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Abstract: 
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Purpose:  
Article: The purpose is to get the caregivers assessment of the questionnaire in terms of 
content and form. 
The Essay: To account for the process that has taken place under the development of the 
questionnaire, with the aim to develop questions that possess a high degree of validity and 
reliability. 
 
Literature Review: 
Article: It is not found research-based literature that shows the caregiver needs in order to 
cope with their situation. The literature review highlights the importance in obtaining 
knowledge about the caregiver needs, and therefore the decision was made in developing a 
questionnary to assess the caregiver needs for information and support from the health 
services. 
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Method: The study has a descriptive and exploratory design. Structured individual interviews 
were used to collect data, and a total of four informal caregivers participated. 
 
Results: 
Regarding the questionnaire content, the caregivers agreed that the questions were relevant, 
but suggested that some questions were sensitive. Regarding the questionnaire form, the 
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The Essay: The wording of the questions may answer the areas it is supposed to, however the 
response options need more work in order to obtain the best possible answers.   
 
Conclusion: 
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Målgruppens vurdering av det nyutviklet spørreskjemaet ”Pårørende til 
hjertesviktpasienter”.  

 

Norsk sammendrag: 

Bakgrunn: Kronisk hjertesvikt medfører endringer i både pasienters og pårørendes 
livssituasjon på en slik måte at pårørende selv risikerer å bli syke. Litteraturgjennomgangen 
synliggjør viktigheten i å få kjennskap til hvilke behov pårørende har for å mestre situasjonen 
best mulig. Det er ikke funnet forskning som kartlegger pårørendes behov for informasjon og 
støtte fra helsetjenesten. Det ble derfor besluttet å utvikle et spørreskjema, og denne studien er 
et ledd i spørreskjemautviklingen.  

Hensikt: Studiens hensikt er å få pårørendes vurdering av spørreskjemaet med tanke på 
innhold og form.   

Metode: Studien er kvantitativ og har en utforskende og beskrivende design. Det ble utført 
individuelle strukturerte intervju som datainnsamlingsmetode, og totalt fire pårørende ble 
intervjuet.  

Resultater: Vedrørende spørreskjemaets innhold var pårørende enige i at spørsmålene var 
relevante, men det ble antydet at noen spørsmål var sensitive. Angående spørreskjemaets 
form, var pårørende enige i at det var oversiktelig, lettlest og ikke for langt. Imidlertid 
manglet det både passende svaralternativer og instruksjoner for hvordan noen av spørsmålene 
skulle besvares.  

Konklusjon: Mer arbeid med spørreskjemaet er nødvendig før det er klart for videre bruk   
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The caregiver assessment of the newly developed questionnaire ”The Caregivers of 
Heartfailure Patients”. 

 

English abstract: 

Background: Chronic heartfailure involves changes in life of both patients and their 
caregivers in such a way that the caregiver is self at risk of becoming ill. The literature review 
indicates the importance of obtaining research-based knowledge about caregiver needs to best 
cope with the situation. No research is found that maps the caregiver needs for information 
and support from the health services. It was therefore decided to develop a questionnary, and 
this study is part the development. 

Objektive: The purpose of the study is to obtain the caregivers assessment of the 
questionnaire, in terms of content and form. 

Methods: The study is quantitative and has an exploratory and descriptive design. Four 
individual structured interviews were conducted for data collection.  

Results: Regarding questionnary content, the caregiver agreed that questions were relevant, 
however some items were sensitive. Regarding questionnary form, the caregiver agreed upon 
lucidity, readability and length. However there were both a lack of appropriate response 
options and instructions for how to answer some of the questions.   

Conclusjon: More work on the questionnaire is required before it is ready for further use. 
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INTRODUKSJON 

Kronisk hjertesvikt medfører endringer i både pasientens og pårørendes livssituasjon (1). For 

pasientene er prognosen ofte dårlig, og sykdomsforløpet preges av plagsomme symptomer, 

livsstilsendring og behov for oppfølging fra helsevesenet (2). Konsekvensen for pårørende 

kan bli at de i tillegg til å ta vare på seg selv, egne gjøremål og interesser, må ha pasientens 

behov og hjertesviktens symptomer og behandling i fokus (3). Dette kan medføre at pårørende 

selv risikerer å bli syke (4-7). Flere studier om pårørende til hjertesviktpasienter, dreier seg 

om deres erfaringer og belastninger som medfølger deres rolle (1;4;8-12). Imidlertid er det 

ikke funnet forskning som kartlegger hva pårørende definerer som sine behov, ei heller et 

instrument som kan undersøke dette. Det ble derfor besluttet å starte utviklingen av et 

spørreskjema som kan kartlegge hvilke behov pårørende til hjemmeboende 

hjertesviktpasienter har for informasjon om hjertesvikt og støtte fra helsetjenesten. En slik 

studie kan gi kunnskap om pårørendes informasjons, om det er spesielle områder for 

informasjon som utmerker seg, og hvorvidt det er nødvendig å etablere eller forbedre 

støttetiltak i form av helsetjenester.  

Spørsmålsutviklingen til spørreskjemaet har vært en utforskende prosess og er laget i 

forbindelse med en masterstudie i sykepleievitenskap. Forfatteren har ti års erfaring i 

klinikken, og har hovedsakelig jobbet med pasienter med ulike hjerte- og lungesykdommer. 

Spørsmålene i spørreskjemaet ble laget på bakgrunn av inspirasjon fra tidligere forskning som 

angår pårørende til hjertesviktpasienter (4-6;9;11;13-19), andre spørreskjema (20;21), relevant 

faglitteratur (3), brosjyre (22), samtaler med eksperter på området samt egne erfaringer 

relatert til hjertesviktpasienter og interesse for deres pårørende.  

 

Spørreskjemaet er selvadministrerende og inneholder 23 spørsmål med faste svaralternativer. 

Spørsmålene er fordelt på to spørsmålsområder: informasjonsbehov (15 spørsmål) og 

støttebehov (2 spørsmål). I tillegg klarlegges pårørendes bakgrunn med hensyn til fødselsår, 

kjønn, egen og andre pårørendes relasjon til hjertesviktpasienten, utdanning og nåværende 

arbeidssituasjon.   

 

Nyutviklede spørreskjema bør valideres av målgruppen før de tas i bruk. En slik validering 

kan gi forsker verdifulle tilbakemeldinger som kan ha betydning for spørreskjemaets kvalitet 
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(23;24). Hensikten med denne studien var derfor å la tolv representanter fra målgruppen fylle 

ut spørreskjemaet og deretter få deres mening om spørreskjemaets innhold og form.   

 

DESIGN OG METODE 

Studien er kvantitativ og har en utforskende og beskrivende design. Det ble utført individuelle 

strukturerte intervju av fire pårørende.   

 

Tillatelse 

Tillatelse til gjennomføring av studien ble innhentet fra Norsk samfunnsvitenskapelig 

datatjeneste (NSD) og Kompetansesenter for personvern og sikkerhet, samt fra de øverste 

lederne på to relevante sykehusavdelinger ved et universitetssykehus i Norge. En forutsetning 

for tillatelse, var at pårørende informerte pasienten om studien, og at pasienten muntlig 

samtykket til deltakelse. Dette fordi pasientens relasjon til pårørende og sensitive 

personopplysninger om pasientens helseforhold indirekte kunne avsløres via pårørende. 

Unntak til muntlig samtykke kunne likevel innvilges dersom det ble vurdert som utilrådelig å 

informere pasienten av hensyn til vedkommendes helse.   

 

Utvalg 

Utvalget var pårørende til hjemmeboende hjertesviktpasienter. Utvalgskrieriene omfattet 

pårørende som var over 18 år, bodde sammen med pasienten, var involvert i pasientens 

situasjon med hensyn til hjertesvikten, hadde normal kognitiv funksjon og kunne 

kommunisere på norsk. Pårørendes bosted skulle ikke ligge for langt unna sykehuset med 

tanke på lang reisevei og tilgjengelighet til ressurser. Fordi det var viktig å inkludere 

pårørende som hadde en viss erfaring med hjertesvikt, skulle pasienten ha hatt diagnosen i 

minst to år. Pasienten måtte ha vært innlagt på hjertemedisinsk avdeling i minst en dag, være 

stabil og utenfor kritisk fase av hjertesvikten og være mentalt i stand til å kunne avgi muntlig 

samtykke til pårørende om at de kunne delta i studien.  
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Rekruttering 

Rekruttering fant sted på to hjertemedisinske avdelinger. På hver avdeling fikk en til to 

sykepleiere rekrutteringsansvar. Tidlig viste det seg å være vanskelig å finne pårørende som 

passet inn i utvalgskriteriene. Oppgitte årsaker omhandlet at pårørende bodde i en annen 

bopel enn pasienten, pasientens hjertesviktdiagnose var nyere enn to år, pasienten var for syk 

eller dement til å kunne forespørres og at pårørende ikke ønsket å delta. Endring av kriteriene 

ble tilpasset de oppgitte årsakene, men likevel ble det ikke enklere å rekruttere pårørende. 

Rekrutteringsperioden varte fra mai til desember 2010. På grunn av begrensningen som 

tidsrammen en masterstudie omfatter, måtte rekrutteringen avsluttes før målsetningen om å få 

rekruttert tolv pårørende var oppnådd.  

 

Etiske hensyn  

Etiske retningslinjer som anonymitet, frivillighet og samtykke fra både pårørende og pasient 

ble ivaretatt. Pårørende fikk muntlig informasjon om studien og en konvolutt inneholdende to 

samtykkeskjema med skriftlig informasjon om studien, samt en ferdigfrankert svarkonvolutt. 

For å sikre anonymitet vis a vis avdelingens personale, ble vanlig postgang benyttet. Når 

samtykke var returnert, kontaktet førsteforfatter den pårørende på telefon for å avklare 

deltakelse, tid og sted for intervju. Ferdig utfylte samtykkeskjema ble oppbevart nedlåst. 

Utfylte spørreskjema og evalueringsskjema ble anonymisert ved fortløpende å bli tildelt et 

nummer (1, 2, osv) uten å bli tilknyttet noe navn.  

 

Datainnsamling  

For å innhente data ble det holdt individuelle strukturerte intervju hvor både åpne og lukkede 

spørsmål ble benyttet. Strukturerte intervju kjennetegnes ved at spørsmålsformuleringene og 

svaralternativene er forhåndsbestemte og fremstilles i lik rekkefølge. Mens lukkede 

spørsmålene kan være både enkle å besvare og analysere, tillater åpne spørsmål at 

respondentene kan avgi gjennomtenkte svar (24).  
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Alle intervjuene ble gjort av førsteforfatter. To intervju fant sted hjemme hos pårørende og to 

ble holdt i et av sykehusets kontorer. Intervjuene varte fra 1 -2.5 timer. Alle intervjuene tok 

lenger tid enn forventet fordi det ble gitt tid til den pårørende å fortelle om sine opplevelser 

omkring det å være pårørende til en hjertesviktpasient. Gjennomføringen av intervjuet 

foregikk i to faser: først utfylling av det nye spørreskjemaet og deretter pårørendes respons på 

spørreskjemaets innhold og form. I den første fasen hadde pårørende og intervjuer hvert sitt 

spørreskjema. Underveis i utfyllingen var det åpent for dialog mellom intervjuer og pårørende 

slik at eventuelle uklarheter vedrørende spørsmålene kunne oppklares. Pårørende ble bedt om 

å fylle ut sitt skjema, mens intervjuer noterte pårørendes kommentarer til spørreskjemaet i 

margen på sitt eget skjema. I fase to ble et selvutviklet vurderingsskjema (tabell 1) som 

inneholdt 10 spørsmål og 7 påstander, benyttet som redskap for å få klarlagt pårørendes 

mening om spørreskjemaets innhold og form. Både intervjuer og pårørende hadde hvert sitt 

vurderingsskjema slik at spørsmålene og påstandene var lett tilgjengelig for begge parter. 

Intervjuer leste opp spørsmålene og krysset av pårørendes svar, mens pårørende selv leste og 

fylte ut sine svar på påstandene. Der pårørende var uenige, ble det gitt begrunnelser og forslag 

til endringer, som intervjuer noterte ned.  

 

Sett inn tabell 1 her.  

 

Analyse  

Pårørendes svar på spørsmålene i både spørreskjemaet og vurderingsskjemaet ble overført til 

hver sin matrise. For begge matrisene ble det foretatt en opptelling av svarene.  

 

RESULTAT 

Utvalget bestod av tre kvinner og en mann hvor gjennomsnittsalderen var 61 år. Mannen og 

en kvinne, var ektefeller, mens to var døtre. Ektefellene var begge pensjonister, mens døtrene 

var yrkesaktive i fulltidsstillinger. 
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Videre i resultatene henvises det til tabell 1. Pårørendes svar på spørsmålene presenteres først, 

og deretter deres svar på påstandene. Deres kommentarer, begrunnelser og forslag til 

endringer på spørreskjemaet er tatt med som eksempler i resultatene. 

 

Spørsmål om spørreskjemaet 

Alle svarte at spørreskjemaet inneholdt passe mengde spørsmål (spørsmål 1). På spørsmål 2, 

svarte en pårørende ja og oppgav to årsaker til at det var vanskelig å svare, nemlig at 

spørsmålene var personlige (vedkommende ønsket å utdype dette), og at alle spørsmål i 

spørreskjema generelt sett var vanskelige å svare på. En av de andre pårørende kommenterte 

to av spørsmålene som omhandler pasientens medisiner. Vedkommende svarte nei på disse og 

sa at det føltes ille ut ikke å bry seg om medisinene.  

 

Pårørende svarte likt på spørsmål 3-6 og var med det enige i at svaralternativene var klare og 

greie å bruke, at ingen spørsmål inneholdt for mange svaralternativer, og at spørreskjemaet 

ikke inneholdt spørsmål som hadde vært unødvendig å stille. Imidlertid mente to pårørende at 

det manglet passende svaralternativer. Disse henviste til spørsmålene som omhandlet 

pårørendes relasjon til pasienten (tabell 3, eksempel 1 og 2). Her manglet passende 

svaralternativer som ektefelle og barnebarn. De andre to pårørende henviste til 

svaralternativene i skalaen der en spør om viktighet og nyttighet (tabell 2, eksempel 2). En 

mente det kunne gis et mer nøyaktig svar dersom det ble benyttet tallskala fra 1-10 på disse 

spørsmålene. Ordet nokså ble opplevd av den andre å være negativt fordi ordet minnet om 

skolekarakteren ”Nokså godt" og foreslo å fjerne nokså.  

 

Sett inn tabell 2 og 3 her.  

 

På spørsmål 7 mente to pårørende det ville være svært lett å fylle ut spørreskjemaet på 

egenhånd. En pårørende svarte både/og, uten å oppgi noen spesiell grunn. En svarte svært 

vanskelig fordi vedkommende alltid mente det var vanskelig å fylle ut spørreskjema. Ingen 

pårørende savnet noe i spørreskjemaet de syns kunne være viktig for oss å få vite noe om 

(spørsmål 8). En begrunnet dette med at vedkommende ikke visste nok om hjertesvikt til å 
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kunne vite hva dette skulle være. Angående spørsmål 9 svarte to pårørende at de savnet 

instruksjoner om hvilket utgangspunkt i tid og person de skulle forholde seg til når de 

besvarte spørsmålene. For eksempel lurte de på om de skulle svare i forhold til dagens 

situasjon og kun seg selv, eller om de skulle svare hva de trodde andre pårørende hadde behov 

for. En pårørende etterlyste tydeligere instruksjoner til responsformatet (eksempelvis i tabell 

2, eksempel 1 og 2), fordi det kunne være vanskelig å skjønne hvordan spørsmålene skulle 

besvares. Dette med tanke på at dersom pårørende svarte ja på spørsmålene, skulle de også 

svare på tilhørende spørsmål. Det manglet også instruksjoner i spørsmålene vedrørende 

pårørendes relasjon til pasienten (tabell 3, eksempel 1 og 2), og det ble foreslått å skrive inn 

”jeg er” og ”vedkommende er” i tilknytning til spørsmålene. I det siste spørsmålet (spørsmål 

10), var det ingen som hadde noen gode råd.  

 

Påstander om spørreskjemaet  

Tabell 4 viser pårørendes svar på påstandene vedrørende spørreskjemaets form, og hvorvidt 

de syntes spørreskjemaet var aktuelt for dem. Pårørende var enige (svært enig eller enig) i de 

fleste påstandene. Alle var enige i at spørsmålene var lettleste, hadde passe skriftstørrelse og 

avstand mellom spørsmålene, og at spørreskjemaet var oversiktelig. To pårørende var enige i 

at det var et tydelig skifte mellom spørsmålene, og to svarte både/og på denne påstanden. Det 

viste seg at dette gjaldt for de fleste spørsmålene, og det var enighet i at rammer rundt hvert 

enkelt spørsmål ville tydeliggjøre skiftet. Pårørende var samstemte i at det var tydelig hvor 

svar skulle krysses av, med unntak av en som svarte både/og. Vanskelig responsformat med 

mangelfulle instruksjoner ble nevnt som årsak til dette. Angående spørreskjemaets aktualitet 

var alle enige, bortsett fra at det også her var en som svarte både/og. Begrunnelsen var at 

pasienten ikke hadde hatt symptomer på hjertesvikt særlig lenge, selv om diagnosen var stilt 

for mange år siden. 

 

Sett inn tabell 4 her.  
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Sammendrag av resultatene 

Pårørende var konstruktive i sine vurderinger av spørreskjemaets innhold og form, og oppgav 

både begrunnelser og forslag til forbedringer. I forhold til spørreskjemaets innhold mente 

ingen at spørreskjemaet inneholdt spørsmål som hadde vært unødvendig å stille. Likevel 

fremkom det i pårørendes kommentarer at spørsmålene var personlige og kunne frembringe 

negative følelser. Det som kunne forbedres, omhandlet både manglende svaralternativer og 

instruksjoner. Angående spørreskjemaets form var dette oversiktelig og inneholdt et passelig 

antall spørsmål, som var lettleste og hadde passe skriftstørrelse. Spørsmålene var plassert i 

passe avstand fra hverandre, men skiftet mellom dem kunne vært tydeligere. Svaralternativene 

var klare og greie å bruke, og det var ikke for mange av dem. Imidlertid kunne 

responsformatet være forvirrende, og instruksjoner ble etterlyst.  

 

DISKUSJON 

Studiens resultater omhandler områder som sensitive spørsmål, svaralternativer, skifte 

mellom spørsmålene, responsformat og instruksjoner. På grunn av begrenset antall ord 

diskuteres resultatene under temaene personlige spørsmål, svaralternativer og responsformat.   

 

Personlige spørsmål 

Underveis i spørsmålsutviklingen var det viktig å formulere klare og entydige spørsmål med 

balanserte svaralternativer. For eksempel er det viktig at pårørende ikke opplever noen av 

spørsmålene som støtende eller sensitive. Konsekvensen kunne i så fall bli at respondentene 

nektet å svare på spørsmålene, eller gav uærlige svar, slik at de fremstiller seg selv i best 

mulig lys (23-25). I dette spørreskjemaet kan det imidlertid bli vanskelig å unngå at pårørende 

til en viss grad opplever spørsmålene som støtende. Dette fordi de pårørende spørres om sine 

personlige behov for informasjon og støtte på et forholdsvis detaljert nivå, eksempelvis om 

pasientens væskerestriksjon, fysisk aktivitet og andre forhold som kan gjøre det vanskelig å 

være pårørende. Pårørende kan bli minnet om hvor mye de hjelper til og bryr seg om 

pasientens situasjon og engstes for at svarene reflekterer at de ikke gjør nok eller er 

tilstrekkelig til støtte for sin nærmeste. Dersom dette stemmer kan det være en fare for at 

pårørende svarer slik de mener er mest sosialt akseptabelt. Et virkemiddel for å unngå en slik 
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feilkilde kan være å forsikre pårørende om at spørreundersøkelsen er anonym. Haraldsen (25) 

anbefaler at dette nevnes både i informasjonsskrivet som vedlegges spørreskjemaet og på 

selve spørreskjemaet. Selv om det opplyses at spørreskjemaundersøkelsen er anonym, er det 

ingen garanti for at respondentene svare ærlig på spørsmålene. Et annet virkemiddel 

omhandler å plassere sensitive spørsmål på slutten av hver temadel i spørreskjemaet (25). I 

spørreskjemaet er sensitive spørsmål, så langt det er mulig plassert på denne måten. Nettopp 

fordi det er gitt tilbakemeldinger om at spørreskjemaet inneholder sensitive spørsmål, er det 

viktig å ta dette med i vurderingen i resultatene i en senere studie.  

 

Svaralternativer 

I metodelitteraturen (24;25) blir det anbefalt at spørsmålenes svaralternativer er uttømmende, 

slik at respondenten finner et som passer. I motsatt fall vil ikke respondenten kunne avgi et 

riktig svar. En løsning på problemet er å bruke en oppsamlingskategori som ”vet ikke” eller 

”annen”. Spørsmålet blir da formelt sett uttømmende, men er ikke nødvendigvis en god 

løsning. Analysegrunnlaget svekkes når vi ikke vet hvorfor vedkommende lar være å svare. I 

tillegg til at respondenten ikke finner et passende svaralternativ, kan årsakene til blanke svar 

være at vedkommende enten ikke vet eller glemte å svare (25).  Pårørende gav tilbakemelding 

på at det manglet passende svaralternativer. To pårørende viste til spørsmålene vedrørende 

relasjon til personen som har hjertesvikt (tabell 3, eksempel 1 og 2). Selv om svaralternativet 

Annen var tilgjengelig, ble det foreslått at spørsmålet burde inneholde flere svaralternativer 

som barnebarn (begge eksemplene) og ektefelle (eksempel 2). Innholdet i svaralternativene på 

disse spørsmålene var dårlig gjennomtenkt fra min side og gav grunn til selvkritikk.  

 

Hjertesvikt rammer først og fremst eldre mennesker (2) og en stor del av pårørende kan derfor 

også være eldre. På grunn av endring i kognitive ferdigheter kan eldre voksne ha større 

vanskeligheter med å fylle ut spørreskjema enn yngre. Derfor var det ønskelig å benytte få 

svaralternativer som er enkle i bruk. Ordinale skalaer er enkle i bruk og kjennetegnes ved at 

verdiene er plassert i en meningsfull rekkefølge, men ikke nødvendigvis med lik avstand til 

hverandre (23;24). Imidlertid mente en pårørende at det ville gi et mer nøyaktig svar dersom 

det istedenfor ble benyttet tallskala fra 1-10.  Generelt er tallskala også enkle i bruk og kan 

benyttes dersom ord ikke fanger opp de nyansene man ønsker at svarkategoriene skal 
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uttrykke. I tillegg gir tallskala mulighet for å kunne beregne gjennomsnitt i et større utvalg og 

derved åpne for sammenligning mellom undergrupper. Ordinale skala åpner ikke for 

beregning av gjennomsnitt, men er nyttig for å beregne for eksempel frekvenser og prosenter 

(23;24). I den videre utviklingen av spørreskjemaet kan det derfor være fornuftig å vurdere å 

benytte tallskala istedenfor ordinal skala.   

 

Som tidligere nevnt, mente en pårørende at ordet ”nokså” var negativt ladet og burde fjernes.  

I arbeidet med spørsmålsformuleringen var det viktig å bruke et muntlig språk slik at alle 

respondentene uavhengig av bakgrunn som kjønn, alder og utdannelsesnivå skulle forstå 

innholdet i spørsmålene. ”Nokså” er et vanlig norsk ord, men i lys av pårørendes forklaring 

kan det være lurt og vurdere om ikke et annet ord som synonymet ”ganske”, kan være mer 

passende. 

 

Responsformat 

Ved utformingen av spørreskjemaet ble det blant annet lagt vekt på at skjemaet skulle ha en 

gjennomgående struktur. Ifølge Haraldsen (25) vil et gjenkjennelig sideoppsett lette lesingen 

og motvirke slitet som spørreskjemautfylling kan forårsake. Det ble derfor laget et 

responsformat som var noenlunde likt for alle spørsmålene (tabell 2, eksempel 1 og 2). 

To pårørende som ble intervjuet tidlig var enig i at responsformatet kunne være forvirrende da 

det var vanskelig å se hvilke spørsmål som hørte sammen, og fordi det manglet instruksjoner 

for hvordan spørsmålene skulle besvares. Haraldsen (25) anbefaler å gruppere spørsmål som 

hører sammen. Etter dette ble spørsmålene plassert i bokser og skiftet mellom ble da 

tydeligere. I tillegg ble det laget instruksjoner for hvordan pårørende skulle besvare 

spørsmålene. De neste pårørende som ble intervjuet, sa de syns responsformatet var lett å 

forstå, noe som kan være resultat av disse endringene.  

 

Studiens begrensning 

Studien har et begrenset materiale, fire pårørende, men likevel er deres innspill og respons 

både viktige og nyttige med tanke på den videre utviklingen av spørreskjemaet.  



10 
 

 

KONKLUSJON  

Studien viser at det er nødvendig å arbeide mer med spørreskjemaet før det er klart for videre 

bruk. Spesiell oppmerksomhet bør rettes mot spørreskjemaets svaralternativer og 

instruksjoner til hvordan spørsmålene skal besvares.   

 

Implikasjon for videre forskning.  

Videre forskning som omhandler målgruppens behov, bør omfatte både kvalitative og 

kvantitative studier. Resultat av forskningen kan medføre endring i sykepleiepraksis som 

kommer både pårørende, pasienter og samfunnet til gode.  

 

Takksigelser 

En stor takk går til LHL for finansiering, sykepleierne som bidro med rekruttering, og til 
pårørende som sa seg villig til å bli intervjuet.    
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Tabell 1: Spørsmål til pårørende for å få deres vurdering av spørreskjemaets innhold og form. 
 VURDERINGSKJEMA 

 
Spørsmål om spørreskjemaets innhold og form:  

1. Hva syns du om mengden spørsmål i spørreskjemaet? 
      Passe mengde spørsmål/For mange spørsmål 

 
2. Var noen av spørsmålene vanskelige å svare på? Ja/Nei 

 
3. Syns du svaralternativene var klare og greie å bruke? Ja/ Nei 

 
4. Syns du det i noen spørsmål var for mange alternativ å velge mellom? Ja/ Nei 

 
5. Syns du det i noen spørsmål mangler passende svaralternativ? Ja/Nei 

 
6. Er det noen spørsmål du mener vi ikke behøver å stille deg? Ja/Nei 

 
7. Nå har vi fylt ut skjemaet sammen. Hvordan tror du det ville ha vært å fylle 

ut skjemaet på egen hånd? Svært lett/Lett/Både/og/Vanskelig/Svært vanskelig 
 
8. Er det noe du har savnet i spørreskjemaet som du syns det er viktig for oss å 

få vite noe om? 
 
9. Er det andre ting du vil si om spørreskjemaet? 
 
10. Har du noen gode råd til sist? 

 
Påstander om spørreskjemaets form, og om pårørende syns spørreskjemaet var 
aktuelt: 
 
Påstander Svært 

enig 
Enig Både/og 

 
Uenig Svært 

uenig 
Spørsmålene er lette å lese      

Skriftstørrelsen er passe stor      

Det er tydelig skifte ved nytt spørsmål      

Det er passe avstand mellom 
spørsmålene 

     

Det er tydelig hvor jeg skal krysse av 
svarene mine 

     

Spørreskjemaet er oversiktelig      

Spørreskjemaet er aktuelt for meg      
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Tabell 2: Eksempler på spørsmålsoppsett i spørreskjemaet. 
  

 
1. Har du fått informasjon om hjertesvikt og behandling av 

denne tilstanden? 
Ja 

 
Nei 

 

 HVIS DU SVARER JA:  
 Fra hvem og/eller hvor har du fått informasjon?  
 

Kryss av i tabellen under for å markere svaret ditt. Du kan sette flere kryss. 
Lege  

Sykepleier  

Annet helsepersonell  

Din pårørende som har hjertesvikt  

Andre personer som har hjertesvikt  

Andre pårørende til en person som har hjertesvikt  

Noen gav meg en brosjyre  

 
 

Eksempel 1: Pårørende skulle først svare ja eller nei på spørsmålet. Dersom pårørende svarte ja, 
skulle vedkommende krysse av aktuelle svaralternativer. 
 
 
 

8. Har du behov for informasjon om hvorfor det kan være 
viktig å begrense mengde drikke når en har hjertesvikt? 

Ja 
 

Nei 
 

 HVIS DU SVARER JA: 
Hvor viktig er det for deg å vite om dette? 

Meget viktig 
 

Nokså viktig 
 

Lite viktig 
 

Ikke viktig 
 

 
Hvor nyttig mener du at denne informasjonen vil være for deg i det daglige? 

Meget nyttig 
 

Nokså nyttig 
 

Lite nyttig 
 

Ikke nyttig 
 

 

Eksempel 2: Pårørende skulle først svare ja eller nei på spørsmålet. Dersom pårørende svarte ja, 
skulle vedkommende angi viktighet og nyttighet på de to påfølgende spørsmålene.  
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Tabell 3: Eksempler på spørsmål som manglet passende svaralternativer. 
  
 

16. Hvilken relasjon har du til din pårørende? 
 

Ektefelle/ 
samboer 

 
 

Foreldre 
 

 
 

Barn/ 
svigerbarn 

 
 

Søsken 
 

 
 

Venn 
 

 
 

Annen 
 

 
 
 

 
 
 

Eksempel 1: Pårørende savnet alternativ for barnebarn.  
 
 
 

17. Er det flere nære pårørende enn deg? Ja 
 

 

Nei 
 

  
HVIS DU SVARER JA: 
Hvilken relasjon har disse pårørende til personen som har hjertesvikt? 

 
Du kan sette flere kryss.  

Foreldre 
 

 
 

Barn/ 
svigerbarn 

 
 

Søsken 
 

 
 

Venn 
 

 
 

Annen 
 

 
 
 
 

 
 

Eksempel 2: Pårørende savnet alternativ for ektefelle og barnebarn. 
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Tabell 4: Pårørendes svar på påstander om spørreskjemaets utseende, form og aktualitet. 
 Intervju 

1 
Intervju 

2 
Intervju 

3 
Intervju 

4 

Spørsmålene er lette å lese 1 2 2 1 

Skriftstørrelsen er passe stor 1 2 2 1 

Det er tydelig skifte ved nytt spørsmål 3 3 2 1 

Det er passe avstand mellom spørsmålene 1 2 2 1 

Det er tydelig hvor jeg skal krysse av 
svarene mine 

1 3 2 1 

Spørreskjemaet er oversiktelig 1 2 1 1 

Spørreskjemaet er aktuelt for meg 1 2 3 1 

Tabellen er kodet med tall som henviser til pårørendes svar hvor 1 = svært enig, 2 = enig, 3 = 
både/og, 4 = uenig og 5 = svært uenig.  
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1 INNLEDNING 

1.1 Hensikten med refleksjonsoppgaven 

Hensikten med refleksjonsoppgaven er å redegjøre for og drøfte utviklingen av spørsmålene 

til spørreskjemaet ”Pårørende til hjertesviktpasienter”, med den målsetning at disse skulle ha 

høyest mulig grad av validitet og reliabilitet i forhold til de områder som spørreskjemaet skal 

ta sikte på å kartlegge. 

 

Validitet og reliabilitet er nøkkelbegreper når kvaliteten på et spørreskjema skal evalueres. 

Mens validitet omhandler i hvilken grad spørreskjemaet gir svar på det som er ønskelig å 

kartlegge, angir reliabilitet hvor pålitelige svarene er (Haraldsen, 1999).  

 

I følge Haraldsen (1999) er det viktig å bevisst planlegge spørreundersøkelsen med tanke på 

at spørsmålene skal gi valide og reliable svar, ellers kan en risikere at dette ikke blir tilfelle. 

Underveis i spørsmålsutviklingen vurderte jeg derfor hele tiden hvorvidt spørsmålene var 

egnet til å gi meningsfulle og pålitelige svar, og som var relevante for spørreskjemaets 

hensikt. Vurderingen var en pågående prosess som medførte at spørsmålenes innhold og form 

ble endret flere ganger. Denne prosessen har vært med på å sikre validitet og reliabilitet i 

spørreskjemaet for at jeg skulle kunne sitte igjen med et spørreskjema med høyest mulig grad 

av kvalitet med tanke på videreutvikling og bruk.  

 

1.2 Avgrensning av refleksjonsoppgaven 

Utviklingen av spørreskjemaet har vært en omstendelig og utfordrende prosess, som i tillegg 

til selve spørsmålsutviklingen, har krevd vurderinger med hensyn til for eksempel rekkefølgen 

av spørsmålene og skjemaets utforming. 

 

Siden refleksjonsoppgaven er skrevet i forbindelse med en masterstudie, og således er 

underlagt begrensninger med hensyn til tid og antall ord, har jeg imidlertid vært nødt til å 
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avgrense redegjørelsen og drøftingen til spørsmålsutviklingen i forhold til hvorvidt 

spørsmålene er valide og reliable.  

1.3 Refleksjonsoppgavens oppbygging 
I refleksjonsoppgavens kapittel to begrunnes hvorfor jeg valgte å lage et spørreskjema fremfor 

å benytte kvalitative intervju, før det endelige spørreskjemaet beskrives. I beskrivelsen gis det 

eksempler på de ulike typer av spørsmål.  

 

I kapittel tre redegjør jeg for begrepene validitet og reliabilitet og hvilke virkemidler som er 

relevante å ta i bruk når man skal utvikle valide og reliable spørsmål. Videre redegjøres for 

hvordan jeg tok i bruk disse virkemidlene med det mål for øyet at spørsmålene skulle inneha 

høy grad av validitet og reliabilitet, samt retter en kritisk pekefinger der hvor jeg avdekket 

svakheter. Til slutt i kapittel tre redegjør jeg kort for sammenhengen mellom validitet og 

reliabilitet.  

 

I kapittel fire redegjør jeg for utviklingen av spørsmålene, hvordan spørsmålsområdene ble 

avklart, før jeg tilslutt gir et kritisk blikk på to former for svaralternativ.  

I det siste kapittelet, kapittel fem, avsluttes refleksjonsoppgaven med en oppsummering og 

konklusjon.  
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2 SPØRRESKJEMAET 

2.1 Begrunnelser for å utvikle spørreskjema fremfor 
å benytte kvalitative intervju 

Sammenlignet med kvalitative intervju er det flere fordeler ved å benytte spørreskjema som 

metode. Eksempelvis er det både tid og kostnadseffektivt å administrere spørreskjema fordi 

spørreskjemaundersøkelser kan omfavne en større del av populasjonen (utvalget), og i et 

bredere geografisk område enn intervju (Polit & Beck, 2008).  For mitt vedkommende er 

utvalget pårørende til hjertesviktpasienter, og i en større spørreundersøkelse kan det for 

eksempel være interessant få svar fra et stort antall pårørende i en hel bydel eller kommune.  

 

En annen fordel med spørreskjemaundersøkelser er at respondentene kan forbli anonyme. Slik 

anonymitet er fordelaktig dersom spørsmålene kan oppfattes som personlige eller sensitive, 

eksempelvis spørsmål om helseforhold, rusmisbruk og religiøse oppfatninger. Dersom 

respondenten er anonym, er det større sannsynlighet for at vedkommende avgir ærlige svar, 

selv om svaret muligens ikke er sosialt akseptabelt (Haraldsen, 1999).  

 

Det er imidlertid krevende å utvikle et spørreskjema, spesielt gjelder dette for nye forskere, og 

det bør derfor være siste utvei dersom en ikke finner et som kan brukes (Polit & Beck, 2008). 

Etter anbefaling fra både veileder og metodelitteratur (Polit & Beck, 2008), utførte jeg derfor 

litteratursøk for å finne et spørreskjema som kunne brukes i min studie. Imidlertid fant jeg 

ingen som passet eller kunne tilpasses. I samråd med veileder ble det derfor besluttet å lage et 

eget spørreskjema.  

 

I mitt spørreskjema blir pårørende stilt spørsmål vedrørende deres behov for informasjon om 

forskjellige forhold som kan være viktig å ta hensyn til for en hjertesviktpasient (eksempelvis 

medisiner, diett og fysisk aktivitet). Pårørende skal svare på hvor viktig og nyttig de mener 

slik informasjon er for dem. Spørsmålene kan oppfattes som sensitive fordi noen pårørende 

kan tro at det er sosialt uakseptabelt dersom de svarer at de ikke har behov for informasjon, 
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eller at det ikke er viktig eller nyttig med slik informasjon. I en intervjusituasjon øker sjansen 

for at respondentene blir påvirket av intervjuer til å avgi et svar som stiller vedkommende i et 

best mulig lys. I en spørreskjemaundersøkelse vil ikke respondenten bli påvirket på denne 

måten (Polit & Beck, 2008).  

2.2 Beskrivelse av det endelige spørreskjemaet 
Spørsmålsutviklingen har vært en lang prosess som har medført flere versjoner av 

spørreskjemaet. Det vedlagte spørreskjemaet (vedlegg 2), er det endelige resultatet, og blir 

derfor presentert her.  

 

Spørreskjemaet er strukturert og selvadministerende, og inneholder til sammen 21 spørsmål. I 

tråd med metodelitteraturen (Polit & Beck, 2008; Haraldsen, 1999), er spørsmålene sortert inn 

i områder og satt i en meningsfull rekkefølge. Spørreskjemaet har som formål å kartlegge to 

områder, nemlig pårørendes behov for informasjon og støtte. Videre i refleksjonsoppgaven 

omtales disse områdene for pårørendes informasjonsbehov og støttebehov. I tillegg er det 

laget spørsmål om pårørendes bakgrunn, heretter bakgrunnsopplysninger. De 21 spørsmålene 

er fordelt på tretten spørsmål til området informasjonsbehov, to til området støttebehov og 

seks til bolken om bakgrunnsopplysninger.  

 

I spørsmålene vedrørende informasjonsbehov, blir det først stilt tre spørsmål om hvorvidt 

pårørende har fått informasjon, om de selv har innhentet informasjon og om de har behov for 

mer informasjon om hjertesvikt og behandling av denne tilstanden, og hvor viktig og nyttig 

slik informasjon vil være for dem. Deretter stilles det spørsmål vedrørende forskjellige 

forhold som kan være viktig for pårørende å vite noe om når det gjelder behandling av 

hjertesvikt som medisiner, væskerestriksjon, saltredusert mat og fysisk aktivitet. Spørsmålene 

knyttet til området støttebehov, omhandler forhold som kan gjøre det vanskelig å være 

pårørende til en hjertesviktpasient, og forskjellige helsetilbud som kan være aktuelle for 

pårørende å ta imot. Når det gjelder området bakgrunnsopplysninger stilles det spørsmål 

vedrørende de pårørendes fødselsår, kjønn, egen og andre pårørendes relasjon til pasienten, 

utdanning og nåværende arbeidssituasjon.  

 

Svaralternativene i spørreskjemaet er faste bortsett fra i spørsmålet som omhandler fødselsår. 

Her blir pårørende bedt om å skrive dette ned. De faste svaralternativene har verdier på 



5 
 

 

dikotome og ordinale målenivå. Mens dikotome spørsmål har svaralternativer som består av 

to valg som ja/nei eller mann/kvinne, kjennetegnes ordinale skalaer ved at verdiene er plassert 

i en meningsfull rekkefølge, men ikke nødvendigvis med lik avstand til hverandre (Fink, 

2009; Polit & Beck, 2008). I de dikotome spørsmålene kan pårørende velge mellom 

svaralternativene ja eller nei, og disse etterfølges av faste svaralternativer (tabell 1, side (s.) 

8). Seks spørsmål er av denne typen der de pårørende som svarer ja, skal krysse av på et eller 

flere svaralternativer. De som svarer nei, kan gå videre til neste spørsmål.  

 

Tabell 1 
Eksempel på spørsmål med dikotome og faste svaralternativer 
 

  
1. Har du fått informasjon om hjertesvikt og behandling av 

denne tilstanden? 
Ja 

 
Nei 

 

 HVIS DU SVARER JA:  
 Fra hvem har du fått informasjon?  
 

Kryss av i tabellen under for å markere svaret ditt. Du kan sette flere kryss. 
Lege  

Sykepleier  

Annet helsepersonell  

Din pårørende som har hjertesvikt  

Andre personer som har hjertesvikt  

Andre pårørende til en person som har hjertesvikt  

Noen gav meg en brosjyre  

 
 
 

I de neste to spørsmålene det er kun benyttet en fire punkts ordinal skala, og tabell 3på side 6 

er eksempel på disse. 
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Tabell 2 
Eksempel på spørsmål hvor det kun er benyttet ordinal skala 
 

  

4. Hvor viktig er det for deg å være informert om hjertesvikt og behandling av 
denne tilstanden? 

Meget viktig 
 

Nokså viktig 
 

Lite viktig 
 

Ikke viktig 
 

 

 

Deretter følger syv spørsmål hvor pårørende først blir bedt om å svare ja eller nei. De som 

svarer ja, får så to nye spørsmål, der det er benyttet samme ordinal skala som i de to 

foregående spørsmålene (tabell 3 s.9). 

 

Tabell 3 

 
Eksempel på ja/nei spørsmål etterfulgt av to spørsmål hvor det er benyttet ordinal skala 

  
6. Har du behov for informasjon om hvilke medisiner din 

pårørende bruker for hjertesvikt? 
Ja 

 
Nei 

 

 HVIS DU SVARER JA:  
Hvor viktig er det for deg å vite om dette? 

Meget viktig 
 

Nokså viktig 
 

Lite viktig 
 

Ikke viktig 
 

 
Hvor nyttig mener du at denne informasjonen vil være for deg i det daglige? 

Meget nyttig 
 

Nokså nyttig 
 

Lite nyttig 
 

Ikke nyttig 
 

 

 

I spørsmålene som omhandler bakgrunnsopplysninger, er det hovedsakelig benyttet spørsmål 

med faste svaralternativer. Imidlertid skiller to spørsmål seg ut, det ene om fødselsår, og det 

andre fordi det i tillegg til faste svaralternativer, inneholder et dikotomt spørsmål(tabell 4 s.7). 
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 Tabell 4 

 
Eksempel på ja/nei spørsmålet med tilhørende faste svaralternativer 

 

19. Er det flere nære pårørende enn deg? Ja 
 

 

Nei 
 

  
Hvis ja, hvilken relasjon har disse pårørende til personen som har hjertesvikt? 
Du kan sette flere kryss.  
 
Han/hun er:  
 

Ektefelle 
 

 

Samboer 
 

 

Forelder 
 

 

Barn 
 

 

Svigerbarn 
 

 

Barnebarn 
 

 

Søsken 
 

 

Venn 
 

 

Annen 
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3 VALIDITET OG RELIABILITET 

3.1 Validitet 

Validitet omhandler i hvilken grad et instrument måler det som er tiltenkt (Polit & Beck, 

2008), og i følge Haraldsen (1999) angir validitetsmål i et spørreskjema hvor godt 

spørsmålene gir svar på det vi ønsker å måle. For å oppnå validitet i et spørreskjema, må altså 

spørsmålene dekke de områdene skjemaet tar sikte på å kartlegge.  

Validitet kan være vanskelig å etablere, men det er mulig å bestemme grad av validitet ved å 

innhente bevis gjennom å vurdere ulike former av validitet. Desto flere bevis, desto sterkere 

kan det konkluderes med at spørreskjemaet innehar høy grad av validitet (Polit & Beck, 

2008).  

 

Det finnes flere former for validitet. Underveis i arbeidet med spørsmålsutviklingen var det 

imidlertid bare tre former for validitet som fremstod som relevante, nemlig umiddelbar 

validitet, innholdsvaliditet og begrepsvaliditet. Det er disse jeg vil omtale nærmere.  

Umiddelbar validitet, eller face validity på engelsk, refererer til hvorvidt spørreskjemaet 

tilsynelatende dreier seg om de områdene som det er ønskelig å undersøke. Fagpersoner med 

spesiell interesse for feltet og personer i målgruppen, kan vurdere umiddelbar validitet ved å 

gi tilbakemelding på om spørreskjemaet ser ut til å omhandle området (Polit & Beck, 2008).  

Polit og Beck (2008) understreker at umiddelbar validitet ikke alene kan bevise at et 

spørreskjema innehar høy grad av validitet, men denne formen kan komplimentere andre 

validitetstester.  

 

Underveis i spørsmålsutviklingen gjorde jeg en vurdering av hvorvidt spørsmålene omhandlet 

områdene informasjonsbehov eller støttebehov. For eksempel anså jeg spørsmålet ”Har du fått 

informasjon om hjertesvikt og behandling av denne tilstanden? Ja/Nei”, som klart å omhandle 

området informasjonsbehov fordi det inneholder ordet ”informasjon” som henviser til ordene 

”hjertesvikt” og ”behandling”. Spørsmål som ble vurdert til ikke å angå områdene, ble slettet. 

Et eksempel på dette er spørsmålet ”Trenger din pårørende hjelp når det gjelder medisiner 

han/hun bruker? Ja/Nei. Hvis du svarer ja: Hva hjelper du din pårørende med?” Videre skulle 
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pårørende krysse av for aktuelle svaralternativer som ”Å hente medisiner på apoteket” og 

”Minne på å ta medisiner”. Spørsmålet ble slettet fordi resultatet på dette spørsmålet 

omhandler pasientens og ikke pårørendes støttebehov.  

 

Innholdsvaliditet eller content validity på engelsk, dreier seg om i hvilken grad instrumentet 

inneholder spørsmål som representerer og gir svar på de områdene det er ønskelig å kartlegge. 

Et område kan omhandle flere sider, og for at et spørreskjema skal inneha høy grad av 

innholdsvaliditet, må spørsmålene dekke alle sidene (Polit & Beck, 2008). Haraldsen (1999) 

anbefaler at før man går i gang med spørsmålsutviklingen, må områdene konkretiseres slik at 

det kan avklares hva det skal spørres om. Figur 1 og 2 på side 11, viser hvordan jeg har 

konkretisert områdene inn i forskjellige sider.  

 

For å kunne utarbeide en grundig konkretisering av områdene fulgte jeg anbefalinger gitt av 

Polit og Beck (2008). Anbefalingene ledet til at jeg tok i bruk egen erfaring og kunnskap om 

hjertesvikt, snakket med ekspertsykepleiere med blant annet hjertesvikt som spesialitet og 

leste faglitteratur (Mårtensson, Stömberg, Dahlström, & Et.al., 2005) om hjertesvikt, samt 

kvalitative og kvantitative forskningsstudier vedrørende pårørende til hjertesviktpasienter 

(Albert et al., 2002; Brannstrom et al., 2007; Dracup et al., 2004; Luttik, Blaauwbroek, 

Dijker, & Jaarsma, 2007; Luttik, Jaarsma, Moser, Sanderman, & van Veldhuisen, 2005; Clark 

et al., 2008; Bakas, Pressler, Johnson, Nauser, & Shaneyfelt, 2006; Mitzi, 2003; Hazel, 

Merryn, & Salah, 2005; Luttik et al., 2007; Molloy, Johnston, & Witham, 2005; Bohachick & 

Anton, 1990; Mårtensson, Dracup, & Fridlund, 2001; Luttik, Jaarsma, Tijssen, van 

Veldhuisen, & Sanderman, 2007). 

 

Spesielt en svensk kvalitativ beskrivende studie var til inspirasjon for å få klarhet i hva 

spørsmålene i spørreskjemaet burde omhandle (Mårtensson et al., 2001). I studien ble 15 

kvinner og 8 menn intervjuet om situasjoner som potensielt kunne påvirke deres evne til å 

være en støtte for pasienten. Studien belyser blant annet at det er viktig for pårørende å bli 

informert om hjertesvikt, fordi slik informasjon kan medføre at det blir lettere å være en støtte 

for pasienten. Videre ble det nevnt områder vedrørende behandling av hjertesvikt som 

pårørende kan ha nytte av å bli informert om, for eksempel tilstanden, medisiner, diett- og 

væskerestriksjoner og daglige vektkontroller.  
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Figur 1: Konkretisering av området informasjonsbehov  

 

 

 

Figur 2: Konkretisering av området støttebehov 
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To kvantitative studier (Albert et al., 2002; Luttik et al., 2007) var også inspirerende for 

hvilke områder spørreskjemaet kunne inneholde. Spørreskjemaet til Albert et al. (2002) var 

inkludert i studien, og hjalp meg til å finne viktige områder i behandling av hjertesvikt som 

pårørende kan trenge å vite noe om, eksempelvis betydningen av væskerestriksjon og fysisk 

aktivitet. 

 

I studien til Luttik et al. (2007) fikk jeg ideen til å lage spørsmål som omhandler hvilke 

forhold som kan gjøre det vanskelig å være pårørende til en hjertesviktpasient. 

Bruk og gransking av flere typer kilder hadde stor betydning for å avklare hvilke områder mitt 

spørreskjema skulle kartlegge og resulterte i avklaring av områdene informasjonsbehov og 

støttebehov. Underveis i spørsmålsutviklingen vurderte jeg i samarbeid med veileder hvorvidt 

spørsmålene dekte spørreskjemaets områder, og at de var velformulerte og grammatisk riktig 

oppsatt. Slike vurderinger er vesentlig for å etablere innholdsvaliditet i et spørreskjema (Polit 

og Beck 2008).  

 

I tråd med Polit og Beck (2008) sine anbefalinger brukte jeg også eksperter til å hjelpe meg 

med å vurdere spørreskjemaet med tanke på innhold, spørsmålsformuleringer og struktur. 

Dette var fire ekspertsykepleiere med spesiell kunnskap om hjertesvikt og en med ekspertise i 

metode. Etter at første versjon av spørreskjemaet var ferdig, ble ekspertsykepleierne forespurt 

om de kunne foreta en slik vurdering som nevnt foran. Alle fikk tilsendt spørreskjemaet og et 

ark med 9 spørsmål (vedlegg nr 3) på e-post. Deres tilbakemeldinger medførte omformulering 

av en del spørsmål, forenkling av responsformat og utbedring av spørreskjemaets form.  

 

Ekspertsykepleierne ble ikke spurt om de kunne vurdere hvorvidt spørsmålene i 

spørreskjemaet tilsynelatende omhandlet og dekket områdene det var ønskelig å kartlegge, 

men jeg fikk heller ikke tilbakemelding på det motsatte. Imidlertid fikk jeg tilbakemelding på 

at spørreskjemaet var oversiktelig, og at mange av spørsmålene var viktige. Deres innspill var 

derfor av betydning for å styrke validiteten i spørreskjemaet.  

 

I tillegg til å spørre ekspertsykepleierne, forespurte veileder en metodeekspert om hun kunne 

vurdere spørreskjemaet. Metodeekspertens tilbakemeldinger hadde betydning for 

spørsmålsformuleringene og forenkling av responsformatet.  

I ettertid ser jeg at jeg med fordel kunne vært mer grundig under planleggingen av hvilke 

spørsmål jeg skulle stille ekspertene, for eksempel hvorvidt de syntes spørsmålene dekket 
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områdene informasjonsbehov og støttebehov. Jeg kunne da ha fått mer konkrete 

tilbakemeldinger i forhold til hvorvidt spørreskjemaet besto av spørsmål som var egnet til å 

besvare områdene, og således fått en sterkere pekepinn på om skjemaets kvalitativt ville holde 

mål i forhold til grad av umiddelbar validitet og innholdsvaliditet. 

 

Polit og Beck (2008) anbefaler også at målgruppen gir tilbakemeldinger vedrørende 

spørreskjemats innhold og form. Dette ble utført ved at jeg intervjuet pårørende til 

hjertesviktpasienter. For videre informasjon om hvordan dette foregikk, henviser jeg til 

artikkelen: ”Målgruppens vurdering av det nyutviklede spørreskjemaet ”Pårørende til 

hjertesviktpasienter”, som jeg har skrevet i forbindelse med masterstudien.  

 

Begrepsvaliditet, på engelsk construct validity, er det viktigste kriteriet for kvalitet og 

handler om hva spørreskjemaet faktisk måler (Polit & Beck, 2008). Begrepsvaliditet kan 

defineres som ”grad av samsvar mellom begrepet slik det er definert teoretisk og begrepet slik 

vi lykkes med å operasjonalisere det” (Lund et al., 2002, s.176). Med andre ord må det altså 

være likhet mellom de teoretiske og operasjonaliserte begrepene.  

 

For å kunne undersøke om et spørreskjema holder mål i forhold til begrepsvaliditet, må 

forskeren vurdere om spørsmålene er representative for det fenomenet som er ønskelig å 

kartlegge (Polit & Beck, 2008), og undersøke om de operasjonaliserte begrepene opptrer slik 

vedkommende teoretisk vil forvente (Lund, Kleven, Kvernbekk, & Christophernsen, 2002). 

Desto mer abstrakt fenomenene er, desto vanskeligere er det å etablere begrepsvaliditet (Polit 

& Beck, 2008). Problemet er at en ikke kan være sikker på at den teoretiske kunnskapen er 

korrekt, og dette kan svekke sikkerheten i studiens resultater. Dette skaper behov for en 

empirisk vurdering i tillegg til den teoretiske (Lund et al., 2002).  

 

Ifølge Haraldsen (1999) er den første og største utfordringen i spørsmålsformuleringen å gi 

den abstrakte problemstillingen en konkret form. Dette kalles operasjonalisering og Polit og 

Beck (2008) definerer operasjonalisering som ”The process of translating research concepts 

into measurable phenomena” (Polit og Beck, 2008, s. 760). Med dette forstår jeg at å 

operasjonalisere betyr å omgjøre begrep til målbare fenomen, eller med andre ord å omgjøre 

de områder en ønsker å kartlegge til konkrete spørsmål.  
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Hensikten med mitt spørreskjema er som nevnt tidligere, å kartlegge områdene 

informasjonsbehov og støttebehov. For å oppnå høy grad av begrepsvaliditet må spørsmålene 

i spørreskjemaet samlet fremstille de faktiske behov som pårørende opplever å ha. For å 

kunne utvikle spørsmål som representerer områdene, var det derfor nødvendig og først 

konkretisere områdene for å avdekke de forskjellige sidene, for deretter å omgjøre disse 

sidene til konkrete spørsmål. For eksempel er en side ved området informasjonsbehov ”Fysisk 

aktivitet”, operasjonalisert til de to spørsmålene ”Har du behov for informasjon om hvorfor 

det er viktig å være fysisk aktiv når en har hjertesvikt? Ja/Nei ” og ”Har du behov for 

informasjon om hva som er passe mengde fysisk aktivitet for din pårørende som har 

hjertesvikt? Ja/Nei”. Bakgrunnen for at denne siden ved området inneholder disse 

spørsmålene, er informasjon om hjertesvikt hentet fra faglitteratur, informasjonsbrosjyre fra 

LHL (Grimsmo, 2004) samt inspirasjon fra spørreskjemaet til Albert et al. (2002). Det viser 

seg nemlig at fysisk aktivitet kan styrke den delen av hjertemuskulaturen som fortsatt er 

trenbar og dermed bedre hjertets pumpeevne. Imidlertid kan for mye fysisk aktivitet være 

uheldig for personer med hjertesvikt, spesielt for dem som har en mer alvorlig grad av 

hjertesvikt. Trening kan da forverre hjertesvikten. Hva som er passe mengde fysisk aktivitet 

kan være vanskelig å vurdere for både pårørende og pasient (Grimsmo, 2004). Etter dette fant 

jeg det hensiktsmessig å inkludere disse to spørsmålene i spørreskjemaet. Slik informasjon 

kan gi pårørende kunnskap om hvorfor fysisk aktivitet kan være viktig og nyttig med hensyn 

til hvilken form og hvor mye fysisk aktivitet som er helsemessig bra for pasienten i det 

daglige.  

 

I det samme området (informasjonsbehov), men ved siden jeg ”Saltinnhold”, fant jeg et 

eksempel på at jeg med fordel kunne foretatt en grundigere konkretisering. I tillegg til 

spørsmålet om hvorfor det kan være viktig å begrense mengde salt i mat og drikke, vurderte 

jeg at det kan være hensiktsmessig å ha med et spørsmål om hjertevennlig kosthold. Dette 

fordi det kan være nyttig også for pårørende å ha kunnskap om dette, spesielt dersom det er de 

pårørende som har ansvar for innkjøp og laging av mat. På bakgrunn av denne vurderingen 

utviklet jeg spørsmålet ”Har du behov for informasjon om hva et hjertevennlig kosthold er? 

Ja/Nei”, og satte det inn i den ferdige versjonen av spørreskjemaet. Denne vurderingen kan 

dermed ha betydning for begrepsvaliditet fordi spørsmålene nå dekker områdene i større grad 

enn før.  
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3.2 Reliabilitet 

Reliabilitet omhandler hvor pålitelige svar spørsmålene i et spørreskjema produserer 

(Haraldsen, 1999). Det dreier seg altså om vi kan stole på at de svar som gis i spørreskjemaet, 

er sanne. I følge Polit og Beck (2008) omhandler reliabilitet et instruments konsistens og 

nøyaktighet. Med ”konsistens” menes at et spørreskjema produserer det samme svaret som 

ved forrige måling, selv om bakgrunnen endrer seg (stabilitet). Nøyaktigheten i en 

spørreskjemaundersøkelse omhandler i hvilken grad data er uten tilfeldige målefeil. (Fink, 

2009; Lund, 2002). Slik jeg forstår det, er et spørreskjema reliabelt dersom svarene reflekterer 

sanne resultater og inneholder minimalt med tilfeldige målefeil. Underveis i 

spørsmålsutviklingen var det derfor viktig å formulere spørsmålene slik at de var tydelige for 

respondentene. Hvis et spørsmål er uklart, slik at pårørende misforstår eller blir usikker på 

hvordan det skal besvares, kan dette medføre at vedkommende avgir tilfeldige eller gale svar.  

Dersom dette skjer, vil ikke svaret være gyldig og dermed også virke negativt inn på graden 

av innholdsvaliditet.  

 

Reliabilitet er enklere å fastslå enn validitet og kan undersøkes på flere måter. Når mitt 

spørreskjema er ferdig og prøvd ut i en pilot, vil den mest egnede metoden for å undersøke 

graden av reliabilitet være kartlegging av indre konsistens.  

 

Indre konsistens omhandler i hvilken grad spørsmålene i et spørreskjema registrerer de 

samme egenskapene (Polit & Beck, 2008). Med ”egenskaper” forstår jeg her de ulike sidene 

ved de aktuelle områdene som er ønskelig å kartlegge i spørreskjemaet. Den mest brukte 

metoden for å vurdere indre konsistens er reliabilitetskoeffisienten Cronbach’s alfa. 

Cronbach’s alfa rangeres med tallverdier fra – 1.00 til + 1.00. Desto høyere skåre, desto 

høyere grad av indre konsistens (Polit og Beck 2008). Reliabilitetskoeffisient >.70 er 

vanligvis tilfredsstillende, men >.80 eller mer er ønskelig (Polit, 2004). Indre konsistens vil 

med andre ord si at det er høy overensstemmelse mellom innholdet i de ulike spørsmålene i 

spørreskjemaet. For eksempel skal det aktuelle spørreskjemaet kartlegge informasjonsbehov 

og støttebehov. Dersom det finnes spørsmål i spørreskjemaet som ikke kartlegger de 

forskjellige sidene innenfor disse områdene, vil dette redusere spørreskjemaets grad av indre 

konsistens. 
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3.3 Sammenhengen mellom validitet og reliabilitet 

Validitet og reliabilitet er de to viktigste kvalitetskriteriene når et spørreskjema skal evalueres, 

og henger sammen og innvirker på spørreskjemaets kvalitet.  Både i validitets- og 

reliabilitetsmål er det et spørsmål om grad og ikke et spørsmål om enten eller. Spørreskjemaet 

innehar god kvalitet dersom evalueringen kan vise til både høy grad av validitet og reliabilitet 

(Polit & Beck, 2008). Dersom spørsmålene i spørreskjemaet produserer unøyaktige og 

inkonsistente svar, vil dette svekke resultatenes holdbarhet og utsagnskraft i forhold til 

områdene som er ønskelig å kartlegge (Haraldsen, 1999). 
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4 SPØRSMÅLSUTVIKLINGEN 

4.1 Tre faser 
Spørsmålsutviklingen foregikk i nært samarbeid med veileder og har vært en prosess som jeg 

opplevde at foregikk i tre faser.  

 

I den første fasen opparbeidet jeg meg et teoretisk og empirisk grunnlag for å kunne utføre 

gode konkretiseringer av spørreskjemaets områder og utarbeide relevante spørsmål. I tillegg 

fikk jeg erfaring og kunnskap fra ekspertsykepleierne og metodeekspertens tilbakemeldinger. 

Denne delen av prosessen var viktig for å utvikle klare og entydige spørsmål som kunne gi 

pålitelige og konsistente svar, og ved det sørge for at spørreskjemaet ble så valid og reliabelt 

som mulig. Resultatet av denne første fasen var at jeg utarbeidet spørreskjemaets versjon to, 

og er den versjonen de pårørende ble presentert for under intervjuene.  

 

I fase to intervjuet jeg de pårørende. Hensikten var å få deres mening om spørreskjemaets 

innhold og form og var viktige i kartleggingen av om spørsmålene var klare og entydige, at 

svaralternativene passet og at responsformatet var forståelig. Pårørendes tilbakemeldinger var 

viktige for validitet og reliabilitet, fordi deres respons medførte endringer som jeg mener var 

egnet til å forbedre spørreskjemaets kvalitet. En av endringene som hadde innvirkning på 

spørreskjemaets validitet, var dannelsen av et nytt spørsmål tilhørende området 

informasjonsbehov. Det nye spørsmålet omhandlet hvorvidt pårørende selv hadde innhentet 

informasjon om hjertesvikt. Selv om pårørende på eget initiativ har innhentet informasjon, 

betyr ikke dette at de ikke har behov for mer. Et eksempel på en endring som hadde betydning 

for spørreskjemaets reliabilitet, omhandlet svaralternativer. I spørsmålene som omhandlet 

pårørendes relasjon til hjertesviktpasientene, ble det nemlig avdekket at disse ikke var 

uttømmende, noe som er viktig idet uttømmende svaralternativer innebærer at respondentene 

kan finne et som passer, slik at vedkommende kan avgi korrekte svar (Haraldsen, 1999).  

 

I den siste fasen, vurderte jeg spørreskjemaet i lys av erfaringene jeg gjorde meg i fase en og 

to, og kom frem til den tredje og endelige versjonen av spørreskjemaet.   
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Videre i kapittel fire vil jeg drøfte spørsmålsutviklingen med tanke på å utvikle valide og 

reliable spørsmål og gi eksempler underveis.  

4.2 Avklaring av spørsmålsområder 

For at jeg skal kunne forklare på en nøyaktig måte hvordan jeg kom frem til områdene 

informasjonsbehov og støttebehov, må jeg tilbake til begynnelsen av prosessen som 

omhandler avklaring av spørsmålsområder. På dette tidspunktet var nemlig spørreskjemaets 

hensikt formulert på en annen måte enn slik den er i dag. Hensikten var opprinnelig å 

kartlegge hvilke behov pårørende til hjemmeboende hjertesviktpasienter har for kunnskap, 

veiledning og bistand fra helsetjenesten, slik at de kan støtte den som har hjertesvikt i å mestre 

symptomer og behandling. I utgangspunktet handlet spørreskjemaet altså om å kartlegge tre 

områder, nemlig Behov for kunnskap, Behov for veiledning og Behov for bistand. 

For å kunne få en forståelse for hva områdene skulle omhandle, konkretiserte jeg disse som 

vist i tabell fem.  

 

Tabell fem 
Konkretisering av spørsmålsområder 
 
Behov for kunnskap  Behov for veiledning Behov for bistand 

I dette ligger behov for 

informasjon om tilstanden 

hjertesvikt. Diett, medisiner, 

fysisk aktivitet, symptomer, 

når ta kontakt med lege.  

 

I dette ligger behov for 

veiledning omkring det å vite 

hva og hvordan en skal gjøre 

det hjemme med det en har 

lært på kurs. Hvordan 

omsette teori til praksis.  

 

I dette ligger behov for 

praktiske hjelp. Bistand kan 

være psykisk støtte fra 

helsepersonell, det å ha klart 

og lett tilgjengelig hvor og til 

hvem en kan henvende seg. 

Behov for å få raske svar og 

bekreftelse på at en handler 

rett.  

 

Parallelt med konkretisering av områdene forsøkte jeg å utarbeide spørsmål som passet til 

hvert område. For å lage spørsmål som kunne passe inn under området ”Behov for kunnskap”, 

hentet jeg inspirasjon fra spørreskjemaet ”Nurses’ knowledge of heart failure education 
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principles” (Albert et al., 2002). Spørreskjemaet er oversatt til norsk, og jeg fikk låne denne 

versjonen av veilederen min. Hensikten med dette spørreskjemaet er å kartlegge sykepleiernes 

kunnskap om hjertesvikt. Det inneholdt konkrete spørsmål som jeg kunne omformulere til 

min målgruppe og hensikten med mitt skjema.  

 

Gjennom mine refleksjoner kom jeg imidlertid frem til at det kanskje ikke var meningen at jeg 

skulle teste pårørendes kunnskap om hjertesvikt, men å kartlegge deres opplevde behov for 

slik kunnskap. For eksempel kan mange gale svar på slike spørsmål antyde at kunnskapen om 

emnet er lavt, men som jeg kom til, vil det ikke fortelle noe om pårørendes behov for 

kunnskap. Dette truer spørreskjemaets validitet. Et annet problem jeg fant som kunne oppstå 

dersom jeg skulle benytte kunnskapsspørsmål, er at pårørende kan oppleve det som støtende å 

skulle bli utfordret på sin kunnskap om hjertesvikt. Det er nemlig helsevesenet som har ansvar 

for pasienten og som skal besitte slik kunnskap. Dersom pårørende opplever at deres 

kunnskap skal testes, kan det tenkes at de opplever at dette ansvaret flyttes over på dem. På 

bakgrunn av disse refleksjonene besluttet jeg derfor og heller bruke ovennevnte spørreskjema 

som inspirasjon for hvilke områder om hjertesvikt spørsmålene mine kunne omhandle. I 

tillegg ønsket jeg å finne et mer passende ord enn ordet ”kunnskap” for å kartlegge hvilke 

områder vedrørende hjertesvikt pårørende kunne tenke seg å få vite mer om. Løsningen kom 

mens jeg jobbet med spørsmålsutviklingen til domenet ”Behov for veiledning”. Innenfor dette 

området laget jeg to spørsmål om behov for informasjon, nemlig ”I hvilken grad har du behov 

for mer informasjon om hjertesvikt?” og ”I hvilken grad har du behov for informasjon om 

tilstanden til din pårørende som har hjertesvikt?” Disse spørsmålene har jeg omformulert flere 

ganger, men det innholdsmessige har vært med fra begynnelsen av, og til det ferdige resultatet 

på spørreskjemaet, slik det står per i dag, nemlig: ”Har du behov for mer informasjon om 

hjertesvikt? Ja/Nei”. 

  

På bakgrunn av disse to spørsmålene og diskusjon med veileder, ble det klart for meg at det 

var pårørendes behov for informasjon jeg var ute etter, og ikke deres behov for kunnskap eller 

veiledning. Dermed besluttet vi å kutte ut områdene kunnskap og veiledning, og heller lage et 

nytt område som vi kalte for informasjonsbehov. 

 

Det området jeg syns var det vanskeligste å formulere passende spørsmål til, var ”Behov for 

bistand”. De fleste spørsmålene som jeg først laget, omhandlet ikke området. Et eksempel på 
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et slikt spørsmål var ”Hva skulle du ønske kunne være annerledes med tanke på samarbeidet 

mellom deg som pårørende og helsevesenet? 

 

Et spørsmål jeg vurderte som kunne være aktuelt for området var dette: ”Om du fikk velge en 

ting, hva kunne du mest tenke deg av undernevnte tilbud?”  Deretter fulgte en rekke forslag 

om mulige tilbud for eksempel om kontakttelefon og kurs om hjertesvikt. Etter flere 

omganger med omformuleringer er det innholdsmessige i spørsmålet beholdt i det endelige 

spørreskjemaet, og dette er presentert i tabell 6. 

 

Tabell 6 
Det endelige spørsmålet om tilbud

  

 

14. Dersom du fikk mulighet, kunne du tenke deg å ta imot en eller 
flere helsetilbud som er listet opp nedenfor? 

 

Ja 
 

Nei 
 

HVIS DU SVARER JA: 
Hvilke av helsetilbudene listet opp under tenker du vil være mest nyttig for deg. 
  
Kryss av inntil 3 alternativer.  
Hjemmebesøk av hjertesviktsykepleier  

Kurs om hjertesvikt for deg sammen med andre pårørende.  

Kurs om hjertesvikt for både pårørende og personer som har hjertesvikt.  

Telefontjeneste hvor spesialsykepleiere kan svare på spørsmål om hjertesvikt  

Nyhetsbrev i posten.  
 
 
 

I en samtale med veileder kom vi frem til at ordet ”bistand” med fordel kunne erstattes med 

ordet ”støtte”. ”Støtte” er kanskje et mer vanlig ord å bruke enn ordet ”bistand”, og kan derfor 

oppleves som mer naturlig og imøtekommende å forholde seg til for interesserte lesere av 

masterstudien og i eventuelle fremtidige studier og artikler.  

Konklusjonen på denne delen av prosessen var at områdene i spørreskjemaet ble endret fra å 

omhandle behov for kunnskap, veiledning og bistand til behov for informasjon og støtte. 

Denne avklaringen medførte at også ordlyden i spørreskjemaets hensikt ble endret fra å 

omhandle kartlegging av pårørende til hjemmeboende hjertesviktpasienters behov for 
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kunnskap, veiledning og bistand fra helsetjenesten, til kartlegging av pårørende til 

hjemmeboende hjertesviktpasienters behov for informasjon og støtte fra helsetjenesten.  

 

I denne delen av spørsmålsutviklingen, som altså foregikk i fase en, ble det for meg tydelig at 

det å lage gode og konkrete spørsmål var en enda større utfordring enn forventet. I ettertid ser 

jeg at hvis jeg hadde vært mer grundig under konkretiseringen av områdene som 

spørreskjemaet skulle gjelde, så kunne det ha spart meg for en god del arbeid. Haraldsen 

(1999) anbefaler å dele opp konkretiseringen i to faser hvor det først må avklares hvilke 

teoretiske områder spørreskjemaet skal belyse, og deretter klargjøre det faktiske innholdet i 

spørsmålene. Dersom jeg hadde jobbet grundigere med den teoretiske biten, kan det hende at 

jeg på et tidligere tidspunkt, ville endt opp med en konkretisering som var mer lik den som er 

vist i figur 1 og 2 på side 11.  

4.3 Refleksjon over to typer svaralternativer 

Under arbeidet med å formulere spørsmålene, jobbet jeg for at de skulle være entydige og 

klare og dessuten formulert på en slik måte at de ikke skulle virke støtende på respondentene, 

eller lede dem til å svare i en bestemt retning eller avgi gale svar (Haraldsen, 1999; Polit & 

Beck, 2008). I tillegg tok jeg hensyn til at pårørende kan ha forskjellig utgangspunkt for å 

besvare dem ettersom alder, kjønn og utdannelsesnivå vil kunne være forskjellig. 

Spørsmålene ble derfor skrevet i en muntlig form (Haraldsen, 1999).  

 

Under intervjuene fikk jeg ingen tilbakemeldinger på at de pårørende ikke forsto innholdet i 

selve spørsmålsformuleringene, og disse anser jeg derfor å være godt formulert. Imidlertid 

fikk jeg tilbakemeldinger på de spørsmålene hvor pårørende først skal svare på et ja/nei 

spørsmål og deretter svare på to spørsmål hvor det er benyttet ordinal skala, for eksempel i 

spørsmål 6 som vist i tabell 2 på side 9. En pårørende sa at ordet ”Nokså” var negativt ladet 

og burde fjernes, og en sa at det heller burde brukes tallskala, fordi vedkommende da kunne 

avgi et mer nøyaktig svar. I masteroppgavens artikkel diskuteres disse tilbakemeldingene, og 

jeg henviser derfor til artikkelen for en videre utdyping av disse. 

 

I ettertid, i spørsmålsutviklingens fase tre, har jeg sett et annet problem med denne type 

spørsmål, nemlig spørsmålene 6-12 i spørreskjemaet. Svaralternativene ”Ikke viktig” og ”Ikke 

nyttig” ser nemlig ut til å være overflødige i lys av ja/nei spørsmålet som stilles like før. For 
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det tilfelle at pårørende svarer ja, vil verken svaralternativene ikke viktig eller ikke nyttig, 

være relevante. Dette fordi dersom de mente det verken var viktig eller nyttig, ville de med 

stor sannsynlighet heller svart nei på det første spørsmålet.  

 

Etter min vurdering kan det være bedre å kun benytte tre svaralternativer i disse spørsmålene 

så som svært viktig, ganske viktig og litt viktig og svært nyttig, ganske nyttig og litt nyttig. 

Disse svaralternativene tenker jeg passer bedre til ja/nei spørsmålene, fordi selv om en svarer 

ja på det første spørsmålet, så kan graden av viktighet og nyttighet variere alt etter pårørendes 

behov.  

 

Et annet problem med disse svaralternativene omhandler rekkefølgen på svaralternativene i 

den ordinale skalaen. Det kan tenkes at ja/nei-spørsmålene leder til at pårørende svarer ja, 

fordi de svarer slik de kanskje tror det forventes av dem (Haraldsen, 1999). For eksempel i et 

av intervjuene ble det nevnt at vedkommende følte seg ”fæl” som ikke brydde seg om 

medisinene. Denne pårørende svarte likevel ærlig på spørsmålet, men det kan tenkes at andre 

ikke er ærlig, men velger altså å svare slik de tror det forventes av dem. I tillegg starter den 

ordinale skalaen med de høyeste verdiene og avsluttes med de laveste.  Dersom pårørende 

svarer ja, kan det tenkes at de velger et av svaralternativene med høyest verdi, fordi dette vil 

kunne oppfattes som å samsvare med det at de har svart ja på det første spørsmålet. For å 

motvirke denne effekten kan det være hensiktsmessig å bytte om på rekkefølgen slik at 

svaralternativet med lavest verdi står først, deretter svaralternativet med nest lavest verdi og 

så videre (osv.). I tilfelle må nemlig pårørende i det minste lese alle alternativene før de svarer 

(Haraldsen, 1999). 

 

En annen form for svaralternativ jeg ønsker å belyse, er der hvor pårørende blir bedt om å 

krysse av for et bestemt antall svaralternativer, eksempelvis i spørsmål 3, vist i tabell 7 på side 

23. Spørreskjemaet inneholder tre slike spørsmål, nemlig spørsmål 3, 14 og 15. I to av disse 

skal pårørende velge de tre alternativene som er mest nyttig, spørsmål 3 og 15, og i et 

spørsmål skal de velge fem forhold de syns er mest vanskelig, spørsmål 14. I sistnevnte 

spørsmål må pårørende velge mellom 16 alternativer, mens i de to andre, skal de velge 

mellom henholdsvis fem og syv alternativer. 
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Tabell 7 

 

Spørsmål hvor pårørende skal velge et bestemt antall svaralternativer, dersom de svarer ja på 
det første spørsmålet  

 
1. Har du behov for mer informasjon om hjertesvikt og 

behandling av denne tilstanden? 
Ja 

 
Nei 

 

HVIS DU SVARER JA: 
Hvilke av det som er nevnt nedenfor tenker du vil være mest nyttig for deg?   
 
Kryss av for de 3 forslagene som du tenker vil være mest nyttig for deg.  
Samtale med lege   

Samtale med sykepleier   

Telefonsamtale med sykepleier på Hjertelinjen  

Kurs sammen med andre pårørende til personer som har hjertesvikt  

Kurs sammen med andre pårørende og personer som har hjertesvikt  

Brosjyre om hjertesvikt  

Informasjonsside på internett  
 
 
 

Istedenfor at pårørende skulle velge henholdsvis tre til fem alternativ, vurderte jeg å be dem 

rangere med tall, for eksempel sett 1 for det viktigste, 2 for det nest viktigste osv. Årsaken til 

at jeg ikke ønsket at pårørende skulle gradere svarene sine på denne måten, var at det skulle 

være så enkelt som mulig å svare på spørsmålene for alle pårørende uavhengig av bakgrunn. I 

utviklingen av disse spørsmålene vurderte jeg det slik at det ikke ville være viktig nok å få 

vite hvordan pårørende ville gradere svaralternativene, nettopp fordi gradering kan være 

vanskelig å forstå, særlig i spørsmål 14 hvor det er 16 alternativer å velge mellom (Polit & 

Beck, 2008). Dersom pårørende er usikre på hvordan de skal gradere, kan resultatet bli at de 

enten hopper over spørsmålet, graderer tilfeldig eller graderer færre alternativer enn de er bedt 

om. Imidlertid kan gradering styrke resultatene i en eventuell studie, fordi det da for eksempel 

kan hentes ut flere tall til dataanalysen for å kunne sammenligne eller kartlegge hvilke 

alternativ som er mest aktuelle for pårørende.
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5 KONKLUSJON 
Spørsmålsutviklingen til spørreskjemaet ”Pårørende til hjertesviktpasienter”, har vært en 

utfordrende og spennende prosess. I refleksjonsoppgaven har jeg forsøkt å redegjøre for og 

drøfte spørsmålsutviklingen, med tanke på at spørreskjemaet til sist skulle inneha høy grad av 

validitet og reliabilitet. Underveis i mine refleksjoner har jeg imidlertid oppdaget svakheter 

ved spørsmålsutviklingen. Da tenker jeg spesielt på forarbeidet med konkretisering av 

spørsmålsområdene, og at jeg kunne fått en bedre vurdering fra ekspertene med litt bedre 

planlegging på forhånd. I intervjuene med pårørende ble det satt fokus på svaralternativene i 

de spørsmålene hvor det er benyttet ordinal skala. I ettertid fant jeg også andre problemer med 

disse svaralternativene som bør tas hensyn til i den videre utviklingen av spørreskjemaet .  

Min vurdering av spørreskjemaet er at det har et godt utgangspunkt for videreutvikling slik at 

det kan kartlegge pårørendes behov for informasjon og støtte fra helsetjenesten. Før 

spørreskjemaet er klart for videre bruk, bør det arbeides mer med spørsmålsutviklingen, og da 

spesielt med tanke på svaralternativene.  
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Vedlegg 2  

 

Underlagt taushetsplikt 

 

PÅRØRENDE TIL PERSONER SOM HAR HJERTESVIKT 

 
 
 
Spørreskjemaet inneholder 21 spørsmål og det tar omtrent ti minutter å fylle det ut.  

 
Instruksjoner til spørreskjemaet:  

Når du svarer på spørsmålene, vær vennlig å ta utgangspunkt i din nåværende situasjon. Det 

er ingen svaralternativer som er mer riktig enn andre. Kryss av på det som du mener passer 

best for deg. 

De fleste spørsmålene er plassert i en ramme slik at det er lettere å lese.  

 

På første spørsmål svarer du enten ja eller nei. Hvis du svarer ja, så svarer du på de andre i 

rammen ved å krysse av for det som er riktig for deg. Hvis du svarer nei på det første 

spørsmålet, kan du gå til neste spørsmål.  

  



 
 

 

Vær vennlig å lese all tekst som står inni rammene, før du svarer på ja/nei spørsmålet.  
 

2. Har du fått informasjon om hjertesvikt og behandling av 
denne tilstanden? 

Ja 
 

Nei 
 

 HVIS DU SVARER JA:  
 Fra hvem har du fått informasjon?  
 

Kryss av i tabellen under for å markere svaret ditt. Du kan sette flere kryss. 
Lege  

Sykepleier  

Annet helsepersonell  

Din pårørende som har hjertesvikt  

Andre personer som har hjertesvikt  

Andre pårørende til en person som har hjertesvikt  

Noen gav meg en brosjyre  

 
 
 
 
 

3. Har du selv hentet informasjon om hjertesvikt og behandling 
av denne tilstanden? 

Ja 
 

Nei 
 

 HVIS DU SVARER JA:  
 Fra hvem og/eller hvor har du hentet informasjon?  
 

Kryss av i tabellen under for å markere svaret ditt. Du kan sette flere kryss. 
Lege  

Sykepleier  

Annet helsepersonell  

Din pårørende som har hjertesvikt  

Andre personer som har hjertesvikt  

Andre pårørende til en person som har hjertesvikt  

Lest i brosjyre som du har funnet  

Ringt til Hjertelinjen  

Internett  

 
 



 
 

 

 
4. Har du behov for mer informasjon om hjertesvikt og 

behandling av denne tilstanden? 
Ja 

 
Nei 

 

HVIS DU SVARER JA: 
Hvilke av det som er nevnt nedenfor tenker du vil være mest nyttig for deg?   
 
Kryss av for de 3 forslagene som du tenker vil være mest nyttig for deg.  
Samtale med lege   

Samtale med sykepleier   

Telefonsamtale med sykepleier på Hjertelinjen  

Kurs sammen med andre pårørende til personer som har hjertesvikt  

Kurs sammen med andre pårørende og personer som har hjertesvikt  

Brosjyre om hjertesvikt  

Informasjonsside på internett  
 
 
 
 
 

5. Hvor viktig er det for deg å være informert om hjertesvikt og behandling av 
denne tilstanden? 

Meget viktig 
 

Nokså viktig 
 

Lite viktig 
 

Ikke viktig 
 

 

 
 
 

 

6. Hvor nyttig mener du at slik informasjon vil være for deg i det daglige? 

Meget nyttig 
 

Nokså nyttig 
 

Lite nyttig 
 

Ikke nyttig 
 

 

 
  



 
 

 

 
7. Har du behov for informasjon om hvilke medisiner din 

pårørende bruker for hjertesvikt? 
Ja 

 
Nei 

 

 HVIS DU SVARER JA:  
Hvor viktig er det for deg å vite om dette? 

Meget viktig 
 

Nokså viktig 
 

Lite viktig 
 

Ikke viktig 
 

 
Hvor nyttig mener du at denne informasjonen vil være for deg i det daglige? 

Meget nyttig 
 

Nokså nyttig 
 

Lite nyttig 
 

Ikke nyttig 
 

 

 
 
 

8. Har du behov for informasjon om hva medisinene brukes for? Ja 
 

Nei 
 

 HVIS DU SVARER JA:  
Hvor viktig er det for deg å vite om dette? 

Meget viktig 
 

Nokså viktig 
 

Lite viktig 
 

Ikke viktig 
 

 
Hvor nyttig mener du at denne informasjonen vil være for deg i det daglige? 

Meget nyttig 
 

Nokså nyttig 
 

Lite nyttig 
 

Ikke nyttig 
 

 

 
 
 

9. Har du behov for informasjon om hva som er hjertevennlig 
mat og drikke? 

Ja 
 

Nei 
 

 HVIS DU SVARER JA: 
Hvor viktig er det for deg å vite om dette? 

Meget viktig 
 

Nokså viktig 
 

Lite viktig 
 

Ikke viktig 
 

 
Hvor nyttig mener du at denne informasjonen vil være for deg i det daglige? 

Meget nyttig 
 

Nokså nyttig 
 

Lite nyttig 
 

Ikke nyttig 
 

 

 
  



 
 

 

 
10. Har du behov for informasjon om hvorfor det kan være viktig 

å begrense mengde drikke når en har hjertesvikt? 
Ja 

 
Nei 

 

 HVIS DU SVARER JA: 
Hvor viktig er det for deg å vite om dette? 

Meget viktig 
 

Nokså viktig 
 

Lite viktig 
 

Ikke viktig 
 

 
Hvor nyttig mener du at denne informasjonen vil være for deg i det daglige? 

Meget nyttig 
 

Nokså nyttig 
 

Lite nyttig 
 

Ikke nyttig 
 

 

 
 
 

11. Har du behov for informasjon om hvorfor det kan være viktig 
å begrense mengde salt i mat og drikke når en har hjertesvikt? 

Ja 
 

Nei 
 

 HVIS DU SVARER JA:  
Hvor viktig er det for deg å vite om dette? 

Meget viktig 
 

Nokså viktig 
 

Lite viktig 
 

Ikke viktig 
 

  
Hvor nyttig mener du at denne informasjonen vil være for deg i det daglige? 

Meget nyttig 
 

Nokså nyttig 
 

Lite nyttig 
 

Ikke nyttig 
 

 

 
 
 

12. Har du behov for informasjon om hvorfor det er viktig å være 
fysisk aktiv når en har hjertesvikt? 

Ja  
 

Nei 
 

 HVIS DU SVARER JA: 
Hvor viktig er det for deg å vite om dette? 

Meget viktig 
 

Nokså viktig 
 

Lite viktig 
 

Ikke viktig 
 

 
Hvor nyttig mener du at denne informasjonen vil være for deg i det daglige? 

Meget nyttig 
 

Nokså nyttig 
 

Lite nyttig 
 

Ikke nyttig 
 

 

 
  



 
 

 

 
13. Har du behov for informasjon om hva som er passe mengde 

fysisk aktivitet for din pårørende som har hjertesvikt? 
Ja 

 
Nei 

 

 HVIS DU SVARER JA: 
Hvor viktig er det for deg å vite om dette? 

Meget viktig 
 

Nokså viktig 
 

Lite viktig 
 

Ikke viktig 
 

 
Hvor nyttig mener du at denne informasjonen vil være for deg i det daglige? 

Meget nyttig 
 

Nokså nyttig 
 

Lite nyttig 
 

Ikke nyttig 
 

 

 
 
 

14. Hender det at du blir usikker på om symptom som tung pust, 
hovne ben eller tretthet, skyldes hjertesvikt eller annen 
sykdom? 

 
 
 
 
 

  
 
 

Ja 
 

Nei 
 

 
HVIS DU SVARER JA:  
Hvilke av alternativene nedenfor kan påvirke at du blir usikker? 
 
Kryss av for svaret ditt. Du kan sette flere kryss. 
Fått for lite informasjon om hjertesvikt  

Informasjon om hjertesvikt er vanskelig å forstå  

Fått for lite informasjon om helsetilstanden til min pårørende  

Min pårørende har flere diagnoser som kan gi like symptomer  
 

 
  



 
 

 

Personer som tidligere er intervjuet har fortalt at det kan være vanskelig å være pårørende til 
en som har hjertesvikt. Vær vennlig å lese spørsmålet og alternativene, før du svarer.  
 

15.  Opplever du at det til tider kan være vanskelig å være 
pårørende til en person som har hjertesvikt?  

Ja 
 

Nei 
 

HVIS DU SVARER JA:  
Nedenfor er det nevnt flere forhold som kan gjøre det vanskelig å være 
pårørende til en person som har hjertesvikt.  
 
Kryss av for de 5 forholdene du opplever som mest vanskelig.  

Sette til side egne behov som hobbyer og sosialt samvær med andre  

Være mye hjemme  

Engstelse for din pårørende  

Redusere engstelse hos din pårørende  

Vise forståelse for din pårørende  

Kjenne igjen symptomer på forverring av hjertesvikt  

Avgjøre når helsevesenet må kontaktes  

Motivere pårørende til å ta sine medisiner  

Motivere pårørende til å følge anbefalt væskeinntak  

Motivere pårørende til å spise mat uten for mye salt  

Motivere pårørende til fysisk aktivitet  

Hjelpe pårørende ved trappegang  

Hjelpe til med daglig stell  

Hjelpe pårørende med å komme seg inn og ut av sengen  

Hjelpe pårørende til å finne en god stilling i sengen  

Utføre oppgaver som tidligere var pårørendes oppgaver som husarbeid, lage 
mat, handle matvarer, være sjåfør, måke snø og å betale regninger.  

 
  



 
 

 

I neste spørsmål er det listet opp tjenester som kan være til hjelp for deg. Ikke alle tjenestene 
finnes i dag. Vi ønsker å vite hva du tenker vil være mest nyttig for deg.  
 
 
 

16. Dersom du fikk mulighet, kunne du tenke deg å ta imot en 
eller flere helsetilbud som er listet opp nedenfor? 

 

Ja 
 

Nei 
 

HVIS DU SVARER JA: 
Hvilke av helsetilbudene listet opp under tenker du vil være mest nyttig for deg?  
 
Kryss av for inntil 3 alternativer.  

Hjemmebesøk av hjertesviktsykepleier  

Kurs om hjertesvikt for deg sammen med andre pårørende  

Kurs om hjertesvikt for både pårørende og personer som har hjertesvikt  

Telefontjeneste hvor spesialsykepleiere kan svare på spørsmål om hjertesvikt  

Nyhetsbrev i posten  

 
 
 
  



 
 

 

Tilslutt i spørreskjemaet er det noen spørsmål om din bakgrunn.   
 

17. I hvilket år er du født? __________ 
 
 

18. Kjønn: Mann 
 

Kvinne 
 

 
 
 

19. Hvilken relasjon har du til personen som har hjertesvikt? 
Jeg er: 

 

Ektefelle 
 

 

Samboer 
 

 

Forelder 
 

 

Barn 
 

 

Svigerbarn 
 

 

Barnebarn 
 

 

Søsken 
 

 

Venn 
 

 

Annen 
 

 
 

 
 
 

20. Er det flere nære pårørende enn deg? Ja 
 

 

Nei 
 

  
Hvis ja, hvilken relasjon har disse pårørende til personen som har hjertesvikt? 
Du kan sette flere kryss.  
 
Han/hun er:  
 

Ektefelle 
 

 

Samboer 
 

 

Forelder 
 

 

Barn 
 

 

Svigerbarn 
 

 

Barnebarn 
 

 

Søsken 
 

 

Venn 
 

 

Annen 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

21. Hvilken utdanning er den høyeste du har fullført?  
 

Grunnskole: 7-10 år, framhaldsskole, folkehøgskole  

Real- eller middelskole, yrkesskole, ett- eller toårig videregående skole  

Artium, økonomisk gymnas eller allmennfaglig retning i videregående skole  

Høgskole eller universitet, mindre enn 4 år  

Høgskole eller universitet, 4 år eller mer  

 
  



 
 

 

 
22. Hva er din nåværende arbeidssituasjon? 
 

Pensjonist/trygdet  

Yrkesaktiv, full tid  

Yrkesaktiv, redusert stilling  

Hjemmeværende  

Arbeidsledig  

 
 
 
 
 
 

Tusen takk for hjelpen, vennligst returner skjemaet i vedlagte konvolutt. 
 



 
 

 

Vedlegg 3 

Spørsmål til ekspertsykepleierne.  

Dette er spørsmålene til ekspertsykepleiere på feltet hjertesvikt som de mottok på e-post i 
forbindelse med at de ble forespurt om å lese gjennom og gi sine kommentarer til 
spørreskjemaet. 
 

1. Er spørsmålene uklare eller vanskelige å forstå? 
I så fall, hvilke og hva var uklart? 
 
2. Syns du det mangler noen spørsmål? 
Dersom ja, hva bør disse spørsmålene handle om? 
 
3. Bør noen spørsmål utelates?  
Dersom ja, hvilke og hvorfor? 
 
4. Se spørsmål nummer 26: Hvor ofte er hjertesviktpasientene på 

hjertesviktpoliklinikken? Passer alternativene? 
 

5. Har du bedre forslag til formuleringer på spørsmål?  
 

6. Har du andre kommentarer til skjemaet? 
 

7. Har du kommentarer til veiledningsteksten i skjemaet? 
 

8. Hvordan syns du skjemaet ser ut med tanke på oppsett og skriftstørrelse? 
Virker det tiltalende og positivt, eller tungt og negativt? 

 
9. Jeg lurer også på hvilken font du mener passer best i skjemaet?  
Vedlagt er spørsmål nummer 14 i tre forskjellige fonter: Times New Roman, Calibri og 

Arial. 
 



 
 

 

Vedlegg 4 

 



 
 

 

  

 
  



 
 

 

 Vedlegg 5 

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet 
”Pårørende til personer som har hjertesvikt” 

 

Bakgrunn og hensikt 

Dette er et spørsmål til deg om å delta i en forskningsstudie. Studien er et ledd i utvikling av et spørreskjema. 
Spørreskjemaet skal brukes til å kartlegge behov for informasjon og støtte hos pårørende til personer med 
hjertesvikt. For å kunne lage et godt spørreskjema er det nødvendig å la noen i målgruppen fylle det ut før en 
setter i gang en stor undersøkelse. Det er viktig å få vite om spørsmålene er aktuelle og om det er andre spørsmål 
som bør være med. Universitetet i Oslo er ansvarlig for studien. 

Hva innebærer studien? 

Jeg ønsker å intervjue deg ved at vi sammen går gjennom spørsmålene i spørreskjemaet. Deretter ønsker jeg å 
høre hva du synes om skjemaet. Spørsmålene dreier seg om hva du mener du trenger av informasjon om 
hjertesvikt og konsekvenser av dette i det daglige liv. Det er også noen bakgrunnsspørsmål som omhandler for 
eksempel kjønn, alder og nåværende arbeidssituasjon. Svarene dine skriver jeg inn i skjemaet. Intervjuet vil vare 
i ca 45 minutter og blir enten gjennomført på mitt kontor, eller dersom du ønsker det, hjemme hos deg.   

Mulige fordeler og ulemper 

En fordel kan være at det kan bli en positiv opplevelse å få dele dine erfaringer og behov. Det kan være du syns 
det blir mange spørsmål, som kanskje kan oppleves som en belastning. Ellers er det ingen kjente ulemper.  

Hva skjer med informasjonen om deg?  

Informasjon som registreres om deg vil kun brukes slik som beskrevet i hensikten med studien. Både 
samtykkeskjema og spørreskjema vil bli oppbevart nedlåst og adskilt fra hverandre. Det er kun min veileder og 
jeg som har tilgang til skjemaene. Resultatene fra studien vil bli publisert i en masteroppgave og i eventuelle 
artikler basert på denne. Det vil ikke være mulig å gjenkjenne dine svar i noe av dette  

Når forskningsstudien avsluttes senest 30. juni 2011 vil alle opplysninger om deg og det utfylte spørreskjemaet 
slettes.   

Frivillig deltakelse 
Det er frivillig å delta i studien. Dersom du på nåværende tidspunkt kan tenke deg å delta, kan du postlegge 
signert og ferdig utfylt samtykkeskjema i vedlagt ferdigfrankert svarkonvolutt. Når jeg har mottatt 
samtykkeskjemaet vil jeg kontakte deg på telefon, og avtale tid og sted for  
 
intervju. Hvis du da allikevel ikke ønsker å bli intervjuet, er det selvfølgelig helt i orden. Du trenger ikke oppgi 
noen grunn for at du ikke ønsker å delta.  
 
Du kan trekke deg fra deltakelse også etter at du har skrevet under på samtykket. Samtykkeskjemaet blir da 
slettet. Dette gjelder inntil intervjuet er holdt fordi spørreskjemaet er anonymt og derfor vil det ikke være mulig å 
finne tilbake til spørreskjemaet som du har svart på.  

Dersom du har spørsmål til studien kan du kontakte min veileder May Solveig Fagermoen eller meg selv, 
Solveig Giske. Kontaktinformasjon står nederst på neste side. 

Samtykke til å delta i forskningsstudien: 

Jeg er villig til å delta i studien. 



 
 

 

……………………………………………………………    

(Signert av prosjektdeltaker, dato) 

Jeg bekrefter å ha gitt informasjon om studien og hensikten med dette samtykket. 

……………………………………………………………… 

(Signert, rolle i studien, dato) 

___________________________________________________________________________ 

 

Dersom du velger å delta i studien, vær vennlig å fylle inn nedenfor slik at forsker kan ta kontakt med 
deg.  

 

Navn: ________________________________________________ 

 

Adresse: ______________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

Telefon: ________________________________ 

 

Dato: ___________ 2010 

 

Kontaktinformasjon:  

May Solveig Fagermoen Solveig Giske 

Førsteamanuensis II Masterstudent i sykepleievitenskap 

Institutt for helse og samfunn Institutt for helse og samfunn 

Seksjon for sykepleievitenskap Seksjon for sykepleievitenskap 

Universitetet i Oslo Universitetet i Oslo  

Telefon: 412 34 630 Telefon: 938 635 69 

 



 
 

 

  Vedlegg 6 

E-post korrespondanse: Forespørsel om tilgang til hjertemedisin, avdeling nummer en.  

Dato:  

Hei, 

jeg skriver nå til deg med en forespørsel om å få tilgang til hjertemedisinsk avdeling på …… 

sykehus. Jeg er veileder for en student som skal fullføre sin mastergrad ved ….denne våren. 

 I hennes studie ønsker vi å rekruttere PÅRØRENDE til innlagte hjertesviktpasienter til å 

delta i et intervju om deres situasjon og behov for informasjon. Dette er altså IKKE en 

pasientstudie, men en intervjustudie med pårørende, finansiert av LHL. Der har de bekreftet at 

det ikke finnes noen egen pårørendegruppe for hjertesviktpasienter. Derfor ønsker vi å prøve å 

rekruttere dem mens det er en sykehusinnleggelse. Studien er oversendt REK til vurdering 

4.januar d.å. Forslag til Forespørsel og informert samtykke-skrivet samt 

Prosjeksammendraget sendt REK er vedlagt. 

 

 Dersom du ønsker mer informasjon jeg kontaktes pr e-post eller telefon,lettest å nå meg på 

mobilen ……. Om det er ønskelig, sender jeg også over Forskningsprotokollen. 

Jeg håper på et positivt og snarlig svar, 

 

vennlig hilsen 

veileder 

  



 
 

 

Dato: 

Hei igjen, 

Jeg viser til epost datert 12.jan. ang. studien med pårørende til hjertesviktpasienter. Prosjektet 

ble sendt REK i begynnelsen av januar, svar fra dem ble mottatt i begynnelsen av mars. 

Konklusjonen var at prosjektet ikke faller inn under Helseforskningsloven og at det derfor 

ikke trengs en godkjenning av REK. 

 

Prosjektet måtte da sendes til Personvernombudet som vurderer prosjekter fra 

ansatte/studenter ved universitet/høgskoler. De har godkjent prosjektet. Deretter måtte det 

vurderes av sykehusets Personvernombud. Svaret fra dem kom i går 4.05.10. Dette har tatt 

utrolig lang tid, men nå starter rekrutteringen. 

Mvh veileder 

  

 

  



 
 

 

Vedlegg 7 

E-post korrespondanse: Forespørsel om tilgang til hjertemedisin, avdeling nummer to.  

Dato: 

Hjertemedisinsk avdeling 

 

Jeg skriver til dere med en forespørsel om å få tilgang til hjertemedisinsk avdeling….på ….. 

sykehus  for rekruttering i en studie av pårørende til hjertesviktpasienter. 

 

Mer informasjon følger her: 

Jeg er veileder for en student, Solveig Giske, som skal fullføre sin mastergrad ved …. I…. 

hennes studie ønsker vi å rekruttere PÅRØRENDE til innlagte hjertesviktpasienter til å delta i 

et intervju om deres situasjon og behov for informasjon. Dette er altså IKKE en pasientstudie, 

men en intervjustudie med pårørende, finansiert av LHL. Der har de bekreftet at det ikke 

finnes noen egen pårørendegruppe for hjertesviktpasienter. Derfor ønsker vi å prøve å 

rekruttere dem mens det er en sykehusinnleggelse. 

 

Studien er vurdert av REK, NSD og Personvernombudet for forskning, svarene er vedlagt og 

det er også godkjent informert samtykke. Hensikten med denne studien er å videreutvikle et 

spørreskjema som kartlegger pårørendes behov for informasjon og støtte fra helsetjenesten. 

Dette er en forstudie der det spørreskjemaet som vi har laget "prøves ut" med målgruppen. Vi 

søker altså å få deres vurdering av spørsmålenes relevans, mengde, om de er klare, om det er 

andre spørsmål, eller at noen bør tas ut, osv. Planen er å rekruttere 12 pårørende til 

hjertesviktpasienter innlagt i avdelingen. Det er nødvendig at sykepleiere i avdelingen har 

ansvar for at aktuelle pårørende informeres og forespørres. 

 

Jeg håper på et snarlig og positivt svar fra dere, 

 

vennlig hilsen 

 

veileder 
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