snýst um að láta gott af sér leiða og fórna sem 

minnstu. Það er að stunda bara rannsóknir sem miða að því að vera til 

hagsbóta fyrir mannkynið. 

4. Réttlætisreglan snýst um að mismuna ekki fólki á einhvern hátt eða 

nýta sér viðkvæma hópa fólks. Með öðrum orðum, passa upp á að allir 

fái það sem þeir eiga skilið 

Einnig þarf að passa upp á trúnað gagnvart þátttakendum og að gögn 

einstaka þátttakanda séu órekjanleg. Viðkvæmar upplýsingar geta valdið 

þátttakanda skaða ef þær verða opinberar án hans samþykkis og það er á 

ábyrgð rannsakanda að tryggja öryggi persónuupplýsinga þátttakanda. 

Nauðsynlegt er að gera greinargott kynningarbréf með rannsókn þar sem allar 

upplýsingar um rannsókn koma fram sem og annað sem þátttakandi þarf að 

vita og getur haft áhrif á ákvörðun viðkomandi um þátttöku (Sigurður 

Kristinsson, 2016).  
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Þar sem ekki er verið að safna og nota persónuleg gögn um þátttakendur 

eða beita íhlutun þá þarf rannsóknin hvorki leyfi vísindasiðanefndar né 

persónuverndar (Lög um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði nr. 44/2014). 
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2 Aðferð 

Þessum kafla er skipt niður í nokkra undirkafla. Fyrst verður fjallað um réttmæti 

og áreiðanleika rannsóknar og síðan upprunalega PREMIS listann. Fjallað 

verður um þýðingarferli PREMIS, þá þýðingu og bakþýðingu ásamt viðrun 

listans. Að lokum verður greint frá forprófun og tölfræðilegri úrvinnslu. 

2.1 Réttmæti og áreiðanleiki  

Réttmæti og áreiðanleiki eru forsendur fyrir góðri rannsókn. Réttmæti 

rannsóknar segir til um hvort rannsóknin mæli það sem henni er ætlar að mæla 

og hvort það sé rétt mælt (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 

2016). Áreiðanleiki er samræmi í svörum og forsenda fyrir réttmæti. 

Áreiðanleiki segir til um líkur á því að fá sömu niðurstöður ef rannsóknin er 

endurtekin (DeVellis, 2016; Field, 2013; Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2016).  

Upprunalegi PREMIS listinn 

Short o.fl. (2006) fengu hóp sérfræðinga til þess að fara yfir og meta innihald 

fyrstu útgáfu af upprunalega PREMIS listanum fyrir forprófun og aðlögun 

listans með þátttöku 166 lækna í forprófunarhóp. Þetta var gert til að tryggja 

samræmi á innihaldi mælitækisins og réttmæti hans. Einnig höfðu höfundar 

sjálfstæðan bakgrunnslista, annan en þann sem er hluti af PREMIS til að kanna 

og tryggja samræmi mælitækis og skoða fylgni milli þátta í lista sem áttu að 

fylgjast að. Við þróun listans frá fyrstu forprófun, og þar til búið var að leggja 

hann fyrir sama 67 lækna hópinn þrisvar sinnum á einu ári, þá voru nokkrar 

spurningar teknar úr listanum þá aðallega milli fyrsta hóps og fyrstu mælingu í 

seinni hóp. Þetta var gert meðal annars því hluti upprunalegs spurningalistans 

um viðhorf hafði mikla skekkju í svörun, það er nær allir þátttakendur svöruðu 
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„rétt“ miðað við innihald spurninganna og einhverjar spurningar reyndust 

mæla næstum því það sama og voru því teknar út. Samræmi reyndist milli flest 

allra þátta í svörum fyrri forprófunarhóps og seinni hóps og samræmi var milli 

flokka og þátta í listanum sem ætla má að eigi að fylgjast að. Þættir eins og 

þjálfun og fræðsla um ofbeldi í nánum samböndum og raunveruleg þekking 

lækna á ofbeldi í nánum samböndum fylgdust að. Athyglisvert er að í hvorugum 

hópnum var samræmi milli raunverulegrar þekkingar og áætlaðrar þekkingar, 

það er sjálfsmat lækna á eigin þekkingu og raunverulegri þekkingu þeirra. Þetta 

átti við í báðum forprófunarhópum. Mælingar úr seinni forprófunarhóp 

reyndust stöðugar, það er samræmi á milli mælinga, yfir þetta ár sem listinn 

var lagaður fyrir þrisvar sinnum. Heildar niðurstaðan er sú að PREMIS er 

áreiðanlegt mælitæki.  

Við þróun PREMIS notuðust Short o.fl. (2006) við eftirfarandi mælikvarða 

til að meta innra og ytra réttmæti listans og áreiðanleika hans: 

− Þáttagreining með þversniði (e. Maximum likelihood factor) til að 

kanna hversu vel einstök efnisatriði listans pössuðu saman og við það 

sem þau áttu að mæla. Þversnið leyfir spurningunum að tengjast 

öðrum spurningum innan og utan sama flokks. Þetta var einnig gert til 

að fá Kí-kvaðrat (e. chi-square) sem áætlar samsvörun og leyfir mestu 

mögulegu sundurgreiningu þátta listans.  

− Rand stuðull (e. Rand-Coefficient) var notaður til að kanna að hvað 

miklu leiti væri fylgni milli kvarða og þátta listans sem ætla mætti að 

myndu hafa samsvörun. 

− Fjölbreytu aðhvarfsgreining (e. Multiple regression analysis) var notuð 

til að kanna innra réttmæti listans enn frekar.  

− Cronbah‘s alpha stuðullinn var notaður til að kanna innra samræmi 

innan undirkvarða og þátta PREMIS. 

− Margþátta dreifigreining (e. Multiple analysis of variance (MANOVA)) 

var svo notuð til að kanna ytra réttmæti milli fyrri hóps og seinni. 
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Einnig til að kanna samsvörun milli hópa í forprófunarhóp milli skipta 

sem þeir svöruðu listanum. 

Cronbach‘s alpha stuðull fyrir hvern efnisflokk fyrir sig var bilinu 0,65 til 

0,96. Niðurstöður PREMIS voru stöðugar milli mælinga mismunandi hópa og 

innan sama hóps (Short o.fl. 2006). Cronbach‘s alpha stuðullinn mælir 

áreiðanleika og stöðugleika mælitækis. Það er samræmi í svörum milli hópa og 

innan sama hóps (DeVellis, 2016; Field, 2013; Sigríður Halldórsdóttir og 

Sigurlína Davíðsdóttir, 2016). Þó talað sé um að stuðullinn eigi ekki að fara 

undir 0,7 til að teljast áreiðanlegur þá getur listi sem mælir marga mismunandi 

vinkla á fyrirbærinu sem mæla á, verið nothæfur þó stuðullinn fari niður í 0,65 

í einstaka efnisatriðum (Field, 2013). Eins og áður segir er PREMIS mjög 

yfirgripsmikið mælitæki sem mælir marga mismunandi vinkla á fyrirbærinu 

(Short o.fl., 2006).  

2.2 Þýðingarferli PREMIS  

Haft var samband við dr. Lynn Short höfund PREMIS listans og leyfi fengið fyrir 

að nota listann. Short sendi höfundi verkefnisins jafnframt PREMIS listann í 

heild, leiðbeiningar um hvernig á að vinna úr listanum og kóðunarupplýsingar 

til að nota í SPSS við úrvinnslu gagna. Auk þess bauðst dr. Short til að fara yfir 

bakþýðingu PREMIS til að tryggja að upprunalegt innihald spurninganna myndi 

halda sér gegnum þýðingarferlið líkt og hún gerði fyrir þýðingu PREMIS yfir á 

grísku og spænsku (viðauki 2). 

Til að uppfylla sem best þau fjögur meginatriði í þýðingu spurningalista, 

sem talin voru upp í kafla eitt í þessari rannsókn, var fylgt aðferðum Wild og 

félaga (2005) með hliðsjón af  Hambleton (2005) og ITC (2017). Wild o.fl., 

(2005) settu þýðingarferli spurningalista upp í eftirfarandi tíu skref en 
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mikilvægt er að huga vel að öllum skrefunum því annars kemur það niður á 

áreiðanleika listans: 

1. Undirbúningur fyrir þýðingu. Grunnvinna unnin áður en farið er af stað 

með þýðingu. Mikilvægt að vanda vel allan undirbúning. 

2. Þýðing yfir á tungumál sem nota á. Mikilvægt er að fá fleiri en einn 

þýðanda sem hafa gott vald á báðum tungumálum og hafa þekkingu á 

menningu þess hóps sem þýða á listann fyrir. Best er ef þýðendur hafa 

einhverja reynslu af þýðingum. 

3. Samræming þýðinga. Bera saman og samræma þýðingar frá 

þýðendum listans og komast að niðurstöðu með þýddan lista. 

4. Bakþýðing. Bakþýða þýddan lista aftur yfir á upprunalegt tungumál. 

Einhvern sem hefur ekki komið að þýðingarferlinu og ekki kunnugur 

upprunalega listanum til að skekkja ekki þýðinguna. Viðkomandi þarf 

að hafa gott vald á ensku og best er ef viðkomandi hefur einhverja 

reynslu af þýðingu. 

5. Samanburður. Bera saman bakþýðingu og upprunalegu þýðingu til að 

athuga hvort innihald spurninganna haldi sér. 

6. Samræming þýðinga. Bera saman bakþýðingu, helst fleiri landa ef 

hægt er, og upprunalega listann. 

7. Hugarferlaviðtöl. Þá er listinn prófaður á litlu úrtaki til að skoða 

huglæga merkingu hans. Til dæmis orðalag, skilning svarenda á 

listanum, túlkun og hvort hann passi inn í samfélagið sem aðlaga á 

hann að. 

8. Úrvinnsla og lagfæring þýdda listans miða við hvað kemur út úr 

hugarferlaviðtölunum. 

9. Prófarkalestur á þýdda listanum. 

10. Lokaskýrsla um ferlið. 

Þýðing yfir á íslensku 

Höfundur í samráði við leiðbeinendur verkefnisins ákváðu eftir að hafa skoðað 

PREMIS að þýða hann með allt heilbrigðisstarfsfólk á Íslandi í huga en ekki 

einstaka starfstétt. PREMIS, sem upprunalega var hannaður til að kanna 

þekkingu lækna á ofbeldi í nánum samböndum (Short o.fl., 2006) en hefur 
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verið notaður að hluta eða öllu leiti til að kanna þekkingu annarra 

heilbrigðisstétta og nema í heilbrigðisvísindum erlendis með góðum árangri 

(Baird o.fl., 2015; Cases o.fl., 2015; Connor o.fl., 2011; McAndrew o.fl., 2014; 

Papadakaki o.fl., 2013; Rodríguez-Blanesa o.fl., 2017; Sawyer o.fl., 2017). Því 

var ákveðið að miða þýðingu PREMIS yfir á íslensku út frá öllum 

heilbrigðisstarfsmönnum, frekar en einni stétt, til að listinn nýtist sem best í 

framtíðinni fyrir sem flesta. Til að samræma orðanotkun, ásamt kynningu á 

verkefninu, var kynningarbréf sent þýðendum fyrir þýðingu (viðauki 3).  

Tveir þýðendur voru fengnir til að þýða PREMIS frá ensku yfir á Íslensku. 

Báðir eru hjúkrunarfræðingar og höfðu á þeim tíma lokið meistaragráðu. Annar 

hafði búið lengi í enskumælandi landi og hefur auk góðrar enskuþekkingar 

sérþekkingu á ofbeldi í nánum samböndum. Hinn þýðandinn hefur mikla 

reynslu innan heilbrigðiskerfisins á Íslandi og mjög gott vald á ensku. 

Þýðendurnir þýddu PREMIS hvorum í sínu lagi. Höfundur verkefnisins fór yfir 

þýðingar, skoðaði vafaatriði með þýðendum hvor í sínu lagi og setti saman 

fyrstu útgáfu af íslenska PREMIS út frá þýðingum þýðenda. 

Bakþýðing yfir á ensku 

Einn bakþýðandi var fenginn til að þýða PREMIS aftur yfir á ensku. 

Bakþýðandinn var ekki kunnugur PREMIS listanum fyrir og hafði ekki komið að 

þýðingarferlinu fram að þessu. Það er mikilvægt að bakþýðandi sé ekki 

kunnugur upprunalega lista til að skekkja ekki bakþýðingu (ITC, 2017). Til að 

samræma orðanotkun og sem kynningu á verkefninu fékk viðkomandi 

kynningarbréf fyrir bakþýðingu (viðauki 4). Bakþýðandi er íslenskur læknir með 

M.D. gráðu frá Háskóla erlendis þar sem námið fór fram á ensku. Þegar hann 

hafði lokið við bakþýðingu fór höfundur yfir bakþýddu útgáfu og fyrstu íslensku 

útgáfu af PREMIS listanum og fór yfir vafaatriði með bakþýðenda. Þegar 

bakþýdda útgáfa PREMIS var tilbúin var hún borin saman við upprunalega 
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PREMIS listann. Innihald bakþýdda PREMIS og upprunalega PREMIS virtist vera 

nokkuð sambærilegt að mati höfundar. Að lokum var bakþýddi PREMIS sendur 

til dr.Lynn Short, höfundar PREMIS listans, til yfirferðar. Nokkrar litlar 

breytingar voru gerðar á íslensku útgáfu PREMIS eftir yfirferð hennar, aðallega 

hvað varðar orðanotkun. Tveir valmöguleikar í sitthvorri spurningunni höfðu 

misst upprunalegu meiningu sína að hluta til í gegnum þýðingarferlið og var því 

breytt svo þeir héldu upprunalegu meiningu sinni.  

Eftir að viðeigandi lagfæringar höfðu verið gerðar á íslensku útgáfu 

PREMIS var farið í að viðra spurningalistann. Fengnir voru fimm starfandi 

heilbrigðisstarfsmenn til að svara spurningalistanum og hugsa upphátt á 

meðan. Höfundur verkefnisins skrifað athugsemdir hjá sér þar sem við átti. 

Einstaklingarnir sem tóku þátt í viðruninni voru tvær ljósmæður, tveir 

hjúkrunarfræðingar og einn læknir, fjórar voru konur og einn karlmaður. Ekkert 

þeirra hafði komið að þýðingarferlinu eða var kunnugt PREMIS listanum fyrir 

viðrun. Fólkið hafði allt mismunandi sérsvið, var á mismunandi aldri og hafði 

mislanga starfsreynslu. Eftir úrvinnslu úr viðrun var sett saman endanleg 

þýðing á PREMIS sem ber nafnið: Hversu tilbúið er heilbrigðisstarfsfólk í að 

greina ofbeldi í nánum samböndum (viðauki 5). Áfram verður þó stuðst við 

skammstöfunina PREMIS í þessari rannsókn. 

2.3 Forprófun á íslensku útgáfu PREMIS 

Almennt er markmiðið með megindlegri rannsókn að velja hóp fólks, svokallað 

úrtak, til að taka þátt í rannsókn. Niðurstöður rannsókna frá úrtakshóp á svo 

að vera hægt að yfirfæra yfir á þýði, sem er heildarfjöldi hóps sem rannsaka á. 

Úrtak þarf því að endurspegla þýðið sem best og gæði úrtaka fer eftir fjölda í 

úrtaki, hve góð yfirsýn er yfir alla í þýðinu, deyfingu úrtakshóps í þýði og hvernig 

valið er í úrtakshóp (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2016). Í þessari 

rannsókn var ekki verið að rannsaka þekkingu heilbrigðisstarfsmanna á ofbeldi 
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í nánum samböndum heldur var verið að kanna að hversu miklu leyti PREMIS 

hélt innihaldi sínu og áreiðanleika í gegnum þýðingarferlið. Þar af leiðandi var 

ekki leitast við að yfirfæra niðurstöður yfir á þýði. Úrtak í þessari rannsókn var 

valið út frá hentugleika. Hentugleikaúrtök eru helst notuð þegar markmið 

rannsóknar er ekki að yfirfæra niðurstöður yfir á þýði heldur kanna tengsl milli 

breytna (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2016). Breyta er hvert það 

atriði eða fyrirbæri sem rannsaka á (Amalía Björnsdóttir, 2016). Í þessu tilfelli 

hvort PREMIS héldi innihaldi sínu og áreiðanleika gegnum þýðingarferlið, það 

er hvort tengsl breyta héldi sér. Einnig var að einhverju leiti notast við 

snjóboltaúrtak en þau eru einna helst notuð þegar erfiðlega gengur að fá 

úrtakshóp (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2016). Í þessari rannsókn 

gekk erfiðlega að fá nægilega mörg svör frá úrtaki til að byrja með. 

Forprófunarferlið  

Forprófunarhópurinn í þessari rannsókn voru heilbrigðisstarfsmenn og 

nemendur á framhaldsnámsstigi heilbrigðisvísinda sem höfðu Facebook 

aðgang og/eða fengu tölvupóst með beiðni um þátttöku frá aðalleiðbeinanda 

eða gegnum tengiliði meðleiðbeinanda. Íslenska útgáfa PREMIS var sett inn í 

Google Forms og með því kynningarbréf. Tekinn var fram tilgangur 

forprófunar, þátttakendum sagt að þeim væri ekki skylt að taka þátt, fullri 

nafnleynd heitið og tekið fram að með því að svara listanum að hluta til eða í 

heild þá væri það ígildi upplýst samþykkis fyrir þátttöku. Tekið var fram að 

upplýsingar væru ekki rekjanlegar og fullum trúnaði heitið (viðauki 6).  

Gagnasöfnun fór fram í þremur lotum frá maí til ágúst 2019, aftur í mars 

og apríl 2020 og síðan í maí 2020. Úr fyrstu tveim lotunum fékkst ekki nægileg 

þátttaka fyrir tölfræðilega úrvinnslu listans. Mögulega hefur útbreiðsla á 

COVID19 haft áhrif á þátttöku í seinni lotunni. Því var ákveðið að fara aftur af 

stað með gagnasöfnun í þriðju lotunni þegar heimsfaraldurinn var í rénun hér 
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á landi. Erfitt er að áætla nákvæmlega hve margir fengu slóð á listann beint eða 

óbeint en gróflega má áætla að slóðin hafi farið beint gegnum netföng á yfir 

400 manns og beint eða óbeint gegnum facebookhópa á um það bil 4000 

manns eða fleiri. Til að listinn passaði fyrir nemendur var bætt við möguleika í 

bakgrunnsspurningum svarenda þar sem nemendur gátu merkt í, en í þriðju 

lotunni var ákveðið að taka nemendur framhaldsnámsdeildar með í 

forprófunarhóp. 

Þátttakendur 

Í heildina svöruðu 177 manns PREMIS að hluta til eða heild, 11 karlar (6,2%) og 

165 konur (93,2%). Einn svaraði ekki spurningu um kyn (0,6%). Meirihluti 

svarenda störfuðu á höfuðborgasvæðinu, eða 102 (58%), en 74 (42%) á 

landsbyggðinni. Einn svaraði ekki. Meðal starfsaldur svarenda voru 22 ár 

(spönn frá nokkrum mánuðum til 49 ára). Tveir  svöruðu ekki þeirri spurningu 

(1,2%). Tveir nemar (1,2%) tóku þátt í forprófun og merktu núll við ártal 

hvenær viðkomandi útskrifaðist fyrst sem heilbrigðisstarfsmaður en alls 

svöruðu 173 þeirri spurningu (97,7%) og var útskriftarár frá árunum 1975 til 

2019. Þegar spurt var um hve margir vinna á starfsstöð viðkomandi svöruðu 

163 (92,1%) þeirri spurningu og voru svör frá enginn til 2000 manns. 

Meðalfjöldi var 54 manns, miðgildi 30 manns og algengast um 25 manns. Þegar 

spurt var hve margir af starfsmönnum væru hjúkrunarfræðingar eða 

sérfræðingar í hjúkrun svöruðu 161 manns (91,0%) og svörin voru frá enginn 

til 160 manns. Meðalgildi voru 16 manns og algengasta gildi 10 manns. Að öðru 

leiti má sjá upplýsingar um þátttakendur í töflunum um aldur og háskólagráðu 

og/eða starfsréttindi þátttakenda (Tafla 1) og starfstengdir þættir þátttakenda 

(Tafla 2). 
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Tafla 1: Aldur, háskólagráða og/eða starfsréttindi þátttakenda 

Aldur                 Fjöldi                              % 

21-30 ára 
  

12 6,8 

31-35 ára 
  

17 9,6 

36-40 ára 
  

28 15,8 

41-45 ára 
  

23 13,0 

46-50 ára 
  

21 11,9 

51-55 ára 
  

24 13,6 

56-60 ára 
  

22 12,4 

61-65 ára   22 12,4 

66-70 ára 

71 árs eða eldri  

Alls 

  
8 

0 

177 

4,5 

0 

100 

Háskólagráða og/eða starfsréttindi       

B.Sc.   87 49,4 

Meistaragráða   43 24,4 

Ph.D.   5 2,8 

M.D.   6 3,4 

Embættispróf    12 6,8 

Annað   23 13,1 

Alls    176 100 
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Tafla 2: Starfstengdir þættir þátttakenda 

Hver er aðalstarfsvettvangur þinn?                                Fjöldi                            % 

Lyfjasvið 
  

23 13,6 

Heilsugæslusvið 
 

61 36,1 

Barnasvið 
  

3 1,8 

Geðsvið 
  

8 4,7 

Bráðaþjónusta 
 

10 5,9 

Skurðsvið/Aðgerðasvið 
 

22 13 

Kvennasvið/Fæðingarsvið 
 

10 5,9 

Annað 
  

32 18,9 

Alls 
  

169 100 

Hversu marga sjúklinga hittir/sinnir þú að meðaltali í viku? 

Hitti ekki sjúklinga 
 

16 9 

færri en 20 
  

57 32,2 

20-39 
  

59 33,3 

40-59 
  

19 10,7 

60 eða fleiri 
  

26 14,7 

Alls     177 100 

Að þér meðtöldum/talinni hve margir heilbrigðisstarfsmenn hafa farið á 

námskeið í ofbeldi í nánum samböndum (ONS) á vinnustað þínum undanfarna 

sex mánuði? 

Enginn 
 

58 32,8 

Fáeinir 
  

12 6,8 

Nokkrir 
  

6 3,4 

Næstum allir 
  

 2 1,1 

Ég veit það ekki 
  

99 55,9 

Alls     177 100 
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Tölfræðileg úrvinnsla 

Notast var við lýsandi tölfræði þar sem markmiðið var að lýsa tölfræðilegri 

niðurstöðu án þess að grípa inn í það sem mælt er (Ragnheiður Harpa 

Arnardóttir, 2016). Tölfræðileg úrvinnsla fór fram í Excel og SPSS (IBM, 2019). 

Notast var við kóðunarupplýsingar fengnar frá Short við úrvinnslu í SPSS.  

Flokkurinn bakgrunnsupplýsingar svarenda PREMIS var aðlagaður að 

íslensku samfélagi en sá hluti listans var ekki notaður við tölfræðilega úrvinnslu 

á áreiðanleika listans, eingöngu til að lýsa þátttakendum rannsóknarinnar líkt 

og Short o.fl. (2006) gera. Cronbach‘s alpha var notað til að kanna innra 

samræmi innan flokka og hluta íslenska PREMIS. 

Notast var við meginhlutagreiningu (e. Principal Components Analysis 

(PCA)) sem er hliðstæð þáttagreiningu (e. Factor analysis). Báðar aðferðirnar 

skoða tengsl breyta innbyrðis en helsti munur á þáttagreiningu og 

meginhlutagreiningu er að meginhlutagreining tekur ekki með ómældar 

breytur (Field, 2013). Báðar aðferðirnar finna þann þátt sem breytur eiga 

sameiginlega og finna út þáttahleðslu (DeVellis, 2016; Field, 2013). 

Þáttahleðsla segir til um fylgni viðkomandi spurningar við viðkomandi þátt 

(Field, 2013). Lágmarks þáttahleðsla er 0,3 til að hægt sé að tala um marktæka 

hleðslu á hvern þátt. Þegar þættir hafa mörg ólík atriði með svipaða hleðslu 

þarf að taka niðurstöðum með fyrirvara. Það er ekki víst að undirliggjandi 

breyta skýri þáttahleðsluna (DeVellis, 2016). Bartlett‘s test of Sphericity og 

Kaiser-Meyer-Olkin measure of sampling adequacy (KMO) voru skoðuð með 

tilliti til hvort úrtaksstærð væri nægilega mikil svo 

þáttagreining/meginhlutagreining ætti rétt á sér en samkvæmt Field (2013) 

ætti KMO ekki að vera undir 0,5 til að teljast marktækt og Bartlett‘s prófið ætti 

að vera 0,00 eða sem næst því, til að vera marktækt.  
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Til að kanna tengsl milli mismunandi undirkvarða PREMIS voru þeir settir 

upp sem breytur, líkt og Short o.fl.(2006) og síðan notast við fylgnistuðulinn 

Pearson (e. Pearson correlation). Fylgni Pearson (r) er frá -1 til 1 og gefur til 

kynna hvort og þá hvernig breyting á einni breytu hefur áhrif á aðra breytu. 

Jákvæð fylgni þýðir að þegar önnur breytan er há er hin líka há. Neikvæð fylgni 

þýðir að þegar önnur breytan er há er hin lág. Eftir því sem fylgnitalan er nær 

1 eða -1 er meiri fylgni milli breytanna. Fylgni sem er 0,1 er lítil fylgni, 0,3 er 

miðlungs fylgni og yfir 0,5 er mikil fylgni. Til að fylgnin sé marktæk þarf að vera 

hægt að áætla um fylgnina með að minnsta kosti 95% vissu. Það er 

öryggismörk/marktektarmörk (p) sem eiga vera 0,00 eða sem næst en 

marktækt upp í 0,05 (Field, 2013).  Í þessari rannsókn voru lykilatriði, 

lykilkvarðar, settir upp sem breytur líkt og hjá Short o.fl. (2006) við úrvinnslu 

gagna, eins og áður segir. Þessir kvarðar eru 

− Bakgrunnskvarði. Þeir snúa að bakgrunni þátttakenda og fyrri þjálfun. 

Þar eru þrír undirkvarðar sem eru: 

o Áætlaður undirbúningur: Það er að hve miklu leiti 

þátttakendur áætluðu undirbúning sinn til að greina og 

meðhöndla ofbeldi í nánum samböndum. 

o Áætluð þekking: Það er hve mikið töldu þátttakendur sig vita 

um ofbeldi í nánum samböndum.  

o Fyrri þjálfun: Sú þjálfun sem þátttakendur hafa fengið í 

klukkustundum um ofbeldi í nánum samböndum. 

Þátttakendur áætla sjálfir fjölda í klukkustundum. 

− Raunveruleg þekking á ofbeldi í nánum samböndum.  

− Skoðanir: Sá hluti sem kannar viðhorf þátttakenda á ýmsu sem snýr að 

ofbeldi í nánum samböndum. 

− Klínískir þættir: Sá hluti sem snýr að vinnustaðnum, verkferlum og 

hvort þátttakendur eru að spyrja um ofbeldi í nánum samböndum og 

þá hverja. Sjálfsmat á eigin vinnu og umhverfi/vinnustað. 



 

 35 

Fjölbreytu aðhvarfsgreining var notuð til að kanna hvort frumbreyturnar 

áætlaður undirbúningur, áætluð þekking, fyrri þjálfun, raunveruleg þekking 

þátttakenda og þættir úr þáttagreiningu hefðu forspágildi fyrir útkomuna úr 

spurningum úr þeim hluta PREMIS sem snýr að klínískum atriðum. Samkvæmt 

Field (2013) er fjölbreytu aðhvarfsgreining góð leið til að spá fyrir um áhrif 

frumbreytna á fylgibreytu eða breytur. Til að fjölbreytu aðhvarfsgreining sé 

marktæk þarf að vera marktæk fylgni milli frumbreytna og fylgibreytna í 

aðhvarfsgreiningu, dreifing gagna þarf að vera nokkuð góð og línuleg fylgni að 

vera skýr. 
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3 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður fjallað um niðurstöður tölfræðilegrar úrvinnslu úr 

forprófun íslenska PREMIS, áreiðanleika, meginhlutagreiningu og fjölbreytu 

aðhvarfsgreiningu. 

3.1 Áreiðanleiki íslenska PREMIS 

Cronbach‘s alpha (α) stuðullinn var reiknaður fyrir lykilkvarða og undirkvarða 

íslensku útgáfu PREMIS og var α = 0,97 fyrir Áætlaðan undirbúning, α = 0,98 

fyrir Áætlaða þekkingu og α = 0,83 fyrir Skoðanakvarðann í heild. Ekki var 

reiknað α fyrir Raunverulega þekkingu þar sem tekin eru saman rétt svör til að 

gefa stig fyrir þann part PREMIS. Fyrir Klíníska þætti var skoðað α fyrir 

undirkvarða sem reyndist vera á bilinu 0,71 til 0,99.  

Meginhlutagreining  

Sá partur af íslenska PREMIS sem notast var við til meginhlutagreiningar var 

Hluti IV sem snýr að skoðunum svarenda til ofbeldis í nánum samböndum. Við 

meginhlutagreiningu var notast við varimax-snúning án takmarkana á fjölda 

þátta sem skilaði tólf þáttum en óskýrum niðurstöðum. Sumir þættir voru með 

fáum þáttum en aðrir þættir voru með mörgum og ólíkum að innihaldi. Þá var 

gerð greining með sjö þátta líkani svipað upprunalega PREMIS. Það líkan gaf 

skýrari niðurstöður en þó var eitthvað um að atriði hlæðu á fleiri en einn þátt. 

Eftir prófanir á nokkrum líkönum með tvo þætti upp í átta þætti var 

niðurstaðan sú að sjö þátta líkan gæfi skýrustu niðurstöðuna bæði hvað varðar 

inntak þáttanna og uppbyggingu líkansins. KMO í þessari rannsókn var 0,71 og 

Bartlett‘s prófið marktækt (sig. 0,00). KMO er yfir 0,7 telst gott (Field, 2013). 

Þætti og þáttahleðslur má sjá í töflunni meginhlutagreining á Skoðanakvarða í 

íslenska PREMIS (Tafla 3). 
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Tafla 3: Meginhlutagreining á skoðanakvarða í íslenska PREMIS 

Þættir     Þáttahleðsla       

 
0,71 0,12 0,02 0,08 0,11 0,08 0,05 

 0,68 0,04 -0,02 0,07 0,13 0,01 0,06 

Starfsmaðurinn  0,67 0,19 0,11 -0,01 0,09 -0,04 0,09 

og vinnustaðurinn 0,64 0,19 0,02 0,04 0,07 -0,22 0,02 

 0,62 0,22 0,15 0,07 0,18 0,28 -0,10 

 0,54 0,26 0,29 -0,21 -0,23 0,27 0,00 

 
0,54 0,35 -0,11 -0,16 0,16 0,11 -0,03 

 
0,54 0,17 0,41 -0,20 0,14 -0,11 0,18 

 
0,40 0,28 0,33 -0,02 0,14 0,09 -0,14 

 
0,40 -0,02 -0,04 0,36 0,05 -0,06 0,29 

 
0,17 0,92 0,03 0,01 0,08 0,06 0,10 

Þekking 0,13 0,90 0,03 -0,04 0,10 -0,01 0,07 

 
0,26 0,87 -0,04 0,11 0,14 0,08 0,11 

 
0,27 0,56 0,04 0,18 0,00 -0,17 -0,03 

 
0,38 0,48 0,07 -0,30 -0,23 0,00 0,03 

Lagaleg ákvæði 0,03 -0,03 0,86 -0,02 0,07 -0,09 -0,05 

 
0,23 -0,04 0,74 0,05 0,15 -0,06 -0,07 

 
-0,09 0,06 0,66 0,20 -0,05 0,35 0,07 

 
0,03 0,09 0,25 0,58 -0,04 -0,15 0,14 

Ábyrgð þolanda 0,01 0,02 -0,01 0,54 -0,21 -0,33 0,25 

og áfengisneysla 0,04 0,08 -0,09 0,52 -0,09 -0,07 -0,17 

 
0,03 -0,09 0,00 0,52 0,22 0,15 0,20 

 
-0,03 -0,03 0,13 0,43 -0,01 0,28 0,00 

 
-0,18 0,04 -0,10 0,41 0,09 -0,34 -0,23 

        
               (Framhald á næstu síðu) 
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Tafla 3: Framhald         

Vinnuumhverfið og 0,23 0,15 0,10 0,00 0,59 -0,07 0,06 

aðstæður þolanda 0,38 0,05 0,12 -0,09 0,58 -0,17 0,29 

 
0,09 -0,06 -0,15 -0,18 0,56 0,16 -0,21 

 
0,05 0,04 0,12 0,35 0,51 0,06 -0,08 

 
0,24 0,26 0,25 0,06 0,40 0,26 0,07 

 
0,00 0,11 0,19 -0,06 0,28 -0,14 0,20 

Tímaleysi og réttur  0,14 0,27 -0,02 0,23 0,06 0,57 -0,06 

þolanda 0,02 -0,11 0,03 -0,17 0,06 0,55 0,04 

 
-0,30 -0,01 -0,34 -0,14 -0,19 0,48 -0,05 

 
-0,06 0,15 -0,10 -0,02 0,12 -0,09 0,69 

Spyrja og segja frá 0,12 0,05 0,02 0,14 -0,17 0,08 0,67 

 
0,38 -0,07 0,04 0,00 0,34 0,16 0,47 

 
 

Þáttahleðsla sem er yfir 0,3 er feitletruð í töflunni. Samkvæmt 

kóðunarupplýsingum frá dr.Short átti að öfugkóða, það er að snúa við stigagjöf, 

fyrir nokkrar spurningar í skoðanalistanum. Þessu var fylgt fyrir utan fimm 

spurningar. Áreiðanleikastuðullinn hækkaði við að annarsvegar öfugkóða tvær 

spurningar sem samkvæmt kóðunarupplýsingum dr.Short átti ekki að 

öfugkóða og síðan að sleppa því að öfugkóða þrjár sem upphaflega átti að 

öfugkóða. Ekki var hægt að reikna áreiðanleika sumra þátta fyrr en þessar 

breytingar á kóðun voru gerðar. Þar sem áreiðanleiki var þegar til staðar 

hækkaði hann við þessar breytingar. Dreifing þátta og þáttahleðsla í 

meginhlutagreiningunni breyttist lítið við þessar breytingar á kóðun og þar sem 

hún breyttist varð þáttahleðslan skýrari og með minni hleðslu á aðra þætti og 

spurningar komu skýrari saman í hvern þátt. Því hafði öfugkóðunin, eða því að 

sleppa henni, við þessar fimm spurningar ekki teljandi áhrif í íslensku útgáfu 
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PREMIS í meginhlutagreiningu þegar kom að þessum spurningum. Það hafði 

aftur á móti mikil neikvæð áhrif að sleppa alveg öfugkóðun svo þetta virtist 

bara eiga við þessar fimm tilteknu spurningar. 

Cronbach‘s alpha stuðla fyrir þætti meginhlutagreiningarinnar má sjá í 

töflunni um Cronbach‘s alpha stuðla þátta meginhlutagreiningarinnar (Tafla 4). 

Eins og sjá má eru þrír þættir með α yfir 0,7 sem telst áreiðanlegt (Field, 2013). 

Tafla 4: Cronbach‘s alpha stuðlar þátta meginhlutagreiningar 

Þættir                         Cronbach's alpha 

Starfsmaðurinn og vinnustaðurinn 
 

0,82 

Þekking 
 

0,84 

Lagaleg ákvæði 
 

0,80 

Ábyrgð þolanda og áfengisneysla 
 

0,58 

Vinnuumhverfið og aðstæður þolanda 
 

0,55 

Tímaleysi og réttur þolanda 
 

0,28 

Spyrja og segja frá   0,46 

 

Tengsl innan PREMIS 

Þegar skoðuð voru tengsl þátta úr meginhlutagreiningunni við aðra kvarða og 

undirkvarða PREMIS listans kemur í ljós að einungis fyrstu þrír þættirnir höfðu 

marktæka fylgni við aðra kvarða og undirkvarða PREMIS listans. Sömu þrír 

þættirnir og höfðu marktækan áreiðanleikastuðul. Fylgni milli kvarða og 

undirkvarða PREMIS og þriggja þátta úr meginhlutagreiningu má sjá í töflunni 

um fylgni milli kvarða, undirkvarða og þátta úr meginhlutagreiningu í íslenska 

PREMIS (Tafla 5).  Í efri hluta töflunnar má sjá fylgni milli kvarða og undirkvarða 

PREMIS listans en fylgni milli kvarða/undirkvarða og þátta úr 



 

 41 

meginhlutagreiningu má sjá í neðri hluta töflunnar. Enginn fylgni var milli 

mismunandi þátta og var því sleppt úr töflunni.  

Tafla 5: Fylgni milli kvarða, undirkvarða og þátta úr meginhlutagreiningu í íslenska PREMIS 

Kvarðar PREMIS  
Klínískir 
þættir 

Raunveruleg  
þekking 

 Áætl.   
undirb. 

Áætl. 
þekking 

Fyrri 
þjálfun  

Klínískir þættir 1 
    

Raunveruleg þekking 0,15* 1 
   

Áætlaður 
undirbúningur 0,25** 0,28** 1 

  
Áætluð þekking 0,30** 0,38** 0,88** 1  

Fyrri þjálfun   0,12 0,19* 0,45** 0,50** 1 

Þættir úr 
meginhlutagreiningu 

Klínískir 
þættir 

Raunveruleg  
þekking 

 Áætl.   
undirb. 

Áætl. 
þekking 

Fyrri 
þjálfun  

Starfsmaðurinn og 
vinnustaðurinn 0,33** 0,34** 0,57** 0,55** 0,22* 

Þekking 0,13 0,21* 0,42** 0,42** 0,30** 

Lagaleg ákvæði 0,16 -0,07 0,23** 0,22** 0,20 

*Marktækni p<0,05     
**Marktækni P<0,01     

 

Fylgni yfir 0,3 er feitletruð í töflunni. Þáttur sex, Tímaleysi og réttur þolanda, 

hafði litla en marktæka fylgni við Raunverulega þekkingu  (r = 0,19, p = 0,02). 

Aðrir þættir höfðu enga marktæka fylgni milli annarra kvarða eða undirkvarða 

listans. Undirkvarðinn Áætluð þekking hafði fylgni við alla kvarða, undirkvarða 

og þætti PREMIS listans sem tilgreindir eru í töflunni. Afgerandi mest var fylgni 

þess undirkvarða við Áætlaðan undirbúning. Fyrri þjálfun hafði fylgni við 

Áætlaðan undirbúning og Áætlaða þekkingu en mjög litla við Raunverulega 

þekkingu. Raunveruleg þekking hafði fylgni við Áætlaða þekkingu. Þátturinn 
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Starfsmaðurinn og vinnustaðurinn hafði marktæka fylgni við alla kvarða og 

undirkvarða PREMIS listans. Þátturinn Þekking hafði fylgni við Áætlaða 

þekkingu, Fyrri þjálfun og Áætlaðan undirbúning. Þátturinn Lagaleg ákvæði 

hafði litla en marktæka fylgni við Áætlaðan undirbúning og Áætlaða þekkingu.  

Við fjölbreytu aðhvarfsgreiningu voru fyrst skoðuð hvernig áhrifin af hverri 

frumbreytu fyrir sig höfðu á útkomuna út úr hluta PREMIS sem snýr að 

klínískum atriðum. Þegar hver og ein frumbreyta var skoðuð kom í ljós að 

aðeins höfðu tveir undirkvarðar og einn þáttur áhrif á útkomuna og uppfylltu 

skilyrði aðhvarfsgreiningarinnar. Þessir kvarðar voru Áætlaður undirbúningur 

(F = 11,37, p = 0,00. R = 0,25 og R2 = 0,06), Áætluð þekking (F = 17,05, p = 0,00. 

R = 0,30 og R2 = 0,09) og þátturinn Starfsmaðurinn og vinnustaðurinn (F = 

16,76, p = 0,00, R = 0,33 og R2  =  0,11). Þessar breytur voru settar saman inn í 

fjölbreytu aðhvarfsgreininguna og sett upp sem stepwise þá kom í ljós að 

undirkvarðinn Áætlaður undirbúningur var ekki marktækur (p = 0,9) en hinir 

tveir útskýrðu að einhverju litlu leyti dreifingu í svörum innan Klínískra atriða 

(R2 = 0,16). Aðrir kvarðar, undirkvarðar og þættir voru einnig skoðaðir og settir 

upp í fjölbreytu aðhvarfsgreiningu en voru ómarktækir með marktektarmörk 

yfir 0,05 og/eða uppfylltu ekki skilyrði fyrir fjölbreytu aðhvarfsgreiningu. Því má 

segja að enginn kvarði, undirkvarði eða þáttur íslenska PREMIS listans hafði 

teljandi eða afgerandi áhrif á útkomuna úr kvarðanum Klínísk atriði. 
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4 Umræður 

Í þessum kafla verða teknar saman niðurstöður úr þýðingu PREMIS og 

forprófun og leitast við að svara rannsóknarspurningunum  sem settar voru 

fram í upphafi. Athugasemdir þátttakenda og athuganir rannsakanda verða 

sett fram sem og fyrirvari á notkun íslenska PREMIS listans. 

4.1 Þýðing PREMIS  

Fyrri rannsóknarspurning var „Heldur innihald spurninga PREMIS sér í gegnum 

þýðingarferlið?“ og fyrri rannsóknartilgáta var „Að innihald spurninga PREMIS 

haldi sér í gegnum þýðingarferlið.“ Svar við fyrri rannsóknarspurningu er já, 

innihald spurninga PREMIS listans héldu sér í gegnum þýðingarferlið. 

Þegar þýða á spurningalista frá einu tungumáli yfir á annað þarf að vanda 

vel til verka. Undirbúningurinn þarf að vera góður og passa upp á hvert skref í 

þýðingarferlinu. Til að tryggja það sem best var þýðingarferlið sett upp í 10 

skref og fylgt eins nákvæmlega og unnt var. Þýðing frá tveim frumþýðendum 

voru samræmdar af höfundi verkefnisins. Þó þýðendur þýddu listann hvor í 

sínu lagi og höfðu ekki samráð sín á milli voru þýðingarnar að mestu líkar hvað 

innihald spurninga var en aðeins ólíkar í orðanotkun. Tveir þýðendur voru 

fengnir með mismunandi bakgrunn til að trygga að ekki yrði einsleit þýðing eins 

og ITC (2017) og Wild o.fl. (2005) leggja upp með að gera. Báðir þýðendur og 

bakþýðandi höfðu gott vald á ensku bæði í ræðu og riti en íslenska er þeirra 

móðurmál. Það að bakþýða PREMIS aftur yfir á ensku gaf höfundi verkefnisins 

tækifæri til að fara yfir málfar og laga það sem ekki hélt sér í gegnum 

þýðingarferlið. Það passar við það sem Hambleton (2005), ITC (2017) og Wild 

o.fl. (2005) segja um gagnsemi bakþýðinga í þýðingarferlinu. Það sem 

mögulega gæti veikt þýðinguna er að enginn þýðanda hafði sérstaka formlega 

reynslu af þýðingu eða bakþýðingu. Talað er um að mikilvægt sé að hafa 
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þýðendur sem hafa gott vald á báðum tungumálum og eru kunnug þeirri 

menningu sem þýða á listann yfir á (ITC, 2017; Wild o.fl., 2005). Þeim 

skilmælum var mætt. Það var styrkleiki fyrir rannsóknina að höfundur PREMIS 

listans, dr.Short hafi boðist til að vera með í þýðingarferlinu og farið yfir 

bakþýddu útgáfu PREMIS listans til að athuga hvort innihald spurninganna 

héldi sér í gegnum þýðinguna. Nokkrar athugasemdir mátti skýra með 

menningarmun eða að spurningin bakþýddist með veikara innihald heldur en í 

upprunalega listanum. Til dæmis þar sem spurt er um hvaða orð ætti ekki að 

nota þegar spurt er um ofbeldissögu. Í upprunalega PREMIS er talað um „e. 

Abused or battered“ en í bakþýddu útgáfunni voru orðin „e. Violence or hit“ 

sem eru meira viðeigandi en í upprunalegu útgáfunni.  

Í hugrænni viðrun listans voru fengnir fimm einstaklingar með 

mismunandi starfsaldur og starfssvið til að viðra listann. Athugasemdir á borð 

við að það vantaði fjölbreytileika fyrir starfsvettvang sem hentaði íslensku 

starfsumhverfi, það vantaði valmöguleika „enginn“ í hve margir hafa sótt 

námskeið í notkun klínískra leiðbeininga til að nálgast þolendur ofbeldis var 

bætt við bakgrunnsspurningar svarenda í kjölfarið og notað „starfssvið“ í stað 

„starfsvettvangs“ og „deilda“. Nokkrar athugasemdir komu um málfar eins og 

„hver“ í stað „hvert“ og fleira í þeim dúr. Eins þegar kom í ljós tvöföld neitun í 

satt/ósatt fullyrðingum. Fullyrðingin var „Það er engin ástæða nógu góð til að 

fara ekki úr ofbeldisfullu sambandi“ en er í íslenska PREMIS „Það er engin 

ástæða nógu góð til að vera áfram í ofbeldisfullu sambandi“. Í upprunalega 

PREMIS er fullyrðingin „e. There are no good reasons for not leaving an abusive 

relationship“ sem er tvöföld neitun en á íslensku verður setningin skýrari með 

að sleppa tvöfaldri neitun. Þetta hefur ekki áhrif á kóðun spurninga í úrvinnslu 

gagna. Í parti V, Klínískir þættir er bent á að vantar fleiri valmöguleika fyrir 

karlmenn. Það er eitthvað sem taka mætti til greina þegar listinn verður tekinn 
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í notkun til að kanna þekkingu heilbrigðisstarfstétta á ofbeldi í nánum 

samböndum. Aðrar athugasemdir snéru aðallega að orðanotkun. Það 

aðstoðaði mikið við val um orðanotkun og til að sjá hvernig fólki fannst að svara 

listanum að nota hugræna aðferð til að viðra listann. Það aðstoðaði höfund 

verkefnisins til að setja saman bestu mögulegu útgáfu af íslenska PREMIS, þetta 

samræmist niðurstöðum Collins (2003) og ITC (2017) um gagnsemi hugrænna 

viðrunnar við þýðingu matstækis.  

4.2 Forprófun íslenska PREMIS  

Rannsóknarspurning tvö var „Að hve miklu leyti heldur PREMIS áreiðanleika 

sínum gegnum þýðingarferlið?“ og rannsóknartilgáta tvö var „Að PREMIS haldi 

að mestu áreiðanleika sínum gegnum þýðingarferlið.“ Svarið er já PREMIS 

virðist halda að mestu áreiðanleika sínum í gegnum þýðingarferlið með 

einhverjum takmörkunum. 

Samanburður á íslenska PREMIS og upprunalega PREMIS  

Þegar skoðaður er áreiðanleiki mismunandi kvarða og undirkvarða 

íslenska PREMIS og upprunalega PREMIS listans kom í ljós að áreiðanleikinn er 

svipaður. Áreiðanleiki undirkvarðans Áætlaður undirbúningur er í upprunalega 

listanum α = 0,96 (Short o.fl., 2006) en 0,97 í íslenska. Áætluð þekking er í 

upprunalega PREMIS listanum α = 0,96 (Short, o.fl., 2006) en 0,98 í íslenska. 

Fyrir Skoðanakvarðanum er ekki birt α fyrir kvarðann í heild en samkvæmt 

Short o.fl. (2006) er α fyrir þætti kvarðans á bilinu 0,69 – 0,85. Einungis þrír 

þættir af sjö í þessari rannsókn hafa α yfir 0,7 sem telst áreiðanlegt (Field, 

2013) en þáttahleðsla er með aðeins öðru sniði en í rannsókn Short og félaga 

og notast var með meginhlutagreiningu því það gaf marktækar og skýrari 

niðurstöður í þessari rannsókn. Þó er þátturinn Starfsmaðurinn og 

vinnustaðurinn í íslenska PREMIS að mörgu til líkur þættinum undirbúningi (e. 
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Preparation) hjá Short og félögum nema það hlaða fimm spurningar á þann 

þátt og α = 0,85 hjá Short o.fl. (2006) á móti 10 í þessari rannsókn og α = 0,82. 

Í þættinum Lagaleg atriði hlaða þrjár spurningar í þessari rannsókn og α = 0,80 

en fjórar í upprunalega PREMIS með α = 0,82 Short o.fl. (2006). Íslenski PREMIS 

listinn hefur háan áreiðanleikastuðul fyrir kvarða og undirkvarða listans og fyrir 

þrjá af fjórum þáttum í meginhlutagreiningu. Þessi hái áreiðanleikastuðull 

gefur sterka vísbendingu um að íslenski PREMIS listinn sé áreiðanlegur.  

Þegar fylgni milli kvarða, undirkvarða og þátta listans er skoðuð kemur í 

ljós að engin fylgni er milli þátta í meginhlutagreiningu í íslenska PREMIS en 

samkvæmt Short o.fl. (2006) er talsvert um fylgni milli þátta innan upprunalega 

PREMIS listans. Þrír þættir í íslenska PREMIS hafa þó fylgni við aðra kvarða og 

undirkvarða íslenska PREMIS. Sá fyrsti Starfsmaðurinn og vinnustaðurinn hefur 

fylgni við sömu kvarða og undirkvarða og þátturinn Undirbúningur hjá Short 

o.fl. (2006). Þátturinn Lagaleg atriði sýna sterkari fylgni við Áætlaðan 

undirbúning (R = 0,54) og Áætlaða þekkingu (R = 0,66) (Short o.fl., 2006) en í 

íslensku útgáfu listans. Þegar skoðuð var fylgni milli kvarða og undirkvarða 

listans er margt mjög líkt með upprunalega PREMIS. Raunveruleg þekking 

hefur fylgni við Áætlaða þekkingu (R = 0,20) en ekki við Fyrri þjálfun (Short o.fl., 

2006) en sýndi væga fylgni við Fyrri þjálfun í íslensku útgáfu PREMIS. Áætluð 

þekking hefur fylgni við Fyrri þjálfun (R = 0,34) og Áætlaðan undirbúning (R = 

0,79) (Short o.fl., 2006). Fylgni milli kvarða og undirkvarða íslenska PREMIS 

miðað við upprunalega PREMIS er því svipuð þó fylgnitalan sé mismunandi. Þó 

kemur hvergi fram eins sterk fylgni milli tveggja kvarða eða þátta eins og 

undirkvarðanna Áætlaður undirbúningur og Áætluð þekking í íslensku útgáfu 

PREMIS (R = 0,88). Þessar upplýsingar gefa enn fremur til kynna að íslenska 

útgáfa PREMIS sé áreiðanleg en samt með þeim athugunum að enginn fylgni 

fannst milli þátta í íslensku útgáfu PREMIS. 



 

 47 

Margþátta aðhvarfsgreining kom að mörgu leiti til ólíkt út við upprunalega 

PREMIS listann. Í íslensku útgáfu listans er fylgni milli Klínískra þátta og Áætlaðs 

undirbúnings og Áætlaðrar þekkingar en ekki er tekið fram um slíka fylgni í 

rannsókn Short og félaga. Marþátta aðhvarfsgreiningin sýndi ekki sterka forspá 

kvarða, undirkvarða eða þátta listans á útkomuna út úr Klíníska hluta listans líkt 

og hjá Short o.fl. (2006). Hjá Short o.fl. (2006)  kom í ljós að aðrir kvarðar og 

undirkvarðar PREMIS höfðu fylgni við útkomu úr klíníska hlutanum (F = 5,67, 

p=0,00) sem útskýrir dreifingu svara í þeim hluta listans nokkuð vel. Eins þegar 

aðhvarfsgreiningin með stepwise aðferð var notuð kom í ljós að undirkvarðinn 

Fyrri þjálfun og tveir þættir þáttagreiningar höfðu mestu forspá fyrir útkomu 

úr  Klíníska hluta listans  með R2 = 0,345 (Short o.fl., 2006). Ekki komu eins skýrt 

samband þegar marþátta aðhvarfsgreining var gerð á íslensku útgáfu listans 

sem mögulega gæti rýrt fullyrðingar um áreiðanleika íslenska PREMIS.  

Athugasemdir þátttakenda í forprófun og athuganir 
höfundar 

Nokkrar athugasemdir komu frá þátttakendum í forprófun á íslenska 

PREMIS listanum. Aðallega snéru þær að bakgrunnsupplýsingum svarenda, en 

þar fannst nokkrum vanta möguleika inn í starfsvettvang til dæmis 

öldrunarsvið, endurhæfingarsvið, sjúkrasvið og kennsla. Einnig þar sem spurt 

er um menntunargráðu að þar vanti viðbótardiplómagráðu á meistarastigi sem 

hæsta menntunarstig. Í hluta II sem er Bakgrunnur fannst þátttakendum vanta 

valmöguleika til dæmis námskeið í notkun klínískra leiðbeininga til að nálgast 

þolendur ofbeldis, hafa lært um efnið í meistaranámi, gert lokaverkefni um það 

og lesið sér sjálf til. Höfundur rannsóknarinnar velti því fyrir sér hvort skýrari 

leiðbeiningar hefðu þurft að fylgja með spurningu tvö þar sem fólk áætlar sjálft 

fjölda klukkustunda sem það hefur fengið í þjálfun um ofbeldi í nánum 

samböndum. Þessi hluti PREMIS er mikið notaður við úrvinnslu gagna þar sem 
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þetta er undirkvarðinn Fyrri þjálfun. Þarna á fólk að skrifa sjálft tölulegt svar. 

Talsvert var um að þátttakendur skrifuðu texta inn í þann reit. Skýra þarf 

leiðbeiningarnar betur fyrir frekari notkun eða finna betri lausn til að fá skýrara 

svar. Nothæf svör úr þessari spurningu voru 135 af 177 sem svöruðu listanum. 

Engar athugasemdir komu í hluta II en í hluta III voru margir þátttakendur sem 

merktu við valmöguleika þrjú í spurningu fimm. Þar er spurt um hvaða aðferð 

telst mest viðeigandi til að spyrja um ofbeldi í nánum samböndum og merkja 

við allt sem við á. Valmöguleiki þrjú á, samkvæmt upprunalega listanum, að 

teljast óviðeigandi. Það er fólk ætti ekki að haka í þann valmöguleika. Mögulega 

þyrfti að skoða þessa spurningu betur fyrir réttmætisprófun eða endurskoða 

kóðunina áður en listinn verður notaður til að kanna þekkingu 

heilbrigðisstarfsmanna á ofbeldi í nánum samböndum. Einnig þarf að skoða 

spurningu átta í sama hluta. Við úrvinnslu gagna kom í ljós að samkvæmt 

kóðunarleiðbeiningum frá Short að sú spurning á að vera „ósatt“ en 

fullyrðingin er „Jafnvel þótt barn sé ekki í bráðri hættu, eru öllum 

heilbrigðisstarfsmönnum skylt að tilkynna til barnaverndarnefndar ef barn 

verður vitni að ofbeldi í nánum samböndum“ en samkvæmt íslenskum lögum 

ber heilbrigðisstarfsfólki að tilkynna til barnaverndar um slík atvik 

(Barnaverndarlög nr. 80/2002). Því var þessu breytt við kóðun í „satt“ sem rétt 

svar. Athugasemdir þátttakenda í hluta IV sem er skoðanalistinn snéru að 

mestu um uppsetningu listans og hvernig þessi hluti kom út í Google Forms 

sem margir töldu ekki nægilega skýrt. Því mætti skoða annað forrit fyrir 

uppsetningu fyrir frekari notkun listans. Einnig komu athugasemdir um að þessi 

hluti listans væri of langur og margar mjög svipaðar fullyrðingar og einhverir 

sögðu hreinlega leiðinlegt að svara þessum hluta. Í hluta V sem eru klínískir 

þættir komu athugasemdir frá þátttakendum á borð við að það vantaði að taka 

með karlmenn sem þolendur, að starfsmaður væri að vinna við öldrun eða á 



 

 49 

örðu starfssviði til dæmis skólahjúkrun og það vantaði möguleika fyrir þau 

starfssvið. Einnig kom fram að listinn væri of kvenlægur og sérstaklega þessi 

hluti. Við spurningu 11 í klíníska hlutanum kom fram að það vanti valmöguleika 

á að benda fólki á rafrænt efni.  

Fyrirvarar á notkun íslenska PREMIS listans 

Þó ýmislegt bendi til þess að íslenski PREMIS sé áreiðanlegur og tilbúinn 

undir frekari rannsóknir, notkun og ítarlegri réttmætisprófun þarf samt sem 

áður að skoða hann betur með tilliti til íslenskra aðstæðna og 

hugsmíðaréttmætis. Til dæmis þarf að skoða ástæður þess að fimm spurningar 

úr skoðanahluta íslenska PREMIS komu betur út þegar þær voru annarsvegar 

öfugkóðaðar og hinsvegar sleppt öfugkóðun miða við kóðannaupplýsingar 

fengnar frá dr.Short. Þetta getur bent til þess að annaðhvort innihald 

spurninganna fimm hafi snúist við í þýðingu eða þá að eitthvað sé öðruvísi í 

íslensku starfsumhverfi heilbrigðisstarfsmanna sem hefur áhrif á svörun þeirra 

og þar af leiðandi á kóðun spurninganna í úrvinnslu gagna. Eins mismunandi 

fylgnisamband innan íslenska listans miðað við upprunalega listann. Skoða þarf 

hvað veldur þessum mun fyrir frekari notkun listans og mögulega þarf að 

aðlaga listann betur að íslensku málfari og starfsumhverfi.  

Það getur haft áhrif á tölfræðilega úrvinnslu listans að margar mismunandi 

heilbrigðisstarfsstéttir voru að taka þátt í forprófun og ekki allir að vinna á 

sjúkrahúsum eða í hefðbundinni klínískri vinnu eins og upprunalegi PREMIS 

listinn gerir ráð fyrir. Það gæti ef til vill skekkt eitthvað niðurstöðurnar og gefið 

minna afgerandi tölfræðileg svör til dæmis úr meginhlutagreiningu og fjölþátta 

aðhvarfsgreiningu. Einnig getur verið að túlkun fólks á spurningum sem snúa 

að persónulegum skoðunum séu skekktar miða við erlendu útgáfuna því 

íslenskt heilbrigðisstarfsfólk aðskilur sínar persónulegu skoðanir frá faglegum 
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skoðunum. Hvað svosem veldur þarf að skoða listann betur með tilliti til 

íslenskra aðstæðna fyrir frekari notkun. 
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5 Ályktanir og lokaorð  

Vel gekk að þýða PREMIS listann og allt þýðingarferlið unnið eftir stöðlum ITC 

sem eru skyldir stöðlum prófagerðasamfélagsins eins og áður segir. Þýðing 

PREMIS er því góð þó ef til vill þurfi að aðlaga listann betur að íslensku 

starfsumhverfi fyrir frekari notkun og fjölga valmöguleikum fyrir mismunandi 

starfssvið og gera ráð fyrir karlmönnum sem þolendum líka. Listinn er þó vel 

nothæfur með ákveðnum takmörkunum. Samkvæmt Short o.fl. (2006) má til 

dæmis nota PREMIS sem útgangspunkt í fræðslu. Þá er hægt að fara yfir efni 

listans og ræða og læra út frá því. PREMIS er þýddur samkvæmt stöðlum og 

leiðbeiningum og má vel nota hann í slíka kennslu og yfirferð en ekki beint í 

rannsókn enn sem komið er. Nota má hluta úr íslenska PREMIS svipað og Baird 

o.fl. (2015) gerðu. Sá hluti PREMIS kannar þekkingu heilbrigðisstarfsmanna á 

ofbeldi í nánum samböndum. Niðurstöður úr þessum hluta er fundinn með því 

að skoða hvaða svör eru „rétt“ og hver ekki og er því einhverskonar könnun en 

ekki rannsókn. Eins og áður segir þarf spurningalisti alltaf að fara í gegnum 

réttmætisprófun til að mega teljast nothæfur á nýju menningarsvæði fyrir 

vísindarannsókn. Réttmætisprófun er, eins og áður segir, utan sviðs þessa 

verkefnis en nauðsynlegt er að íslenski PREMIS listinn fari í gegnum 

réttmætisprófun fyrir frekari notkun. 

Gagnasöfnun fyrir þessa rannsókn gekk erfiðlega til að byrja með en í 

síðustu og jafnframt víðtækustu tilrauninni til að fá þátttakendur gekk það 

vonum framar og í heildina voru 177 sem svöruðu listanum að hluta til eða 

heild úr öllum þrem gagnasöfnunarlotunum. Þessi hópur er nokkuð 

dæmigerður fyrir þýði heilbrigðisstarfsmanna eins og sjá má í bakgrunni 

þátttakenda. Svarendur eru á öllum aldri og koma víða úr heilbrigðiskerfinu 

með mismunandi bakgrunn sem allt er styrkur fyrir rannsóknina. Það sem gæti 
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svo veikt rannsóknina er að af því hópurinn kemur úr mismunandi bakgrunni 

gæti það að einhverju leyti haft áhrif á tölfræðilega úrvinnslu því listinn hefur 

ekki verið að fullu aðlagaður íslensku starfsumhverfi. Innri áreiðanleiki listans 

er þó góður og fylgni milli kvarða, undirkvarða og marktækra þátta listans gefa 

sterkar vísbendingar um að listinn sé áreiðanlegur í íslenskum aðstæðum eða 

geti allavega verið það eftir frekari aðlögun.  

Með þessari vinnu sem fjallað hefur verið um í þessari rannsókn hefur 

verið lagður grunnur að því að hér á landi sé til mælitæki sem kannar þekkingu 

heilbrigðisstarfsmanna á ofbeldi í nánum samböndum. Frekari 

áreiðanleikaprófanir og réttmætisprófanir þurfa vissulega að eiga sér stað en 

þetta verkefni er fyrsta skrefið í því að hér á landi verði til nothæft mælitæki til 

að kanna þekkingu heilbrigðisstarfsmanna á ofbeldi í nánum samböndum, eins 

og markmiðið var. 
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