
Spurningalistinn sem sendur var út til þátttakenda (undanskilið bakgrunnsbreytur) 

 

 

Ertu hlynnt(ur) eða andvíg(ur) því að sett verði lög um að allir Íslendingar verði sjálfkrafa 

skráðir líffæragjafar en hafi kost á að afskrá sig kjósi þeir það?  

 

1. Að öllu leyti hlynnt(ur)  

2. Mjög hlynnt(ur)  

3. Frekar hlynnt(ur)  

4. Hvorki né  

5. Frekar andvíg(ur)  

6. Mjög andvíg(ur)  

7. Að öllu leyti andvíg(ur)  

8. Veit ekki  

9. Vil ekki svara  

 

 

Hvað af eftirfarandi á best við um þig?  

 

1. Ég er skráð(ur) líffæragjafi  

2. Ég hef mikinn áhuga á að skrá mig sem líffæragjafa  

3. Ég hef nokkurn áhuga á að skrá mig sem líffæragjafa  

4. Ég hef lítinn áhuga á að skrá mig sem líffæragjafa  

5. Ég hef engan áhuga á að skrá mig líffæragjafa  

6. Veit ekki  

7. Vil ekki svara  

 

 

 

 

Þekkir þú eða veistu um einhvern sem hefur fengið líffæri eða er á biðlista eftir líffæraígræðslu?  

 

1. Já, einhver náinn mér  

2. Já, einhver sem er ekki náinn mér  

3. Já, ég sjálf(ur)  

4. Nei  

5. Veit ekki  

6. Vil ekki svara   

 

Hversu líklegt eða ólíklegt er að þú veitir leyfi til þess að þín eigin líffæri verði gefin eftir andlát?  

 

1. Alveg öruggt  

2. Mjög líklegt  

3. Frekar líklegt  

4. Hvorki né  

5. Frekar ólíklegt  

6. Mjög ólíklegt  

7. Alveg örugglega ekki  

8. Veit ekki  

9. Vil ekki svara  

 



Ef þú værir skráður líffæragjafi, hversu líklegt eða ólíklegt telur þú að fjölskylda þín myndi 

samþykkja að gefa úr þér líffæri eftir andlát?  

 

1. Alveg öruggt  

2. Mjög líklegt  

3. Frekar líklegt  

4. Hvorki né  

5. Frekar ólíklegt  

6. Mjög ólíklegt  

7. Alveg örugglega ekki  

8. Veit ekki  

9. Vil ekki svara  

 

 

 

 

Ef þú værir ekki skráður líffæragjafi, hversu líklegt eða ólíklegt telur þú að fjölskylda þín myndi 

samþykkja að gefa úr þér líffæri eftir andlát?  

 

1. Alveg öruggt  

2. Mjög líklegt  

3. Frekar líklegt  

4. Hvorki né  

5. Frekar ólíklegt  

6. Mjög ólíklegt  

7. Alveg örugglega ekki  

8. Veit ekki  

9. Vil ekki svara  

 

 

 



Viðauki B 

Spurningarlisti sem sendur var þeim þátttakendum sem tóku þátt í forprófun 

spurningarlistans 

 

Skildir þú allar spurningarnar? 

Já 

Nei (Hvaða spurningar fannst þér erfitt að skilja?) 

 





 

 

Hvað fannst þér um lengd spurningalistans? 

Of langur 

Hæfileg lengd 

Of stuttur 

 

Fannst þér einhverjar spurningar vera leiðandi ? 

Nei  

Já (Hvaða spurningar fannst þér vera leiðandi?) 

 





 

 

Fannst þér einhverjar einhverjar spurningar vera ruglandi? 

Nei  

Já (Hvaða spurningar fannst þér vera ruglandi?) 





 

 

 

Hvað fannst þér um svarmöguleikana? 

Fannst þeir góðir 

Fannst vanta svarmöguleika (Hvar fannst þér vanta svarmöguleika?)  

 





 

 



Er eitthvað annað sem þér finnst þurfa koma fram í tengslum við spurningalistann? 

 











 











 


