
 

ROLANDIN JA MORRISIN TOIMINTAKYVYTTÖMYYTTÄ KOSKEVA KYSELY 
 
 
Kun selkänne on kipeä, teidän saattaa olla vaikea tehdä joitakin normaalitoimianne. Tässä luettelossa on lauseita, joilla 
ihmiset ovat kuvanneet itseään, kun heillä on selkäkipua. Lukiessanne niitä saatatte huomata, että jotkin niistä erottuvat 
muista, koska ne kuvaavat teitä tänään. Kun luette niitä, ajatelkaa itseänne tänään. Lukiessanne lauseen, joka kuvaa teitä 
tänään, merkitkää se rastilla. Jos lause ei kuvaa teitä, jättäkää kohta tyhjäksi ja siirtykää seuraavaan lauseeseen. Muistakaa, 
että merkitsette rastin vain, jos olette varma, että lause kuvaa teitä tänään. 
 
  KYLLÄ 

(1) 

1. Selkävaivani vuoksi vietän suurimman osan ajastani kotona.  

2. Muutan usein asentoa saadakseni sen hyväksi selälle.  

3. Kävelen tavallista hitaammin selkävaivani vuoksi.  

4. Selkävaivani vuoksi en tee mitään sellaisia askareita, joita normaalisti teen kotona.  

5. Käytän selkävaivani vuoksi kaidetta apunani portaita noustessani.  

6. Selkävaivani vuoksi asetun makuulle lepäämään tavallista useammin.  

7. Joudun selkävaivani vuoksi ottamaan tukea päästäkseni ylös nojatuolista.  

8. Yritän selkävaivani vuoksi saada muita tekemään asioita puolestani.  

9. Pukeudun selkävaivani vuoksi tavallista hitaammin.  

10. Olen seisaallani vain lyhyitä aikoja selkävaivani vuoksi.  

11. Yritän olla kumartumatta tai polvistumatta selkävaivani vuoksi.  

12. Minun on vaikea nousta tuolista selkävaivani vuoksi.  

13. Selkäni on kivulias lähes kaiken aikaa.  

14. Minun on vaikea kääntyä vuoteessa selkävaivani vuoksi.  
 

15. Ruokahaluni ei ole selkävaivani vuoksi kovin hyvä.  

16. Minun on vaikea vetää sukkia jalkaani selkävaivani vuoksi.  

17. Kävelen selkävaivani vuoksi vain lyhyitä matkoja kerrallaan.  

18. Nukun huonommin selkävaivani vuoksi.  

19. Selkävaivani vuoksi pukeudun jonkun muun avustamana.  

20. Istun paikallani suurimman osan päivästä selkävaivani vuoksi.  

21. Vältän raskaita töitä kotona selkävaivani vuoksi.  

22. Olen selkävaivani vuoksi tavallista ärtyisämpi ja pahantuulisempi muiden ihmisten seurassa.  

23. Kuljen portaita ylös tavallista hitaammin selkävaivani vuoksi.  

24. Olen vuoteessa suurimman osan aikaa selkävaivani vuoksi.  



 

 

 

                                         Translation and Harmonization Procedures 

 

 

1. Two translators who are native speakers of the target language and are experienced in translating 

health questionnaires independently translate the document. 

 

2. After both translations are complete, the two translators compare their translations and produce a 

third translation jointly. This process of discussion and review is known as “harmonizing” and the 

resulting third translation is referred to as the “harmonized translation.” 

 

3. The harmonized translation is then given to a native English-speaking translator for translation back 

into English. This document is referred to as the “back-translation.” 

 

4. A project manager compares the original English to the back-translation and either approves or 

questions each item in the back-translation. 

 

5. The project manager discusses concerns with the three translators, who may change the translation, 

change the back-translation, or leave the translation as it is, providing a justification to the project 

manager. A new harmonized translation and back-translation may be created. 

 

6. A survey research consultant compares the original English to the harmonized back-translation and 

either approves or questions each item.  

 

7. If portions of the back-translation are not approved, then the translation is sent back to the three 

translators who may change the translation, change the back-translation, or leave the translation as it 

is, providing a justification to the survey research consultant (or author). This process is repeated 

until all translation issues have been resolved and the revised back-translation is approved. 

 

8. Local users selected by the client review the translation to identify any additional concerns. If the 

local user requests changes, the steps are repeated until all concerns have been addressed and all 

revisions are approved by the survey research consultant (author). 

 



 

 

 


