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Ágrip 

Hefðbundnar leiðir við verkjamat hafa ekki dugað fyrir einstaklinga með langt gengna heilabilun enda 

benda rannsóknir til að verkir þeirra séu vangreindir og vanmeðhöndlaðir. Því hefur athygli 

fræðimanna beinst að verkjatengdri hegðun einstaklinga með heilabilun og hannaðir hafa verið 

verkjamatskvarðar sem meta verki út frá hegðun. Verkjamatstækið Pain Assessment in advanced 

Dementia (PAINAD) virðist gefa góða raun og hefur tækið nú verið þýtt á íslensku. 

Markmið þessa verkefnis var að rannsaka verki hjá einstaklingum með langt genga heilabilun. 

Kannað var hvort PAINAD væri nægilega næmt til að greina á milli styrks verkja í hvíld og við göngu 

eða í aðhlynningu. Auk þess var kannað hvort tækið greindi á milli sjúklinga með sjúkdómsgreiningar 

sem þekktar eru fyrir að valda verkjum og sjúklinga sem ekki hefðu slíkar greiningar. 

Þátttakendur voru 31 talsins, sextán karlar og fimmtán konur sem dvöldu á sérhæfðri deild fyrir 

einstaklinga með heilabilun. Notuð var bæði lýsandi og greinandi tölfræði (t-próf, Kí-kvaðrats próf og 

fylgnipróf) til að greina rannsóknargögnin. 

Meðalaldur þátttakenda var 80,4 ár og þeir skoruðu að meðaltali 14,6 stig á MMSE prófi. Tíðni 

verkja mældist 42% samkvæmt PAINAD verkjamati (miðað við að tvö stig eða fleiri bendi til verkja) en 

16% samkvæmt sjálfsmati þátttakenda. Marktækur munur mældist á meðaltölum PAINAD í hvíld og í 

aðhlynningu, sem rennir stoðum undir réttmæti tækisins. Þátttakendur með gigtarsjúkdóma skoruðu 

marktækt lægra á PAINAD í öllum aðstæðum og samræmist sú niðurstaða ekki væntingum 

rannsakanda. Þörf er á frekari prófunum á íslenskri útgáfu PAINAD til að skera úr um réttmæti og 

áreiðanleika þýðingarinnar 

 

 

 

 

 

 

Lykilorð: Verkir, Verkjamat, PAINAD, Aldraðir, Heilabilun, Verkjatengd hegðun. 
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Abstract 

Conventional means of pain assessment have proven inefficient in advanced dementia as research 

indicates that pain is underdiagnosed and undertreated in the population. Therefore scientific attention 

has been drawn to pain-related behaviour in dementia and several pain-behavioral assessment tools 

have been developed. The Pain Assessment in Advanced Dementia (PAINAD) tool appears to yield 

good results and the tool has now been translated to Icelandic.  

The objective of the research was to examine pain in advanced dementia. PAINAD’s ability to 

distinguish between pain at rest, while walking and during nursing care was tested. Furthermore the 

tool’s ability to distinguish between patients with diagnoses that are  known to cause pain and patients 

without such diagnoses was tested. 

31 participants were recruited, sixteen male and fifteen female patients at a specialized dementia 

unit. When analysing the research data, both descriptive and analytic methods (t-tests, chi-squared 

tests and correlation tests) were applied. 

The average age of the participants was 80,4 years and mean MMSE was 14,6 points. Pain 

prevalence proved to be 42% according to PAINAD assessment (where 2 points or more indicated 

pain) and 16% according to patients’ self assessment. A significant difference was found between 

average PAINAD scores at rest and during nursing care,  which provides evidence of the tool’s 

validity. Participants with arthritis had significantly lower PAINAD scores under all circumstances, a 

result which is not in accordance with the expectations of the researcher. Further research is needed 

in order to determine the validity and reliability of the Icelandic translation of PAINAD. 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Pain, Pain assessment, PAINAD, Aging, Dementia, Pain-related behaviour. 
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Þakkir 

Ég vil þakka leiðbeinendum mínum fyrir gott samstarf við gerð þessa verkefnis. Elfu Þöll þakka ég fyrir 

trausta handleiðslu og dyggan stuðning og Ingibjörgu fyrir ráðsnilld og góðar ábendingar. Báðum 

þakka ég þeim fyrir sveigjanleika og lipurð í samskiptum. Starfsfólki á Landakoti kann ég bestu þakkir 

fyrir þátttöku í verkefninu og Spítalanum þakka ég fyrir afnot af góðri vinnuaðstöðu og fyrir óheftan 

aðgang að kaffi. 

Mig langar að þakka þeim aðstandendum sem ég ræddi við þegar ég sóttist eftir samþykki fyrir 

þátttöku í rannsókninni, en samræður við þá dýpkuðu skilning minn á rannsóknarefninu og gerðu mér 

ljóst hversu þunga byrði þeir bera. Ég þakka þeim fyrir að sýna rannsókninni skilning og fyrir jákvæðni 

í minn garð. 

Halldóri Armand Ásgeirssyni þakka ég fyrir prófarkarlestur og fyrir að vera ávallt til taks. Vinátta 

okkar er mér ómetanleg. 

Að endingu vil ég þakka Rúnu Thorarensen fyrir væntumþykju, þolinmæði og stuðning og Ólafi 

Daðasyni fyrir að taka mér vel og þola vitleysuna í mér. 

 

  



7 

Efnisyfirlit 

 

Ágrip ......................................................................................................................................................... 4 
Abstract..................................................................................................................................................... 5 
Þakkir ........................................................................................................................................................ 6 
Efnisyfirlit .................................................................................................................................................. 7 
Myndaskrá ................................................................................................................................................ 9 
Töfluskrá ................................................................................................................................................... 9 
Listi yfir skammstafanir og skilgreiningar ................................................................................................10 
1 Inngangur ...........................................................................................................................................11 
2 Fræðileg samantekt ...........................................................................................................................12 

2.1 Verkir ...................................................................................................................................... 12 
2.2 Aldraðir og verkir .................................................................................................................... 13 
2.3 Verkir hjá einstaklingum með heilabilun ................................................................................ 13 
2.4 Heilabilun ............................................................................................................................... 14 

2.4.1 Alzheimersjúkdómur ..................................................................................................... 15 
2.4.2 Æðavitglöp .................................................................................................................... 16 
2.4.3 Lewy sjúkdómur ............................................................................................................ 16 

2.5 MMSE próf ............................................................................................................................. 17 
2.6 Verkjamat ............................................................................................................................... 18 
2.7 Verkjamatstæki fyrir einstaklinga með heilabilun ................................................................... 18 
2.8 Hegðunarbreytingar sem fylgja heilabilun .............................................................................. 20 

2.8.1 Verkir og hegðunarbreytingar ....................................................................................... 20 
2.9 Verkjamatstækið PAINAD ...................................................................................................... 21 

2.9.1 Gagnrýni á PAINAD ...................................................................................................... 22 
2.10 Samantekt .............................................................................................................................. 23 

3 Aðferð .................................................................................................................................................24 

3.1 Rannsóknaraðferð ................................................................................................................. 24 
3.2 Bakgrunnur rannsóknar ......................................................................................................... 25 
3.3 Úrtak ....................................................................................................................................... 25 

3.4 Mælitæki ................................................................................................................................. 25 
3.5 Réttmæti og áreiðanleiki ........................................................................................................ 26 
3.6 Tölfræðiúrvinnsla.................................................................................................................... 28 
3.7 Siðfræði .................................................................................................................................. 28 

4 Niðurstöður.........................................................................................................................................30 

4.1 Stig heilabilunar...................................................................................................................... 30 
4.2 Verkjamat með PAINAD ........................................................................................................ 31 
4.3 Stakir þættir PAINAD ............................................................................................................. 34 
4.4 Sjúkdómsgreiningar og verkjalyfjanotkun .............................................................................. 34 
4.5 Verkjamat með sjálfsmatskvarða ........................................................................................... 35 
4.6 Tengsl gigtarsjúkdóma við aðra þætti .................................................................................... 36 

5 Umræður ............................................................................................................................................37 

5.1 Úrtak ....................................................................................................................................... 37 



8 

5.2 PAINAD niðurstöður ............................................................................................................... 37 
5.3 Sjúkdómar sem þekktir eru fyrir að valda verkjum ................................................................. 38 
5.4 Verkjalyfjanotkun .................................................................................................................... 39 
5.5 Tíðni verkja ............................................................................................................................. 39 
5.6 Fylgni milli PAINAD og sjálfsmatskvarða ............................................................................... 40 
5.7 Kostir og gallar rannsóknar .................................................................................................... 40 
5.8 Gildi fyrir hjúkrun .................................................................................................................... 41 
5.9 Ályktanir ................................................................................................................................. 41 

Heimildaskrá ...........................................................................................................................................43 
Fylgiskjal 1 ..............................................................................................................................................48 

Samantekt á rannsóknum sem gerðar hafa verði á PAINAD .......................................................... 48 

Fylgiskjal 2 ..............................................................................................................................................50 

Matsblað sem notað var við verkjamat í rannsókninni .................................................................... 50 



9 

Myndaskrá 

Mynd 1. Stig heilabilunar eftir kyni. ........................................................................................................ 31 
Mynd 2. Heildarstigafjöldi á PAINAD eftir aðstæðum. ........................................................................... 32 
Mynd 3. Hæsti stigafjöldi þátttakenda á PAINAD. ................................................................................. 33 
Mynd 4. Dreifing stiga frá stökum þáttum PAINAD. .............................................................................. 34 
Mynd 5. Verkjalyfjanotkun þátttakenda. ................................................................................................ 35 
Mynd 6. Stigafjöldi þátttakenda í NRS verkjamati. ................................................................................ 36 
 

Töfluskrá 

Tafla 1. Bakgrunnsupplýsingar þátttakenda. ......................................................................................... 30 

Tafla 2. Pöruð t-próf milli mismunandi aðstæðna PAINAD. .................................................................. 32 

Tafla 3. Fylgnitafla milli mismunandi aðstæðna og aðferða við verkjamat. ........................................... 33 

Tafla 4. Verkjalyfjanotkun hjá þátttakendum með gigt og án gigtar. ..................................................... 36 

 

 

 



10 

Listi yfir skammstafanir og skilgreiningar 

Abbey Pain Scale – Verkjamatstæki sem metur verki út frá sex þáttum hegðunar. 

AGS (American Geriatrics Society) – Bandarísku öldrunarsamtökin. 

CPOT (Critical-Care Pain Observation Tool) 

DS-DAT (Discomfort Scale for Dementia of the Alzheimer Type) – Virtur en flókinn verkjamatskvarði 

sem er hannaður fyrir einstaklinga með heilabilun. 

IASP (International Association for the Study of Pain) – Alþjóðlegu verkjarannsóknarsamtökin 

IE (Interdisciplinary Evaluation) – Þverfaglegt verkjamat. Hópur heilbrigðisstarfsmanna fundar, metur 

verki sjúklinga og ákvarðar verkjameðferð. 

MMSE (Mini Mental State Examination) – Próf sem metur vitglöp. Þrjátíu stig benda til óskertra 

vitsmuna. Því lægri sem stigafjöldinn er, því meiri er vitsmunaskerðingin. 

NCS (Nociception Coma Scale) – Verkjamatstæki sem hannað var fyrir meðvitundarlausa sjúklinga. 

NRPS (Nurse Reported Pain Score) - Huglægt verkjamat hjúkrunarfræðings.    

NRS (Numerical Rating Scale) – Talnakvarði fyrir verki þar sem sjúklingur metur styrk verkjar frá 0-10. 

Núll merkir engan verk en 10 táknar versta hugsanlega verk. 

PACSLAC (Pain Assessment Checklist for Seniors with Limited Ability to Communicate) – 

Verkjamatskvarði fyrir einstaklinga með heilabilun sem metur verki útfrá hegðun. Mælt hefur verið 

með því að PAINAD og PACSLAC séu notuð í sameiningu. 

PAINAD (Pain Assessment in Advanced Dementia) – Verkjamatstæki þar sem verkir sjúklinga eru 

metnir út frá fimm mismunandi hegðunarþáttum. Hver þáttur gefur 0, 1 eða 2 stig. Heildarstigafjöldi 

nær frá 0-10. 

VAS (Visual Analog Scale) – Sjónrænn verkjamatskvarði sem svipar til reglustiku. Mælir verki á 

kvarðanum 0-10. 

VRS (Verbal Rating Scale) – Verkjamatskvarði þar sem verkjum er lýst með nokkrum lýsingarorðum. 

T.d. „vægur verkur“ og „svæsinn verkur“. Iðulega er styrkur verkja síðan þýddur yfir í NRS. „VRS-

4“ merkir að verkjastyrk er skipt í fjóra flokka, „VRS-5“ skiptir verkjum í 5 flokka o.s.frv. 
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1 Inngangur  

Verkir eru algengari hjá öldruðum en hjá yngra fólki auk þess sem talið er að verkir meðal aldraðra séu 

vangreindir og vanmeðhöndlaðir. Ónauðsynleg þjáning er í eðli sínu af hinu illa en þar að auki valda 

ómeðhöndlaðir verkir skertum lífsgæðum, vanlíðan, þunglyndi og kvíða svo eitthvað sé nefnt. Góð 

verkjameðferð byggist á áreiðanlegu verkjamati.  

Erfitt getur reynst að meta verki hjá einstaklingum með heilabilun. Skert hæfni einstaklinganna til 

óhlutbundinnar hugsunar og tjáskipta, sem fylgir langt genginni heilabilun, veldur því að hefðbundin 

verkjamatstæki duga skammt. Síðustu árin hafa verið þróuð verkjamatstæki þar sem verkir eru metnir 

út frá tilteknum hegðunareinkennum sjúklinga. Nú standa vonir til þess að þessi verkjamatstæki kunni 

að ná betur til einstaklinga með heilabilun.  

Í þessari rannsókn er íslensk þýðing verkjamatstækisins Pain Assessment in Advanced Dementia 

(PAINAD) prófuð á sérhæfðri heilabilunardeild á Landakoti. Markmið rannsóknarinnar er að bæta 

verkjameðferð einstaklinga með heilabilun. 

Þær rannsóknarspurningar sem lagt var upp með voru eftirfarandi:  

1) Er munur á niðurstöðum PAINAD í hvíld, á göngu og í aðhlynningu?  

2) Hver er tíðni verkja á sérhæfðri deild fyrir einstaklinga með heilabilun?  

3) Hafa þeir sem hafa sjúkdómsgreiningar sem þekktar eru fyrir að valda verkjum tilhneigingu til 

að skora hærra á PAINAD kvarðanum en aðrir? 
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2 Fræðileg samantekt 

Í þessum kafla er ætlunin að kynna þau hugtök sem notuð eru í rannsókninni sem á eftir fer auk þess 

sem rannsóknin verður sett í samhengi við fræði og aðrar rannsóknir sem gerðar hafa verið á 

rannsóknarsviðinu. Fjallað verður um verki, flokkun þeirra og tíðni og þeir skoðaðir í samhengi 

aldraðra og hjá einstaklingum með heilabilun. Fjallað verður um heilabilun og helstu ástæður hennar 

kynntar auk þess sem gerð verður grein fyrir MMSE mati til stigunar heilabilunar. Þá tekur við almenn 

umfjöllun um verkjamat og jafnframt slíkt mat hjá einstaklingum með heilabilun. Næst verður fjallað um 

hegðunarbreytingar sem eiga sér stað hjá einstaklingum með heilabilun og tengsl þeirra við verki 

skýrð. Því næst er verkjamatstækið mat á verkjum í langt genginni heilabilun (PAINAD) kynnt til leiks 

og gerð úttekt á þeim rannsóknum sem gerðar hafa verið á tækinu. 

2.1 Verkir 

Verkir hafa verið skilgreindir á ýmsa vegu en skilgreining Alþjóðlegu verkjarannsóknarsamtakanna 

(IASP) er líklega sú skilgreining sem mest er að vitnað í. Hún er eftirfarandi: „Verkur er óþægileg 

skynjun eða tilfinning sem tengist raunverulegum eða hugsanlegum vefjaskaða, eða honum er lýst á 

þann hátt“ (International Association for the Study of Pain, 1979). Verkir eru algengir hjá sjúklingum 

með langvinna sjúkdóma og þrátt fyrir að mikil áhersla hafi verið lögð á að bæta meðferð verkja, er 

ófullnægjandi verkjameðferð enn algengt vandamál (Stolee o.fl., 2005). Eitt aðalmarkmið hjúkrunar er 

að koma í veg fyrir og lina þjáningu og er góð verkjameðferð því ómissandi þáttur í góðri hjúkrun.  

Ýmsar tilraunir hafa verið gerðar til að flokka verki. Einna algengast er að verkjum sé skipt í bráða 

verki og langvinna verki. Bráðir verkir kvikna við áverka, sem geta verið af ýmsu tagi, svo sem af 

völdum slysa, skurðaðgerða eða bráðveikinda og varir verkurinn eins lengi og áverkinn er til staðar. 

Bráðir verkir eru hluti af viðbragðskerfi líkamans og eru til þess gerðir að hvetja okkur til að flýja 

sársaukaáreitið og bregðast við þeim skaða sem áverkinn hefur valdið (Magnús Jóhansson, 2005). Að 

jafnaði hverfa verkirnir þegar sárin eru gróin eða vefir hafa jafnað sig. Hins vegar er það svo að oft er 

erfitt að uppræta orsök verkjanna. Verkirnir halda þá áfram og verða að langvinnum verkjum. Algengt 

viðmið er að verkur hætti að flokkast sem „bráður“ ef hann hefur varað lengur en þrjá mánuði 

(American Geriatrics Society Panel on the Pharmacological Management of Persistent Pain in Older 

Persons, 2009).  

Verkir eru einnig flokkaðir eftir uppruna í vefræna verki, taugaverki, geðræna verki og að lokum 

verki af óþekktum uppruna. Vefjaskemmdarverkur er skynjun sem verður þegar verkjaviðtakar 

líkamans eru ertir og senda taugaboð til heilans. Þeir verða til við einhvers konar skemmdir á vef, 

bólgu, sýkingu, stungu eða annars konar vefjaskaða. Vefjaverki má meðhöndla með verkjalyfjum 

(Magnús Jóhannssson, 2005). Taugaverkur er skynjun sem er afleiðing af taugaskaða. Skaðinn getur 

til dæmis orðið vegna veirusýkinga, vegna þess að taugar klemmast eða við aflimanir. Hefðbundin 

verkjalyf virka illa eða ekki á taugaverki, þó oft sé hægt að lina verkina með öðrum aðferðum, til dæmis 

sérstökum taugaverkjalyfjum og flogaveikilyfjum (Tidy, 2014). 

Þó rangt sé að halda því fram að verkir séu eðlilegur fylgifiskur öldrunar, er ljóst að verkir eru mun 

tíðari meðal aldraðra en yngra fólks (AGS, 2009). Langvinnir verkir hafa margvíslegar afleiðingar fyrir 
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heilsu og líðan aldraðra. Ómeðhöndlaðir verkir geta í fyrsta lagi valdið ótta, þunglyndi og kvíða 

(Weiner og Hanlon, 2001). Verkir minnka hæfni aldraðra til að sinna athöfnum daglegs lífs, þeir valda 

andlegu álagi, lengja legutíma og kostnað á meðferðarstofnunum (Tosato o.fl., 2012). Einstaklingar 

með verki taka minni þátt í félagslífi, glíma oftar við svefntruflanir og hafa minni hreyfigetu en þeir sem 

ekki finna til verkja (AGS, 2009). Það er því ljóst að áhrif verkja á lífsgæði aldraðra geta verið gífurleg. 

2.2 Aldraðir og verkir 

Fjölmargar rannsóknir hafa sýnt fram á að aldraðir séu oftar með verki en yngra fólk. Í Bandaríkjunum 

hefur verið áætlað að 60% aldraðra hafi upplifað langvinna verki (Watkins, Wollan, Melton og Yawn, 

2008). Samantektir hafa sýnt að 49%-83% aldraðra sjúklinga með fulla vitræna getu á 

hjúkrunarheimilum eru með verki. Auk þess benda rannsóknir til þess að verkir hjá þeim sem búa við 

vitræna skerðingu séu vangreindir og því enn algengari en hjá öðrum. (Jordan, Regnard, O'Brien, og 

Hughes, 2012). Helmingur sjúklinga á íslenskum hjúkrunarheimilum fann fyrir verkjum alla daga árið 

2009 (Júlíana S. Guðjónsdóttir, Anna B. Jensdóttir, Guðrún B. Guðmundsdóttir og Marta Jónsdóttir, 

2011) og sambærileg niðurstaða fékkst úr stórri rannsókn á langlegusjúklingum í Finnlandi, Ítalíu og 

Hollandi sem birt var árið 2010 (Achterberg o.fl., 2010). Nýleg þýsk rannsókn leiddi í ljós að yfir 

helmingur íbúa á hjúkrunarheimilum þar í landi fann fyrir verkjum þegar þegar þeir voru spurðir auk 

þess sem 45% kvörtuðu undan verulegum verkjum við hreyfingu (Osterbrink o.fl., 2012).  

Það hefur ekki verið fyllilega útskýrt hvers vegna verkir eru algengari meðal aldraðra en yngra fólks 

(Carmaciu o.fl., 2007). Þó er ljóst að hluti ástæðunnar er að sjúkdómar sem framkalla verki eru 

algengari hjá öldruðum. Nefna má gigt, bein- og liðkvilla auk þess sem algengt er að aldraðir glími 

samtímis við fleiri en einn langvinnan sjúkdóm (AGS Panel on Persistent Pain in Older Persons, 

2002). Að jafnaði eykst tíðni verkja með hækkandi aldri, með þeirri undantekningu að meðal elsta 

aldraða fólksins greinast gjarnan minni verkir en hjá yngra öldruðu fólki. Stundum er talið að þessu 

valdi lélegt verkjamat hjá þessum hópi auk tregðu elstu einstaklinganna til að greina frá verkjum 

(Achterberg o.fl., 2010). Aðrir telja þessar niðurstöður stafa af því að þeir elstu hafi skertra 

verkjatilfinningu eða af því að þeir sem lifa svona lengi séu í eðli sínu harðgerari en aðrir og þoli 

sársauka betur (Carmaciu o.fl., 2007). 

Í stórri bandarískri þversniðsrannsókn sem tók til tæplega 50.000 íbúa á hjúkrunarheimilum, kom í 

ljós að fjórðungur þeirra sem fundu fyrir verkjum, fékk engin verkjalyf. Hlutfallið var enn hærra meðal 

þeirra sem voru eldri en 85 ára, karlkyns eða með vitræna skerðingu (Won o.fl., 1999). Bandarísk 

rannsókn sem tók til rúmlega 13.000 krabbameinssjúklinga eldri en 65 ára leiddi sömuleiðis í ljós að 

fjórðungur þeirra sem upplifðu verki daglega fékk ekki verkjalyf. Þar fékkst sama niðurstaða og hjá 

Won og félögum (1999), að sjúklingar eldri en 85 ára væru enn líklegri til að fá engin verkjalyf 

(Bernabei o.fl., 1998).  

2.3 Verkir hjá einstaklingum með heilabilun 

Erfitt er að segja til með vissu um algengi verkja meðal einstaklinga með vitræna skerðingu, þar sem 

hefðbundin verkjamatstæki ná ekki nægilega vel til hópsins. Ljóst er að iðulega mælast minni verkir 

hjá einstaklingum með heilabilun en öðrum (Achterberg o.fl., 2010; Jordan o.fl., 2012). Chen, Lin og 
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Watson (2010) gerðu rannsókn á sex heilabilunardeildum í Taívan og komust að því að tíðni verkja var 

á bilinu 18-30% eftir því hver mat verkina. Sjálfsmatkvarðar voru notaðir í öllum tilfellum og 13-28% 

þátttakenda gátu ekki svarað. Í nýlegri danskri rannsókn á einstaklingum með heilabilun sögðust 33% 

þátttakenda vera með verki og 52% umönnunaraðila sögðu aðstandanda sinn vera með verki 

(Jensen-Dahm, Vogel, Waldorff, og Waldemar, 2012).  

Margt bendir til þess að verkir séu enn síður meðhöndlaðir hjá einstaklingum með heilabilun en 

öðrum. Í finnskri heilsufarsrannsókn greindust mun sjaldnar verkir hjá einstaklingum með heilabilun en 

öðrum öldruðum, 23% þeirra sem voru með heilabilun sögðust finna verki daglega á móti 40% hinna. 

Einnig kom í ljós að þriðjungur einstaklinga með heilabilun tók verkjalyf á móti helmingi þeirra sem 

höfðu óskerta vistmuni (Mäntyselkä, Hartikainen, Louhivuori-Laako og Sulkava, 2004). Horgas og Tsai 

(1998) komust að því í rannsókn á nokkrum bandarískum hjúkrunarheimilum að einstaklingar með 

heilabilun fengju bæði minni og færri skammta af verkjalyfjum en aðrir íbúar, þrátt fyrir að svipaðar 

sjúkdómsgreiningar væru til staðar. Að endingu skal bent á sláandi niðurstöður rannsóknar sem gerð 

var árið 2000 en þar kom í ljós að þegar einstaklingar með langt gengna heilabilun gengust undir 

mjaðmaraðgerð fengu þeir einungis þriðjung af þeim ópíóíðaskammti sem þeir sem ekki voru með 

vitræna skerðingu fengu (Morrison og Siu, 2000). Höfundur rannsóknarinnar dró þá ályktun að taka 

þyrfti verkjameðferð einstaklinga með heilabilun til gagngerrar endurskoðunar. 

Tosato og fleiri (2012) gerðu nýlega rannsókn á tengslum verkja og hegðunarbreytinga hjá 

einstaklingum með heilabilun. Í rannsókninni voru verkir metnir með ítarlegu viðtali, og rannsakendur 

þar að auki hvattir til að fylgjast með verkjatengdri hegðun og spyrja umönnunaraðila hvort þeir hefðu 

tekið eftir vísbendingum um verki í fari þátttakenda að undanförnu. Þrátt fyrir metnaðarfullt verkjamat 

greindust verkir frekar hjá þeim sem voru með væga heilabilun, heldur en hjá þeim sem voru með 

langt gengna heilabilun. Sama var upp á teningnum þegar litið var til tjáningar, en verkir greindust 

frekar hjá þeim sem ekki áttu í erfiðleikum með að tjá sig (Tosato o.fl., 2012).  

Þó einhver munur virðist vissulega vera til staðar milli verkjaupplifunar einstaklinga með heilabilun 

og þeirra sem búa við óskerta vitsmuni (Scherder, Bouma, Borkent og Rahman, 1999) er talið víst að 

mismunur í tíðni verkja stafi af göllum í verkjamati (Herr, Bjoro og Decker, 2006). Niðurstaða Tosato 

og félaga gefur vísbendingu um það hversu flókið er að greina verki hjá þeim sem eru með langt 

gengna heilabilun og tjáskiptaörðugleika, en miklar vonir eru bundnar við að ný verkjamatstæki muni 

ná betur til þessa hóps. Apinis og félagar gerðu nýverið rannsókn þar sem þau báru saman 

þverfaglegt verkjamat (e. Interdisciplinary Evaluation) og verkjamat með verkjamatstækjum sem meta 

verki út frá hegðun. Helsta niðurstaðan var sú að hegðunar-verkjamatstækin greindu verki hjá 

þónokkrum þeirra sem ekki voru taldir með verki samkvæmt þverfaglegu verkjamati. Niðurstaðan 

bendir til þess að hegðunar-verkjamatstæki gætu verið öflug viðbót við hefðbundið verkjamat (Apinis, 

Tousignant, Arcand og Tousignant-Laflamme, 2014). 

2.4 Heilabilun 

Heilabilun er langvarandi, stigvaxandi heilkenni sem lýsir sér í vitrænni skerðingu svo sem minnistapi, 

málstoli og skertri verkfærni. Með vitrænni skerðingu er átt við versnun frá fyrri getu. Heilkennið telst 
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vera heilabilun þegar vitræn skerðing er orðin svo mikil að félagsleg geta er skert og sjúklingur getur 

ekki séð um sig sjálfur.  

Orsakir heilabilunar eru fjölmargar en algengast er að hún stafi af Alzheimersjúkdómi. Áætlað hefur 

verið að heilabilun sé af völdum Alzheimersjúkdóms í 60-80% tilfella (NICE, 2007; What is 

Alzheimer's?, 2014). Aðrar algengar orsakir heilabilunar eru æðavitglöp (e. vascular dementia) og 

Lewys sjúkdómur (e. Lewy body dementia). Framheilabilun, Parkinsonsjúkdómur og sjúkdómar utan 

heila geta sömuleiðis orsakað heilabilun en gera það sjaldnar en ofangreindir sjúkdómar. Einnig 

þekkist að fleiri en einn þessara sjúkdóma hrjái sjúklinga samtímis og er til að mynda nokkuð algengt 

að Alzheimersjúkdómur og æðavitglöp fari saman (NICE, 2007). 

Áætlað hefur verið að 36 milljónir einstaklinga í heiminum þjáist af heilabilun. Tíðni heilabilunar 

eykst hratt með aldri og talið er að líkurnar á að fá sjúkdóminn tvöfaldist á fimm ára fresti frá aldrinum 

60-95 ára (NICE, 2007; Touhy, 2010). Alþjóðlegar rannsóknir benda til þess að allt að 10% þeirra sem 

eru 65 ára og eldri séu með heilabilun (Jón Snædal o.fl., 2012; María Ólafsdóttir, 2001) og að 

heilabilun hrjái allt að helming þeirra sem eru eldri en 85 ára (NICE, 2007; Touhy, 2010). Árið 2006 var 

áætlað að tæpir 3000 Íslendingar væru með heilabilun, sem þá var rétt undir einu prósenti þjóðarinnar. 

Ef þessi áætlun er rétt, er hlutfallið á Íslandi talsvert lægra en gengur og gerist í Evrópu, þar sem 

meðaltalið er allt að 1,27% (Alzheimer Europe, 2006). Aldur er stærsti áhættuþátturinn fyrir heilabilun, 

en tekið skal fram að hún getur einnig greinst hjá yngra fólki, og þá gjarnan milli fertugs og sextugs. 

Heilabilun er ólæknandi sjúkdómur sem fer stöðugt versnandi. Þó er margt hægt að gera til að 

bæta líðan sjúklinga og aðstandenda eftir að sjúkdómsins verður vart. Meðferð við heilabilun miðar að 

því að bæta líðan sjúklingsins, auka færni hans, minnka álag á aðstandendur og gera sjúklingnum 

kleift að búa sem lengst heima (Jón Snædal, 2004). Hér á eftir fylgir umfjöllun um þrjár algengustu 

ástæður heilabilunar, Alzheimersjúkdóm, æðavitglöp og Lewy sjúkdóm 

2.4.1 Alzheimersjúkdómur 

Alzheimersjúkdómur er hrörnunarsjúkdómur í heila sem veldur heilabilun. Orsakir hans eru að mestu 

óþekktar en sjúkdómurinn veldur því að prótín í taugafrumum eyðileggjast og til verða flækjur í 

taugaendum sem hindra eðlilega heilastarfsemi. Við þetta ferli rýrnar heilinn smám saman, minnisleysi 

eykst, einbeitingarskortur versnar og hæfni minnkar á ýmsum sviðum. Áhrif sjúkdómsins eru mest á 

heilabörkinn (Jón Snædal, 2004; Touhy, 2010). Aldur er helsti áhættuþáttur Alzheimersjúkdóms og 

konur eru líklegri til að fá sjúkdóminn, en það er einfaldlega talið stafa af því að þær lifa lengur en 

karlar. Lífstíll virðist hafa sitt að segja, þar sem háþrýstingur, kransæðasjúkdómar og illa meðhöndluð 

sykursýki auka líkurnar á að einstaklingar þrói með sér Alzheimersjúkdóm. Að lokum virðist aukin 

menntun (Gililland, 2010) og aukin hreyfing á miðjum aldri (Chang o.fl., 2010) draga úr líkum á 

sjúkdómnum. Yfirleitt verður einkenna sjúkdómsins vart nokkrum árum áður en eiginleg greining er 

sett fram. Áhugaleysi og þunglyndi eru stundum fyrstu einkennin og geta komið fram allt að þremur 

árum áður en sjúkdómurinn er greindur. Óyggjandi læknisfræðileg greining á alzheimersjúkdómi fæst 

ekki nema með krufningu á heila, en framfarir hafa orðið í greiningaraðferðum og geta læknar nú sagt 

til um sjúkdóminn með allt að 90% vissu í lifanda lífi (Gililland, 2010). Klínísk greining hefst á viðtölum 

við sjúkling og aðstandendur og þær vísbendingar sem kvikna í viðtölum eru kannaðar frekar með 
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taugasálfræðilegu mati, blóðrannsóknum og myndrannsóknum af heila. Rannsóknirnar eru fyrst og 

fremst hugsaðar til að útiloka hvort aðrar ástæður kunni að vera fyrir einkennum sjúkdómsins en geta 

þó í ákveðnum tilfellum gefið sterklega til kynna að um Alzheimersjúkdóm sé að ræða. (Jón Snædal, 

2004; Touhy, 2010). Nokkur lyf af flokki kólínestarasahemla tefja framgang sjúkdómsins á 

grunnstigum hans og bæta minni auk þess sem lyfið memantin (Ebixa®) er talið gagnast þegar 

sjúkdómurinn er lengra genginn. Ferill Alzheimersjúkdómsins varir frá einu til fimmtán ára og eru 

meðallífslíkur átta til níu ár eftir að einkenna verður fyrst vart. Með tímanum skerðast varnir líkamans 

og eru lungna- og þvagfærasýkingar algengar dánarorsakir alzheimersjúklinga (Touhy, 2010). 

Lokastigum sjúkdómsins fylgir oft munnþurrkur, sem kemur í veg að sjúklingar geti kyngt auk þess 

sem sjúklingar missa getuna til að nærast og verða í kjölfarið vannærðir. Skert geta til næringar, ónæg 

fæðuinntaka, vannæring og þyngdartap eru áreiðanlegustu spáþættirnir fyrir andláti 

Alzheimersjúklinga innan sex mánaða (Brown, Sampson, Jones og Barron, 2013). 

2.4.2 Æðavitglöp 

Æðavitglöp er samheiti yfir sjúkdóma sem stafa af æðakvillum og valda heilabilun. Orsakir 

sjúkdómsins eru æðakölkun, blæðingar og blóðþurrð í heila. Æðavitglöp eru jafnan talin önnur helsta 

orsök heilabilunar þó heimildum beri ekki saman um tíðnina. Helstu áhættuþættir sjúkdómsins eru hár 

blóðþrýstingur, sykursýki, reykingar og háar blóðfitur. Hægt er að fyrirbyggja sjúkdóminn og hann 

versnar ekki nema heilinn verði fyrir áframhaldandi skaða (Gililland, 2010). Þó æðavitglöp séu af 

mörgu tagi og einkennin ólík eftir því, er minniskerðing almennt ekki eins áberandi eins og í 

Alzheimersjúkdómi. Helstu einkenni æðavitglapa eru framheila- og innanbarkareinkenni. Dæmi um 

framheilaeinkenni eru áhugaleysi, framtaksleysi og sinnuleysi auk þess sem sjúklingar missa hæfnina 

til að hemja skap sitt og tapa innsæi gagnvart eigin ástandi. Dæmi um innanbarkareinkenni eru hæg 

hugsun, athyglisskerðing og einbeitingarleysi. Oft fylgja sjúkdómnum þar að auki göngulagstruflanir, 

kyngingarerfiðleikar, grátgirni og þvagleki svo eitthvað sé nefnt (Björn Einarsson, 2003). Greining 

sjúkdómsins fer fram með taugasálfræðilegu mati og þar á eftir er leitað að ummerkjum 

heilaæðasjúkdóms með tölvusneiðmynd af heila. Sé orsökin fundin, er reynt að meðhöndla hana. 

Æðaskellur í hálsi má til dæmis fjarlægja með skurðaðgerð og gáttaflökt, sem veldur segareki til heila, 

má reyna að uppræta með lyfjum og rafvendingu auk þess sem blóðþynning minnkar líkur á segareki. 

Önnur lyfjameðferð sem beininst beint gegn framgangi sjúkdómsins er sú sama og í 

Alzheimersjúkdómi (Björn Einarsson, 2003; Touhy, 2010). 

2.4.3 Lewy sjúkdómur 

Lewy sjúkdómur orsakast af svokölluðum Lewy-útfellingum í heila, sem eru af sama tagi og þær 

útfellingar sem verða utan heila í Parkinsonsjúkdómi. Sjúkdómurinn var ekki uppgötvaður fyrr en á 

níunda áratug síðustu aldar, en nú þykir ljóst að hann er einn af þremur helstu sjúkdómunum sem 

valda heilabilun (Jón Snædal, 2001). Vitræn skerðing af völdum Lewy sjúkdóms er helst sú að hugsun 

verður hægari en áður og sjónúrvinnsla skerðist. Andstætt einkennum Alzheimersjúkdóms helst 

minnið gott þó skerðingar verði vart á öðrum sviðum. Í langt gengnum Lewy sjúkdóm bíður minnið þó 

hnekki. Sjúkdómnum fylgja stirðleikaeinkenni, óstöðugleiki og hægar hreyfingar eins og í 

Parkinsonsjúkdómi. Auk þess upplifa sjúklingar ofskynjanir og gjarnan tímabundið ruglástand sem 
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kemur og fer. Ruglástandið varir lengur í senn þegar sjúkdómurinn ágerist og verður viðvarandi undir 

lok sjúkdóms. Greining sjúkdómsins byggist fyrst og fremst á einkennunum: Rugli, Parkinsonlíkum 

hreyfitruflunum og sjónofskynjunum, en greiningin getur flækst ef einkennin eru ekki öll til staðar. Þá 

kann taugasálfræðilegt mat að koma að gagni. Myndgreining hjálpar til við að útiloka aðra sjúkdóma, 

en gagnast ekki til að staðfesta greiningu Lewy sjúkdóms. Ekki er til lækning við sjúkdómnum og 

beinist meðferð að því að meðhöndla einkenni sem sjúkdómurinn veldur. Líkamsþjálfun, sem miðar að 

því að auka liðleika og stöðugleika er mikilvægur hluti meðferðar sjúkdómsins. Notkun 

kólínesterasahemla hefur gefið góð raun hjá sjúklingum með Lewy sjúkdóm og jafnvel betri en í 

Alzheimersjúkdómi og æðavitglöpum (Gililland, 2010; Jón Snædal, 2001). Sérstaka varúð þarf að hafa 

í notkun geðlyfja, en sjúklingar með Lewy sjúkdóm þola þau almennt mjög illa. Haldoperidol (Haldol) 

getur til að mynda valdið verulegri versnun á hreyfifærni sjúklingahópsins og önnur geðlyf geta valdið 

alvarlegum heilsukvillum (Gililland, 2010). 

2.5 MMSE próf 

Mini-Mental State Examination (MMSE) (Folstein, Folstein og McHugh, 1975) er vitsmunapróf sem 

meðal annars er notað til skima fyrir heilabilun og meta þróun hennar. MMSE prófar meðal annars 

áttun, skammtímaminni, athygli, reiknigetu og notkun tungumáls. Samtals er hægt að fá 30 stig á 

MMSE prófi og bendir fullt hús stiga til óskerts hugarstarfs. 24 stig eða færri benda til heilabilunar 

(Touhy, 2010). Prófið er fljótlegt í framkvæmd og tekur ekki nema fimm til tíu mínútur. Hins vegar er 

ekki alltaf auðvelt að framkvæma prófið. Próftakanum getur fundist hann móðgaður og endurteknar 

spurningar sem sjúklingur áttar sig á að eiga að vera auðveldar, en gengur illa að svara, geta hæglega 

komið próftakanum í uppnám. Algengt er að MMSE sé notað í þjónustu við einstaklinga með heilabilun 

og hefur niðurstaðan gefur góða vísbendingu um framgang heilabilunar. Meðal annars hefur verið sýnt 

fram á að stigafjöldi á MMSE hefur marktækt forspárgildi fyrir 6 mánaða lifun einstaklinga með 

heilabilun (Brown o.fl., 2013). MMSE gefur vísbendigu um þróun heilabilunar og er þumalputtareglan 

sú að eftir að heilkennið greinist, tapa sjúklingar 3-4 stigum á MMSE á ári, hvort sem um er að ræða 

Alzheimersjúkdóm, æðavitglöp eða Levy sjúkdóm (NICE, 2011).  

Í nýrri þýskri rannsókn var kannað hvaða verkjamatskvarðar hentuðu fyrir einstaklinga með 

heilabilun og var úrtakinu skipt eftir niðurstöðum úr MMSE mati. 94% einstaklinga með óskerta 

vitsmuni gátu notað NRS kvarðann. Sama gilti um 76% þeirra sem fengu 18-24 stig á MMSE og 58% 

þeirra sem fengu á bilinu 10-17 stig. Enginn þeirra sem fékk færri en tíu stig á MMSE gat notað 

sjálfsmatskvarða (Lukas, Niederecker, Gunther, Mayer og Nikolaus, 2013). Frönsk rannsókn frá 2006 

þar sem þátttakendur voru allir með MMSE undir 11 gaf að vísu allt aðra niðurstöðu, en þar gat 61% 

þátttakenda notað sjálfsmatskvarða af einhverju tagi (orðakvarða, verkjastiku eða andlitakvarða) og er 

ljóst að frekari rannsókna er þörf til að útkljá þá spurningu hverjir geta notað sjálfsmatskvarða og 

hverjir ekki. Sérfræðingar leggja almennt áherslu á það að sjálfsmatskvarðar séu fyrsta val við 

verkjamat aldraðra og þeir skuli notaðir eins lengi og auðið er (AGS, 2002). Ef vafi leikur á hvort 

einstaklingur geti notað sjálfsmatskvarða er sjálfsagt er að prófa notkun hans í hverju tilfelli fyrir sig. 
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2.6 Verkjamat 

Til að meðhöndla verki á áhrifaríkan hátt þarf að vera hægt að meta verkinn. Burðarásinn í verkjamati 

er mælikvarði á styrk verkjarins. Þessi mælikvarði leggur síðan grunn að meðferðinni; á honum byggist 

val á verkjalyfi og styrk þess og með honum er hægt að meta árangur verkjameðferðar. Engin leið 

hefur verið fundin til að meta verki á hlutlægan hátt og óhætt að fullyrða að aldrei verður fundið upp 

tæki sem mælir verki á sama hátt og hitamælir mælir hita. Verkur er huglæg reynsla og upplifun á verk 

er einstaklingsbundin. Sumir finna meira fyrir verkjum en aðrir og sumir sætta sig við meiri verki en 

aðrir. Verkjaupplifun markast af menningu, reynslu og líkamsbyggingu hvers einstaklings (Jett, 2010). 

Það þarf því ekki að koma á óvart að nákvæmasti og áreiðanlegasti mælikvarðinn á verki sjúklings 

er vitnisburður sjúklingsins sjálfs. Til eru margar flóknar og formlegar skilgreiningar á verkjum en þegar 

uppi er staðið er hjálplegasta skilgreiningin: „Verkur er það sem sjúklingurinn segir að sé verkur og er 

til staðar þegar hann segir að svo sé“ (McCaffery og Moss, 1968). Hjúkrunarfræðingum ber að trúa 

skjólstæðingum sínum og taka mark á lýsingum þeirra á eigin verkjum (AGS, 2002). Eins og 

Bandarísku öldrunarsamtökin hafa bent á er það verkjamatstæki sem mestrar virðingar nýtur 

talnakvarði, þar sem sjúklingur er beðinn að meta verk sinn á kvarðanum 0-10, þar sem „0“ táknar 

engan verk, en „10“ stendur fyrir hinn versta mögulega verk. Þessi kvarði er kallaður „NRS-kvarðinn“ 

og stendur „NRS“ fyrir „Numerical Rating Scale“. Til að sjúklingur geti notað NRS kvarðann, þarf hann 

að hafa sæmileg tök á óhlutbundinni hugsun. Hann þarf að skilja til hvers er ætlast af honum við 

notkun kvarðans og þarf að geta túlkað verkinn sem hann finnur sem tölu (AGS, 2002). Ef sjúklingnum 

er ekki treyst til að nota númerakvarðann er gjarnan skipt yfir í VAS (Visual Analog Scale) en það er 

eins konar verkjastika sem nær frá engum verk og upp í versta mögulega verk. Sjúklingurinn er þá 

beðinn um að benda á stað á stikunni sem samsvarar styrk verkjarins. Margar útgáfur hafa verið 

gerðar af VAS skölum (Herr og Garand, 2001). Ein einföld útgáfa af VAS kvarða er andlitakvarði, þar 

sem sex andlitum er stillt upp hlið við hlið. Andlitið lengst til vinstri brosir og virðist líða vel en andlitið 

lengst til hægri sýnir samanherpta verkjagrettu og grætur. Sjúklingurinn bendir á það andlit sem 

honum finnst passa við verki sína. Hvert andlit er látið tákna tölu frá núll og upp í tíu (0, 2, 4, 6, 8 og 

10) og þannig er niðurstaðan „þýdd“ yfir í NRS-kvarða. Sjálfsmatskvarðar eru kallaðir „gullstaðallinn í 

verkjamati“ (AGS, 2002). 

Hlutbundin hugsun er einn þeirra hæfileika sem einstaklingar með heilabilun glata þegar 

sjúkdómurinn ágerist og á lokastigum heilabilunar tapa einstaklingar einnig færni sinni til að tjá sig. 

Þetta veldur því að verkjamatskvarðar sem byggjast á sjálfsmati henta ekki fyrir sjúklingahópinn 

(Warden, Hurley og Volicer, 2003). Mikil þörf er því á áreiðanlegum og nothæfum verkjamatstækjum 

fyrir einstaklinga með heilabilun. 

2.7 Verkjamatstæki fyrir einstaklinga með heilabilun 

Fram að þessu hafa þrjár leiðir verið farnar þegar verkir eru metnir hjá einstaklingum með heilabilun. 

Þetta eru sjálfsmat, þar sem sjúklingurinn metur verki sína sjálfur; mat náskyldra, þar sem manneskja 

sem þekkir sjúklinginn vel metur hvort hann er með verki og athugunartæki (e. Observational Tool), 

þar sem umönnunaraðili fylgist með hegðun sjúklinga og metur verki út frá henni (Cohen-Mansfield og 

Lipson, 2008). Vandinn við sjálfsmatskvarða er nefndur hér að ofan. Mat náskyldra byggist á 
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hugmyndum hvers matsaðila um verki. Aðferðin er óstöðluð og hentar því ekki við reglubundið 

verkjamat á stofnunum en þar að auki er misræmi milli mats nákominna og einstaklingsins sjálfs (Herr, 

Coyne o.fl., 2006). Miklar vonir eru hins vegar bundnar við að athugunartæki kunni að bæta verkjamat 

hjá sjúklingahópnum. 

Í skýrslu Bandarísku öldrunarsamtakanna (American Geriatric Society) frá 2002 um meðferð 

langvinnra verkja hjá öldruðum, voru heilbrigðisstarfsmenn hvattir til að fylgjast með verkjatengdri 

hegðun sjúklinga með langt gengna heilabilun og byggja verkjamat á henni (AGS Panel on Persistent 

Pain in Older Person, 2002). Nokkru seinna eða árið 2006 birtust leiðbeiningar frá nefnd á vegum 

bandarískra verkjahjúkrunarfræðinga, þar sem mælt er með að hjúkrunarfræðingar rýni í hegðun 

sjúklinga, sem ekki geta tjáð sig með orðum, til að meta verki þeirra (Herr, Coyne o.fl. 2006). Um 

svipað leyti voru þróuð þónokkur mælitæki, sem ætlað var að meta verki hjá einstaklingum með langt 

gengna heilabilun út frá hegðun einstaklinganna. Hjúkrunarfræðingur að nafni Keela Herr hóf árið 

2004 að taka út þau verkjamatstæki sem þá þegar höfðu verið þróuð og birti fyrstu niðurstöður árið 

2006 (Herr, Bjoro o.fl., 2006). Matið var gert með tilliti til þess hversu vel mælitækið nær til aldraðra 

einstaklinga með heilabilun auk áreiðanleika, réttmætis og notagildis. Hún skoðaði tíu verkjamatstæki 

en komst ekki að neinni afgerandi niðurstöðu, enda höfðu tækin lítið verið rannsökuð. Næstu sex árin 

bættust nokkur verkjamatstæki í hópinn og rannsóknum á gæðum tækjanna fór fjölgandi. Árið 2010 

birtu Herr og félagar úttekt á fjórtán verkjamatstækjum, sem byggjast á hegðun, með það að marki að 

skera úr um hvert tækjanna hentaði best til notkunar á hjúkrunarheimilum í Bandaríkjunum (Herr, 

Bursch, Ersek o.fl., 2010). Niðurstaða úttektarinnar var sú að verkjamatstækin Pain Assessment in 

Advanced Dementia (PAINAD) og Pain Assessment Checklist for Seniors with Limited Ability to 

Communicate (PACSLAC) hentuðu best til verksins. Herr lagði ennfremur til að PAINAD og PACSLAC 

yrðu notuð í sameiningu þar sem tilgangur þeirra er ólíkur. Nýlegar rannsóknir hafa rennt stoðum undir 

þær ráðleggingar (Lukas o.fl., 2012). PACSLAC er umfangsmikill kvarði og tímafrekur í framkvæmd, 

en er talinn henta vel sem skimunartæki við innlagnir og til reglubundins verkjamats með hæfilegu 

millibili. Að meta verki með PAINAD er hins vegar mjög fljótlegt, kvarðinn er einfaldur í notkun og er 

talinn henta vel til daglegs verkjamats og til að meta árangur verkjameðferðar, eftir að hún er veitt 

(Herr o.fl., 2010). Nánar verður fjallað um PAINAD síðar í ritgerðinni. 

Í kanadískri rannsókn frá árinu 2008 var hópi hjúkrunarfræðinga skipt í tvennt og var annar 

helmingurinn fenginn til að meta verki hjá sjúklingum sínum reglulega með PACSLAC 

verkjamatskvarðanum en hinn helmingurinn var samanburðarhópur sem var látinn skrá niður tiltekna 

þætti í atferli sjúklings jafn oft og PACSLAC kvarðinn var notaður. Niðurstöðurnar sýndu að 

verkjameðferð hópsins sem reglulega fékk verkjamat var betri en hins hópsins auk þess sem álag á 

starfsfólk var minna (Fuchs-Lacelle, Hadjistavropoulos og Lix, 2008). Þetta gefur vonir um að reglulegt 

verkjamat með tæki sem felur í sér athuganir á hegðun sjúklinga kunni að skila sér í bættri 

verkjameðferð. Öðrum þræði gefur rannsóknin tilefni til að ætla að PACSLAC verkjamatstækið sé of 

tímafrekt eða flókið í notkun, þar sem einungis þriðjungur hjúkrunarfræðinganna sem tóku þátt í 

rannsókninni entust út rannsóknartímabilið. Hverjum hjúkrunarfræðingi var ætlað að framkvæma 

PACSLAC mat að minnsta kosti þrisvar í viku og yfirfara matið á hverri vakt, en hvert verkjamat tók 

hálftíma í framkvæmd. 
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Þar sem þau verkjamatstæki sem hér eru nefnd byggjast á að meta hegðun hjá einstaklingum með 

heilabilun er ekki úr vegi að fjalla um þær hegðunarbreytingar sem gjarnan eiga sér stað í 

sjúkdómnum. 

2.8 Hegðunarbreytingar sem fylgja heilabilun 

Að minnsta kosti helmingur sjúklinga á göngudeildum fyrir heilabilaða og að minnsta kosti 75% íbúa á 

hjúkrunarheimilum, sem eru með heilabilun, sýna geðræn einkenni og atferlistruflanir (Hersch og 

Falzgraf, 2007). Undir þessi einkenni flokkast til að mynda æsingur, óeirð og ráf, kvíði, vanlíðan, 

endurtekning, ranghugmyndir, ofskynjanir, tortryggni og röskun á dægursveiflu. Þessi hegðun flækir 

umönnun sjúklinga til mikilla muna og er hún af þeim sökum almennt kölluð truflandi hegðun 

(e.disruptive behavior). Síðastliðinn áratug hefur áhugi fræðimanna í heilbrigðisvísindum í auknum 

mæli beinst að hegðun einstaklinga með heilabilun, orsökum hennar og merkingu. „The Need-Driven, 

Dementia-Compromised Behavior“ (NDB) líkanið var kynnt til leiks árið 1996 (Algase o.fl., 1996). 

Líkanið lítur svo á að sérhvert atferli einstaklings með heilabilun bendi til ákveðinnar þarfar og sé 

tilraun einstaklingsins til að seilast eftir ákveðnu markmiði. Þannig sé það lykilatriði fyrir 

umönnunaraðila að lesa í hegðunina og reyna að átta sig á hvað það er sem sjúklingurinn reynir að 

tjá. Líkanið lítur svo á að hegðun sé afsprengi af samspili svokallaðra bakgrunnsþátta og nærþátta. 

Bakgrunnsþættir eru þættir sem tengjast einstaklingnum sjálfum og fylgja honum hvert sem hann fer. 

Þættirnir tengjast líkama hans, persónuleika, reynslu og menningu og er skipt í taugafræðilega þætti, 

vitsmunalega þætti, heilsufarsþætti og sálfélagslega þætti. Nærþættir eru hins vegar breytilegir þættir 

sem tengjast efnislegu umhverfi sjúklingsins (t.d. birta eða þrengsli), félagslegu umhverfi (t.d. áreiti 

eða þvinganir) og þættir sem tengjast líkamsstarfsemi einstaklingsins og líkamlegri líðan (t.d. hungur 

og verkir) (Algase o.fl., 1996). Samkvæmt líkaninu bendir undarleg hegðun til óuppfylltra þarfa og með 

því að beina athygli að nærþáttunum, með bakgrunnsþætti að leiðarljósi, er hægt að rýna í það hvaða 

þarfir það eru sem orsaka hegðunina. Samkvæmt líkaninu er það hlutverk hjúkrunarfræðinga að setja 

sig í spor sjúklinganna og ráða merkingu hegðunarinnar, til að átta sig á af hvaða tagi vandinn er og 

leysa hann (Touhy, 2010). Þetta ítrekar sér í lagi mikilvægi þess að notuð séu marktæk og áreiðanleg 

tæki til að meta hvort verkir séu orsök hegðunarbreytingar hjá einstaklingi með heilabilun (Tosato o.fl., 

2012). 

2.8.1 Verkir og hegðunarbreytingar 

Heilabilun veldur minnistapi, skertri dómgreind og tjáskiptafærni. Þó svo ekkert bendi til þess að 

einstaklingar með heilabilun finni minna fyrir verkjum en annað fólk, veldur sjúkdómurinn því að þeir 

þekkja síður verkjatilfinninguna og tjá sig þar af leiðandi síður um verkina (Herr, Coyne, o.fl., 2006). 

Þegar sjúkdómurinn ágerist missa sjúklingar hæfni sína til að vinna úr boðum sem berast heilanum og 

þar með aukast líkurnar á því að þeir tjái verki á annan hátt en heilbrigt fólk gerir (Horgas, Elliott og 

Marsiske, 2009).  

Tjáning verkja er einstaklingsbundin og markast af reynslu sjúklingsins, persónuleika, skoðunum og 

gildismati. Þegar einstaklingur getur ekki tjáð tilfinningar sínar með orðum er það skylda 

umönnunaraðila að lesa í hegðun og líkamlega tjáningu hans. Hegðunarbreytingar sem taldar eru 
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vísbendingar um að verkir séu til staðar eru óþreyja og æsingur, minnkuð hreyfing, endurteknar 

hreyfingar, líkamleg spenna (t.d. að gnísta tönnum eða kreppa hnefa) og að bera fyrir sig hendur til 

varnaðar (Jett, 2010). Breytingar í athöfnum daglegs lífs geta einnig bent til verkja, en þar ber að 

nefna skyndilegan mótþróa við veittri aðstoð, minnkaða matarlyst og minnkaðan svefn. Raddbeiting 

getur einnig bent til verkja og ber þá að leita að dapurlegum eða umlandi hljóðum auk gráts. Fyrir 

kemur að manneskja tjái verki með því að ýkja eða draga úr raddbeitingu sinni. Líkamlegar breytingar 

geta einnig bent til verkja, biðlandi svipbrigði, grettur, fölvi, sviti, hraður púls, hröð öndun og hækkaður 

blóðþrýstingur eru allt merki sem geta bent til að sjúklingur finni til (Jett, 2010; Lin, Lin, Shyu og Hua, 

2010). 

Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar á tengslum verkja við hegðunarbreytingar. Sterk fylgni hefur 

mælst á milli verkja annars vegar og þunglyndis og æsings hins vegar hjá einstaklingum með 

heilabilun (Ersek, Polissar og Neradilek, 2011). Kovach komst að þeirri niðurstöðu að stíf 

líkamsbeiting, dapurleg svipbrigði, óeirð, endurtekning og óp væru algengustu hegðunarbreytingar 

sem verða við óþægindi (Kovach, Weissman, Griffie, Matson og Muchka, 1999). Ahn og Horgas rýndu 

nýverið í upplýsingar um rúmlega 50.000 einstaklinga með heilabilun á hjúkrunarheimilum í Flórídafylki 

með það að markmiði að kanna tengsl milli verkja og truflandi hegðunar. Í tilrauninni notuðu þær MDS-

gagnasafnið en í því er verkjum stigskipt eftir „alvarleika“, þar sem alvarleiki sameinar tíðni og styrk 

verkja. Niðurstöðurnar leiddu í ljós neikvæða fylgni milli alvarleika verkja og ráfandi hegðunar, en það 

þýðir að ráf var sjaldgæfara hjá þeim sem fundu oft og mikið fyrir verkjum, en þeim sem fundu sjaldan 

fyrir verkjum. Jákvæð fylgni var hins vegar bæði milli alvarleika verkja og æsings og alvarleika verkja 

og árásargirni. Verkir virðast því ýta undir tilteknar gerðir truflandi hegðunar, en draga úr öðrum (Ahn 

og Horgas, 2013). 

Nýleg ítölsk rannsókn sem náði til 2822 íbúa hjúkrunarheimila með vitræna skerðingu leiddi í ljós 

að 37% þátttakenda sýndu atferlistruflanir og 21% þátttakenda höfðu geðræn einkenni. Þeir sem voru 

með verki sýndu oftar óviðeigandi félagshegðun (P=0,03) og veittu oftar mótspyrnu við veittri aðstoð 

(P=0,05), en ráf var sjaldgæfara hjá einstaklingum með verki. Algengara var að geðræn einkenni 

kæmu fram hjá þeim sem voru með verki og þá sér í lagi truflun á hugsunarferli og ranghugmyndir. 

Niðurstöðurnar voru þær sömu hvort sem skoðaðir voru einstaklingar með væga vitræna skerðingu 

eða alvarlega (Tosato o.fl., 2012). Í nýlegri íhlutandi rannsókn var hópi einstaklinga með heilabilun, 

sem allir höfðu verki, gefin sterk verkjalyf og sást greinilega að áhrif lyfjanna minnkuðu verkjahegðun 

einstaklinganna (Basler o.fl., 2006). 

2.9 Verkjamatstækið PAINAD 

Pain Assessment in Advanced Dementia (PAINAD) er mælitæki sem ætlað er að meta verki hjá 

einstaklingum með langt gengna heilabilun (Warden o.fl., 2003). PAINAD kvarðinn er byggður á eldri 

og flóknari verkjamatskvörðum sem meta hegðun og vanlíðan aldraðra (Jordan o.fl., 2012) en tekur 

auk þess tillit til þeirra athugana sem gerðar hafa verið á verkjahegðun einstaklinga með heilabilun 

(Regnard, Mathews, Gibson og Clarke, 2003). PAINAD verkjamatstækið byggist á því að meta fimm 

þætti í atferli sjúklings: öndun án raddbeitingar, neikvæða raddbeitingu, andlitstjáningu, líkamstjáningu 

og hughreystingu. 
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Helsti kostur tækisins er að matið er afar fljótlegt og ætti ekki að taka meira en eina til tvær mínutur 

í senn. Í einni af rannsóknunum sem gerðar hafa verið á PAINAD kom fram að meðaltíminn sem það 

tók að fylla út matið var 41 sekúnda (Storti, Dal Santo og Zanolin, 2008) og fullyrt hefur verið að 

PAINAD sé eini verkjamatskvarðinn fyrir einstaklinga með heilabilun sem henti til daglegra nota 

(Costardi o.fl, 2007). Í rannsókn Apinis og félaga (2014) tók verkjamat með PAINAD frá 30 sekúndum 

til einnar mínútu. Árið 2006 var gerð rannsókn í Bandaríkjunum sem tók til 80 sjúklinga með heilabilun 

sem fóru í mjaðmaraðgerð. Eftir aðgerðina var sjúklingum skipt í tvo hópa og voru verkir annars 

hópsins metnir með NRS kvarða (á þann hátt sem verkir voru venjulega metnir á þessum tiltekna 

spítala) og hins með PAINAD. Verkjameðferðin var síðan ákveðin á grundvelli verkjamatsins. 

Niðurstaðan var sú að PAINAD hópurinn fékk nærri tvöfaldan verkjalyfjaskammt á við hinn hópinn og 

öryggi starfsfólks við greiningu verkja snarbatnaði (Hutchison, Tucker, Kim og Gilder, 2006). Ýmsar 

rannsóknir hafa verið gerðar á gæðum PAINAD frá því það var þróað og verður nú drepið á helstu 

niðurstöðum þeirra. 

PAINAD verkjamatstækið er hannað til verkjamats hjá einstaklingum með langt gengna heilabilun. 

Tækið hefur verið notað í rannsóknum á fjölbreyttu þýði, sem býr við misalvarlega vitræna skerðingu. 

Þar sem PAINAD byggist á að meta þætti sem teljast til verkjahegðunar áveðins sjúklingahóps er 

eðlilegt að spái í það fyrir hverja tækið virkar. Hér verður fjallað um nokkrar rannsóknir sem kunna að 

gefa vísbendingar um hvar tækið nýtist best.  

Í rannsókn DeWaters og félaga (2008) var áberandi meiri fylgni milli niðurstöðu PAINAD og NRS 

hjá einstaklingum með vitræna skerðingu (r=0,915), en hjá þeim sem höfðu óskerta vitsmuni 

(r=0,735). Í nýlegri rannsókn sem náði til 600 aldraðra með mismunandi vitræna getu kom í ljós að 

PAINAD stigafjöldinn var marktækt hærri hjá einstaklingum með vitræna skerðingu heldur en hinum. 

NRS stigafjöldinn var hins vegar jafn fyrir báða hópana (Mosele o.fl., 2012). Líklegt verður að teljast að 

þetta tengist þeirri staðreynd að verkjatengd hegðun eykst með aukinni vitrænni skerðingu (Schuler 

o.fl., 2007). Árið 2013 báru Lukas og fleiri þýska útgáfu PAINAD saman við nokkrar tegundir af 

sjálfsmatskvörðum (meðal annars VRS-4 og VRS-5) á öldrunarspítala. Þar birtist slök fylgni milli 

PAINAD og sjálfsmatskvarðanna (r=0,212-0,335) í hvíld, en betri við göngu (r=0,425-0,435) og draga 

greinarhöfundar þá ályktun að verkir komi betur í ljós við göngu og því sé best að prófa 

verkjamatskvarða sem byggjast á því að fylgjast með hegðun, þegar þátttakendur eru á hreyfingu 

(Lukas o.fl., 2013). Liu og félagar rannsökuðu árið 2010 verki hjá einstaklingum með slitgigt og komust 

að svipaðri niðurstöðu. Verkjamat með PAINAD var áreiðanlegra þegar þátttakendur voru metnir í 

hreyfingu (Liu, Briggs og Closs, 2010). 

2.9.1 Gagnrýni á PAINAD 

Verkjaupplifun er einstaklingsbundin og á sama hátt eru viðbrögð við verkjum ólík eftir því hver á í hlut. 

Verkjamatsskalar eru tæki sem byggjast á því að fylgjast með hegðun einstaklingsins og atferli og 

túlka það sem verkjahegðun. Einn gallinn við þessa aðferð er sú að engin tiltekin hegðun gefur 

óyggjandi til kynna að hún sé viðbrögð við verkjum. Öll hegðun sem tengist verkjum tengist einhverju 

öðru líka. Grátur getur verið viðbragð við verkjum, en hann getur að sama skapi tengst sorg. Hröð 

öndun getur tengst verkjum, en hún getur sömuleiðis tengst kvíða, og svo framvegis. Cohen-Mansfield 
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og Lipson (2002) komust að því að sjúklingar með vitræna skerðingu sýna svipuð viðbrögð við 

verkjum eins og við hægðatregðu, andlegri vanlíðan, kvefi og magnleysi. Sú staðreynd að 

verkjamatskvarðinn byggist á að meta tvíræðar vísbendingar í hegðun getur leitt til þess að verkir séu 

ofgreindir. Alice Jordan hefur gert úttektir á PAINAD tækinu og telur gallann við PAINAD vera þann að 

tækið greini alla vanlíðan (e. distress) sem verki (Jordan o.fl., 2011; Jordan o.fl., 2012). Í rannsókn 

sem hún gerði árið 2011 reyndust tveir þriðju hlutar þeirra sjúklinga, sem greindust með verki 

samkvæmt PAINAD mati, vera verkjalausir samkvæmt ítarlegu verkjamati á grunni álitsgjafar 

sérfræðinga sem þekktu vel til sjúklingsins (Jordan o.fl., 2011). Jordan og félagar (2011) segja tækið 

ekki taka til greina aðstæður sjúklinga og þar með möguleikann á að vanlíðan sjúklingsins eigi sér 

aðrar orsakir en verki. Hún bendir þó á að PAINAD sé nytsamlegt við að meta áhrif verkjameðferðar. 

2.10 Samantekt 

Heilabilun er heilkenni sem hrjáir um eitt prósent þjóðarinnar. Líkur á heilabilun aukast hratt með aldri. 

Rannsóknir sýna að verkir eru algengir meðal aldraðra og algengt er að þeir séu vanmeðhöndlaðir. 

Þetta á enn frekar við þegar litið er til einstaklinga með heilabilun. Verkir skerða lífsgæði sjúklinga, þeir 

valda sjúklingum sálrænum kvillum og flækja meðferð þeirra.  

Góð verkjameðferð byggir á áreiðanlegu verkjamati. Sjálfsmat á verkjum, sem nefnt hefur verið „gullni 

staðallinn“ í verkjamati hentar illa fyrir einstaklinga með langt gengna heilabilun. Þörf er fyrir nothæft 

mælitæki fyrir verki sem byggir ekki á sjálfsmati sjúklinganna. Síðustu ár hefur athygli í auknum mæli 

beinst að hegðunarbreytingum sem koma fram hjá einstaklingum með heilabilun. Hönnuð hafa verið 

tæki sem meta verki út frá athugunum á hegðun sjúklinga sem eiga erfitt með að tjá sig um verki. 

PAINAD er eitt þeirra tækja sem þróuð hafa verið með það að leiðarljósi að greina verki hjá 

einstaklingum með langt gengna heilabilun. Tækið er fljótlegt í notkun og rannsóknir benda til þess að 

það sé réttmætt og áreiðanlegt. Í þessari rannsókn verður PAINAD verkjamatstækið prófað í fyrsta 

sinn í íslensku úrtaki.  
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3 Aðferð 

Í þessum kafla verður bakgrunnur rannsóknarinnar kynntur. Gerð verður grein fyrir ferli 

rannsóknarinnar, fjallað verður um leyfisumsóknir, gagnasöfnun og rannsóknaraðferðir auk þess sem 

úrtakinu verður lýst. Þá verður fjallað um framkvæmd rannsóknarinnar og tölfræðiúrvinnslu 

3.1 Rannsóknaraðferð 

Rannsóknarsnið er megindleg lýsandi rannsókn. Þegar mælitækið lá fyrir í íslenskri þýðingu Elfu Þallar 

Grétarsdóttur og Karenar Kjartansdóttur (sjá fylgiskjal 2), var sótt um leyfi fyrir rannsókninni til 

Vísindasiðanefndar, Persónuverndar, framkvæmdastjóra lyflækningasviðs og framkvæmdastjóra 

lækninga á Landspítalanum. Þegar leyfin lágu fyrir  var sótt um leyfi til deildarstjóra heilabilunardeildar 

á Landakoti og óskað eftir samstarfi við rannsókninina. Þegar öll leyfi lágu fyrir var haldinn fundur með 

starfsfólki deildarinnar þar sem rannsóknin var kynnt og starfsfólki var kennt að nota verkjamatstækið 

PAINAD. Tólf hjúkrunarfræðingar og sjúkraliðar mættu á kynninguna og einn læknir. 

Deildin þar sem rannsóknin fór fram er meðferðar- og endurhæfingardeild fyrir minnisskerta 

einstaklinga með 14 sjúkrarúm. Tölfræðistyrkur rannsóknar eykst með stærð úrtaks og eðlilega var 

stefnt að því að fá eins marga þátttakendur og auðið var. Miðað við stærð deildarinnar, þar sem 

rannsóknin var unnin, þótti raunhæft markmið að fá 30 sjúklinga til þátttöku á þeim tíma sem 

gagnasöfnunin átti að standa yfir. Það tókst og heildarúrtakið varð 31 einstaklingur, sem er nálægt því 

að vera eitt prósent einstaklinga með heilabilun á Íslandi (Alzheimer Europe, 2006). Gagnasöfnun fór 

þannig fram að starfsmenn deildarinnar höfðu samband við sjúklinga deildarinnar eða aðstandendur 

þeirra og tjáðu þeim að verið væri að vinna rannsókn á deildinni sem tengdist verkjamati. Þá sóttist 

starfsfólk deildarinnar eftir samþykki fyrir því að rannsakandi hefði samband við viðkomandi. 

Rannsakandi setti sig í samband við þá aðstandendur sem gefið höfðu samþykki og þá sjúklinga sem 

starfsfólk deildarinnar taldi færa um að veita upplýst samþykki fyrir þátttöku. Rannsakandi kynnti þá 

rannsóknina og fékk upplýst samþykki fyrir þátttöku. Þegar samþykki fyrir þátttöku var fengið lét 

rannsakandi starfsfólk deildarinnar vita og verkjamat var hafið.  

Verkjamat var framkvæmt við þrenns konar aðstæður: í hvíld, á göngu og í aðhlynningu. Við 

verkjamatið var notað verkjamatstækið Pain Assessment in Advanced Dementia (PAINAD) auk NRS 

sjálfsmatkvarða fyrir verki. Niðurstaða verkjamats var skráð á sérstakt blað sem útbúið var fyrir 

rannsóknina og blaðið merkt þátttakandanum og dagsetningu. Bakgrunnsupplýsingar fyrir 

þátttakendur voru fengnar úr sjúkraskrá þátttakenda. Við upplýsingasöfnun úr sjúkraskrá var leitað í 

Heilsugáttinni í forritinu Sögu. Skráð var kyn þátttakenda, aldur, stig heilabilunar og verkjalyfjanotkun 

auk þess sem skimað var eftir þremur tegundum sjúkdómsgreininga sem þekktar eru fyrir að valda 

verkjum. Þetta voru „meinvörp í beinum“, „nýleg samfallsbrot“ og gigtarsjúkdómar. Þegar lyfjanotkun 

var skoðuð var athugað hvort þátttakendur hefðu fengið tiltekin verkjalyf daginn sem verkjamatið var 

framkvæmt. Lyf sem leitað var eftir voru bólgueyðandi verkjalyf (NSAID), parasetamól og ópíóíðar. Til 

að skera úr um hvort þátttakandi hafi fengið verkjalyf á degi verkjamatsins var leitað í forritinu Therapy. 

Þegar MMSE niðurstaða fannst í sjúkraskrá sem var ekki eldri en þriggja mánaða gömul, var sú 

niðurstaða nýtt. Ef MMSE niðurstaða var eldri, eða ekki hafði verið framkvæmt mat á þátttakandanum, 

framkvæmdi rannsakandi MMSE mat. 
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Gögnin voru sett inn í gagnagrunn RedCap og gagnasafnið var síðan flutt yfir í IBM SPSS Statistics 

(SPSS) til tölfræðiúrvinnslu.  

3.2 Bakgrunnur rannsóknar 

Verkjamatstækið Pain Assessment in Advanced Dementia (PAINAD) eða „Mat á verkjum í langt 

genginni heilabilun“ hefur nýlega verið þýtt yfir á íslensku en þýðingin hefur ekki verið prófuð. Þessi 

rannsókn er hluti af forprófun íslensku þýðingarinnar, en hún mun fara fram á fjórum hjúkrunardeildum 

á næstu misserum. Rannsókninni er sömuleiðis ætlað að standa einni og sér og veita upplýsingar um 

verki hjá einstaklingum með heilabilun á sérhæfðri heilabilunardeild á Íslandi. 

3.3 Úrtak 

Rannsóknin fór fram á sérhæfðri heilabilunardeild á Landakoti og gátu allir þeir sjúklingar sem dvöldu 

á deildinni meðan á rannsókninni stóð, frá nóvember 2013 til apríl 2014, lent í úrtakinu. Skilyrði fyrir 

þátttöku var upplýst samþykki þátttakanda eða aðstandanda þátttakandans. Starfsfólk deildarinnar 

mat hvort sjúklingar voru hæfir til að veita upplýst samþykki, eða hvort leita þurfti til aðstandenda. 

Stefnt var að því að fá 30 þátttakendur í rannsóknina og þegar gögnum hafði verið safnað frá 31 

þátttakanda var gagnasöfnuninni hætt.  

3.4 Mælitæki 

Í rannsókninni voru verkir metnir með verkjamatstækinu PAINAD og sjálfsmatskvarðanum NRS. Mat á 

stigi heilabilunar var mælt með MMSE prófi. 

Pain Assessment in Advanced Dementia (PAINAD) er mælitæki sem ætlað er að meta verki hjá 

einstaklingum með langt gengna heilabilun (Warden o.fl., 2003). PAINAD kvarðinn er byggður á eldri 

og flóknari verkjamatskvörðum sem meta hegðun og vanlíðan aldraðra (Jordan o.fl., 2012) en tekur 

auk þess tillit til þeirra athugana sem gerðar hafa verið á verkjahegðun einstaklinga með heilabilun 

(Regnard, Mathews, Gibson og Clarke, 2003). PAINAD verkjamatstækið byggist á því að meta fimm 

þætti í atferli sjúklings: öndun án raddbeitingar, neikvæða raddbeitingu, andlitstjáningu, líkamstjáningu 

og hughreystingu. Hverjum þætti er gefið 0, 1 eða 2 stig og stigin úr þáttunum fimm svo lögð saman. 

Samanlögð stig gefa heildarstigafjöldi sem nær frá 0 til 10 og því fleiri sem stigin eru, því meiri er 

verkurinn talinn vera (Warden o.fl., 2003). Tækið notar þrjá af þeim sex þáttum sem AGS mæltu með í 

leiðbeiningum sínum: andlitstjáningu, raddbeitingu og líkamstjáningu. Hinir þættirnir „breyting á virkni“, 

„breyting á hugarástandi“ og „samskipti við annað fólk“, eru ekki hluti af PAINAD (Herr, Bjoro, o.fl., 

2006). PAINAD verkjamatstækið var fyrst prófað árið 2003 á 19 sjúklingum á hjúkrunardeild fyrir 

einstaklinga með heilabilun í Bandaríkjunum og þótti gefa góða raun. Rannsakendum tókst þar að 

greina á milli þess þegar sjúklingur var í hvíld og þegar sjúklingur varð fyrir óþægilegu inngripi auk 

þess sem marktæk fylgni var milli skors á PAINAD og VAS (Warden o.fl., 2003) Herr (2010) mælir 

með að verkjamatstæki sem meta hegðun séu notuð til að skera úr um hvort einstaklingur sé með 

verki eða ekki, en tekur jafnframt fram að núverandi þekking á tækjunum sé ekki nægileg til að 

stigskipta styrk verkja á jafn afgerandi hátt og gert er með sjálfsmatskvörðum. Eins og er er best að 

láta breytta niðurstöðu á PAINAD skalanum tákna aukinn eða minnkaðan verk, en ekki eru nægilegar 

forsendur til að þýða megi niðurstöðu á PAINAD beint yfir í NRS, sem nær frá engum verk (0) upp í 



26 

versta hugsanlega verk (10) (Herr o.fl., 2010). Hollendingur að nafni Zwakhalen hefur gert ýmsar 

rannsóknir á PAINAD og í einni þeirra fann hún út að skor á PAINAD þyrfti að vera að minnsta kosti 2 

til að vera áreiðanleg vísbending um verk (Zwakhalen, van der Steen og Najim, 2012). Þessi túlkun er 

enda yfirleitt notuð í rannsóknum þar sem tækið er notað (Jordan, Hughes, Pakresi, Hepburn og 

O'Brien, 2011). 

 Verkjamatstækið PAINAD hefur verið þýtt á ýmis tungumál á undanförnum árum og notað í 

þónokkrum rannsóknum víða um heim. Yfirleitt er þýðið aldraðir einstaklingar með skert hugastarf, en 

tækið hefur einnig verið prófað á gjörgæslusjúklingum (Paulson-Conger, Leske, Maidl, Hanson og 

Dziadulewicz, 2011), á sjúklingum sem hlotið hafa taugaskaða (Schnakers o.fl., 2010) og á sjúklingum 

sem gengist hafa undir mjaðmaraðgerð (DeWaters o.fl., 2008). Ekki er loku skotið fyrir útvíkkun á 

notagildi PAINAD, en nýlega kom til að mynda fram hugmynd að verkjarannsókn í ristilspeglun þar 

sem PAINAD kemur við sögu (Niv og Tal, 2012). Verkjamatstækið hefur meðal annars verið notað í 

Hollandi, Belgíu, Ítalíu, Þýskalandi, Bandaríkjunum, Taívan, Hong Kong, Singapúr og á Spáni (sjá 

viðauka 1). PAINAD hefur verið þýtt yfir á íslensku og verður þýðingin prófuð á næstu misserum á 

fjórum hjúkrunardeildum á höfuðborgarsvæðinu. Íslenska þýðingin hefur hlotið nafnið „Mat á verkjum í 

langt genginni heilabilun“.  

Numerical Rating Scale (NRS) er mælikvarði á verki sem byggist á sjálfsmati sjúklings. Sjúklingur 

er spurður hvort hann sé með verki. Ef hann neitar verkjum fær hann töluna „0“. Ef sjúklingur er með 

verki er hann beðinn að meta verkinn á skalanum 0-10, þar sem „0“ stendur fyrir engan verk en „10“ 

fyrir versta hugsanlega verk. Bandarísku öldrunarsamtökin hafa mælt með því að NRS kvarðinn sé 

fyrsta val við verkjamat hjá einstaklingum með óskerta vitsmuni og eins hjá einstaklingum með væga 

eða miðlungs heilabilun (AGS, 2002). 

Mini Mental State Examination (MMSE) (Folstein o.fl. 1975) er próf sem metur vitsmunagetu fólks 

og er hannað til að leggja mat á vitglöp, óháð orsök. Prófið er viðurkennt og mikið notað. Nánari 

umfjöllun um tækið er að finna í kafla 2.5 hér á undan. Rannsókn á 863 MMSE próftökum leiddi í ljós 

að prófið hentaði vel til stigskiptingar á heilabilun. Niðurstaðan var sú að 26-29 stig merki hugsanlega 

heilabilun, 21-25 stig merki væga heilabilun, 11-20 stig merki frekar alvarlega heilabilun og 0-10 stig 

alvarlega heilabilun (Perneczky o.fl., 2006). Stuðst var við þessa stigskiptingu við túlkun niðurstaðna í 

rannsókninni. 

3.5 Réttmæti og áreiðanleiki 

Réttmæti er mælikvarði á hversu vel matstæki tekst að lýsa því sem það á að lýsa (Polit og Beck, 

2010). Í samhengi þessarar rannsóknar tekur réttmæti til þess hversu vel heildarstigafjöldinn í PAINAD 

lýsir raunverulegum verkjum sjúklingsins. Mat á réttmæti mælitækja sem mæla verki hjá einstaklingum 

með langt gengna heilabilun er flókið, þar sem oft er ekki hægt að nota sjálfsmatskvarða til 

samanburðar auk þess sem einstaklingarnir sem eru metnir geta ekki staðfest hvað hegðun þeirra 

merkir. Á meðan ekki er til hlutlægt mat á verk, mun alltaf ríkja ákveðin óvissa um réttmæti 

verkjamatstækja af þessu tagi (Schuler o.fl., 2007).  

Réttmæti hefur verið mælt með því að bera niðurstöður kvarðans saman við aðra 

verkjamatskvarða, sem sýnt hefur verið fram á að séu réttmætir. Samanburðarkvarðarnir hafa verið af 
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ýmsu tagi, svo sem sjálfsmatskvarðar, verkjamat umönnunaraðila og önnur verkjamatstæki sem 

byggjast á hegðun. Warden og félagar (2003) fundu góða samsvörun við DS-DAT (sem er ítarlegur og 

mikils metinn verkjamatskvarði) og Visual Analog Scale (VAS) í fyrstu rannsókninni sem gerð var á 

PAINAD (r=0,76-0,95). Leong og félagar (2006) fundu enga samsvörun milli sjálfsmatskvarða og 

PAINAD þegar þau báru saman þrjá verkjamatskvarða hjá 88 íbúum hjúkrunarheimila í Singapúr sem 

voru með miðlungs eða langt genga heilabilun. Þess má þó geta að sjálfsmatskvarðinn var notaður 

þannig að þátttakendurnir voru spurðir hvort þeir hefðu fundið til verkja síðustu vikuna og ef svo hefði 

verið, þá hversu sterkir. Það má leiða að því líkur að verkjamatskvarði sem reiðir sig á minni 

þátttakenda síðustu vikuna henti ekki vel fyrir einstaklinga með heilabilun. Þó eru til 

rannsóknarniðurstöður sem benda til þess að kvarðinn virki engu verr í því þýði en hjá einstaklingum 

með óskerta vitsmuni (Chibnall og Tait, 2001). Rannsóknin í Singapúr leiddi hins vegar í ljós góða 

samsvörun milli PAINAD og verkjamatskvarða þar sem hjúkrunarfræðingar áætluðu verki 

þátttakendanna (r=0,84) (Leong o.fl., 2006). Samanburður við aðra kvarða kemur fram í töflu sem 

finna má í viðauka 1. 

Til eru aðrar aðferðir til að rannsaka réttmæti verkjamatstækis. Ein aðferðin er að kanna hversu vel 

tækið greinir á milli sjúklinga með sjúkdóma sem vitað er að valda verkjum og hinna, sem ekki hafa 

slíka sjúkdóma og verður það gert í rannsókninni sem á eftir fer. Svipuð hugmynd er að kanna áhrif 

verkjalyfjagjafar á niðurstöðu kvarðans. Þýsk rannsókn sem framkvæmd var 2006 sýndi til dæmis fram 

á að PAINAD skor lækkaði marktækt hjá sjúklingahópi sem fékk ópíóíða (Basler o.fl., 2006). Önnur 

nálgun er að kanna hvort tækið geri greinarmun á mismunandi aðstæðum. Líklegra er til dæmis að 

aldraðir finni til verkja við hreyfingu, heldur en kyrrsetu (Lukas o.fl., 2013) og ef verkjamatstækinu tekst 

að greina þar á milli styður niðurstaðan við réttmæti tækisins. Þessa aðferð notuðu DeWaters og 

félagar þegar þau gerðu rannsókn á sjúklingum sem fóru í aðgerð vegna mjaðmargrindarbrots. Þar 

kom í ljós að PAINAD skor var marktækt hærra við aðstæður sem líklegar voru til að valda sársauka 

(svo sem þegar sjúklingar var fluttir milli rúms og stóls) heldur en við aðstæður þar sem ólíklegra var 

að sjúklingurinn fyndi fyrir verkjum svo sem í hvíld (DeWaters o.fl., 2008). 

Innri áreiðanleiki er mælikvarði á hversu mikil innbyrðis tengls eru milli þáttanna fimm sem mælitækið 

tekur til, þ.e. að hversu miklu leyti þeir mæla sama fyrirbærið (Polit og Beck, 2010). Cronbach’s Alpha 

er stuðull sem metur innri áreiðanleika og er almennt talið að alfastuðullinn þurfi að vera hærri en 0,70 

til að staðfesta innri áreiðanleika nýs matstækis (Warden o.fl., 2003). Í fyrstu rannsókn sem gerð var á 

PAINAD kom í ljós að þátturinn öndun án raddbeitingar skar sig frá hinum þáttunum fjórum hvað 

varðar innri áreiðanleika og gefur það vísbendingu um að öndunarþátturinn mæli annað en hinir 

þættirnir (Horgas og Miller, 2008). Höfundar tækisins áttuðu sig á þessu en ákváðu að halda þættinum 

inni til að ná til sjúklinga með öndunarfæravandamál, sem algeng eru meðal einstaklinga með 

heilabilun (Warden o.fl., 2003). Margar þeirra rannsókna sem gerðar hafa verið á PAINAD renna 

stoðum undir ósamræmi milli öndunarþáttarins og hinna þáttanna fjögurra og undantekningalaust 

hækkar Chronbach’s Alpha stuðullinn þegar öndunarþættinum er sleppt (Lin o.fl., 2010; Liu o.fl., 2010; 

Zwakhalen, Hamers og Berger, 2006). Í þýsku forprófuninni á PAINAD skar hughreystingarþátturinn 

sig úr að þessu leyti (Schuler o.fl., 2007), þó það virtist ekki breyta miklu fyrir innri áreiðanleika 

tækisins, sem mældist hár. Rannsóknir á innri áreiðanleika PAINAD hafa gefið afar ólíkar niðurstöður 
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og hefur alfa mælst frá 0,04 (Ersek, Herr, Neradilek, Buck og Black, 2010) til 0,94 (Mosele o.fl., 2012) 

(Sjá töflu í viðauka 1). 

Samkvæmni milli matsmanna (e. Inter-Rater Reliability) er mælikvarði á það hversu mikil áhrif 

matsaðili hefur á niðurstöðuna. Því nær sem ólíkir matsaðilar eru því að birta sömu niðurstöðu, því 

hærra er ytra réttmæti kvarðans. Samkvæmni rennir stoðum undir áreiðanleika rannsóknartækis (Polit 

og Beck, 2010). Verkjamatsrannsókn Cohen-Mansfield og Lipson (2008) leiddi í ljós 94% (ICC 0,92) 

samræmi milli athugenda þegar PAINAD var notað við verkjamat hjá 121 einstaklingi. Aðrar rannsóknir 

hafa gefið verri niðurstöður (sjá töflu í viðauka 1). 

3.6 Tölfræðiúrvinnsla 

Úrtakinu var skipt í flokka eftir aldri og stigi heilabilunar. Reiknuð var tíðni verkja samkvæmt PAINAD 

verkjamati og samkvæmt sjálfsmati sjúklinga. Reiknað var meðaltal við hverjar aðstæður fyrir sig og 

meðaltölin borin saman innbyrðis með t-prófum. Fylgni milli mismunandi aðstæðna og milli PAINAD 

verkjamats og sjálfsmats á verkjum var reiknuð með Spearman-fylgniprófum. Kannað var hverjir hinna 

fimm PAINAD-þátta gáfu stig. Niðurstaða verkjamats hjá einstaklingum með sjúkdómsgreiningar sem 

þekktar eru fyrir að valda verkjum voru bornar saman við verkjamat hinna sjúklinganna með t-prófum. 

Mismunur milli kynjanna og milli ólíkra sjúkdómsgreininga var kannaður með Kí-kvaðrats prófum. 

Töflur sem smíðaðar voru í SPSS voru fluttar yfir í Microsoft Excel, fínpússaðar og þýddar auk þess 

sem gröf voru unnin úr nokkrum taflnanna til að fá sem skýrasta framsetningu. Gerðar voru tíðni- og 

krosstöflur til að lýsa þýðinu og niðurstöðum rannsóknar. 

3.7 Siðfræði 

Heilabilun er alvarlegt ástand sem veldur stakkaskiptum í lífi einstaklinga og aðstandenda þeirra. 

Sjúklingahópurinn er viðkæmur að mörgu leyti. Rannsóknir á einstaklingum með heilabilun geta 

auðveldlega komið sjúklingum í uppnám, þar sem þeir átta sig ekki á samhengi rannsóknarinnar, enda 

er innsæisleysi eitt helsta einkenni heilabilunar. Algengt er að einstaklingar með heilabilun átti sig ekki 

á því hvar þeir eru og enn síður hvers vegna þeir eru á þeim stað sem þeir eru, þegar þeir liggja inni á 

sjúkradeildum. Því síður hafa þeir skilning á því hvers vegna fólk vill gera rannsóknir á þeim. 

Rannsóknarferlinu getur fylgt tortryggni af hálfu þátttakenda. Gjarnan átta þeir sig á því að hugarstarf 

þeirra er skert og því að varnartæki þeirra, sem hjálpa þeim að sjá í gegnum blekkingar, eru skert. 

PAINAD verkjamatstækið krefst ekki virkrar þátttöku sjúklinga. Starfsfólk metur hegðun sjúklinga 

við eðlilegar aðstæður í daglegu lífi þeirra og verkjamatið virkar engu verr hvort sem sjúklingurinn veit 

af matinu eða ekki. Markmið með verkjamatinu er að greina verki, sem ekki tekst að greina með þeim 

tækjum sem nú eru notuð. Greining verkja er forsenda fyrir því að verkir séu meðhöndlaðir og því er 

endanlegt markmið ferlisins að stilla verki og lina þjáningu. 

MMSE vitsmunapróf krefst hins vegar virkar þátttöku próftakans. Prófið prófar þá þætti sem verst 

verða úti í heilabilun, áttun, athygli, reiknigetu og minni; og getur prófið því reynt gríðarlega á 

próftakann. Innsæisleysi veldur því að próftökum bregður þegar þeir geta ekki svarað einföldum 

spurningum, eins og hvaða ártal er eða í hvaða bæ viðkomandi er staddur og algengt er að 

próftakanum líði eins og verið sé að gera grín að sér. Prófið er vandmeðfarið og framkvæmd þess 
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getur verið niðurlægjandi fyrir próftakann. Niðurstaða prófsins er mikilvægur mælikvarði á framgang 

sjúkdómsins og hjá helmingi þátttakenda mátti finna nýlega niðurstöðu í sjúkraskrá. Allar niðurstöður 

sem rannsakandi fékk voru skráðar í sjúkraskrá, að hluta til til að koma í veg fyrir ónauðsynlega 

tvítekningu í meðferð þátttakenda á deildinni. 

Þónokkrir þátttakendur í rannsókninni voru metnir óhæfir til að veita upplýst samþykki og höfðu þar 

af leiðandi ekkert um þátttöku sína að segja. Mikil áhersla var lögð á það að aðstandendur skildu 

tilgang rannsóknarinnar og afleiðingar hennar fyrir þátttakendur. Enginn hafnaði þátttöku. 

Vísindasiðanefnd veitti leyfi fyrir rannsókninni (VSN-13-136) og einnig fékkst leyfi frá 

Persónuverndarnefnd (S6429/2013). 
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4 Niðurstöður 

Þátttakendur voru 31 talsins. Þar af voru sextán karlar (51,6%) og fimmtán konur (48,4%). Í töflu 1 eru 

bakgrunnsupplýsingar þáttakanda teknar saman. Yngsti þátttakandinn var 57 ára gamall og sá elsti 94 

ára og var meðalaldurinn 80,4 (staðalfrávik 7,8) ár. Flestir þátttakendur (48,4%) voru á bilinu 76-85 ára 

og allir nema einn (96,8%) voru eldri en 65 ára. 

 

Tafla 1. Bakgrunnsupplýsingar þátttakenda. 

Einkenni úrtaks (n=31) Fjöldi % 

Kyn   

 
Karl 16 51,6 

Kona 15 48,4 

Aldur (meðalaldur 80,4 (±7,8) ár)   

 

56-65 ára 1 3,2 

66-75 ára 7 22,6 

76-85 ára 15 48,4 

86-95 ára 8 25,8 

Stig heilabilunar (meðaltal MMSE 14,6 (± 6,6) stig)   

 

Ekki heilabilun (26-30 stig) 1 3,2 

Væg heilabilun (21-25 stig) 5 16,1 

Frekar alvarleg heilabilun (11-20 stig) 19 61,3 

Alvarleg heilabilun (0-10 stig) 5 16,1 

Upplýsingar vantar 1 3,2 

Gigtarsjúkdómar   

 
Með gigt 12 38,7 

Ekki með gigt 19 61,3 

Notkun ópíóíða   

 
Já 6 19,4 

Nei 25 80,6 

Notkun parasetamóls   

 
Já 17 54,8 

Nei 14 45,2 

 

4.1 Stig heilabilunar 

MMSE stig þátttakenda voru á bilinu 0 til 26 og var meðalfjöldi stiga 14,6 (staðalfrávik 6,6 stig). Einn 

þátttakendanna var blindur og gat rannsakandi ekki framkvæmt hefðbundið MMSE mat í því tilfelli. 

Einn þátttakendanna skoraði 26 stig á MMSE prófi sem er ekki næg vitsmunaskerðing til að flokkast til 

heilabilunar, en 30 þátttakendur (96,7%) töldust vera með heilabilun samkvæmt MMSE mati. Nítján 

(63,3%) voru með frekar alvarlega heilabilun (MMSE á bilinu 11-20 stig), fimm (16,7%) voru með 
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væga heilabilun (21-25 stig) og sömuleiðis fimm (16,7%) með alvarlega heilabilun (tíu stig eða færri). 

Allir þeir sem töldust með alvarlega heilabilun voru konur (sjá mynd 1). 

 

 

Mynd 1. Stig heilabilunar eftir kyni. 

4.2 Verkjamat með PAINAD 

Starfsfólk deildarinnar gerði samtals 82 verkjamöt á sjúklingum með PAINAD verkjamatstækinu. Verkir 

voru metnir 31 sinni í hvíld, 28 sinnum á göngu og 23 sinnum í aðhlynningu. Heildarstigafjöldi á 

PAINAD var lægstur 0 en hæstur 5 og var meðalstigafjöldinn 0,99 (staðalfrávik 1,30 stig). Í 52% tilvika 

fékkst ekkert stig á PAINAD, 1 stig fékkst í 18,3% tilvika. 2 stig fengust í 15,9% tilvika og 3 stig eða 

fleiri fengust í 13,4% tilvika (sjá mynd 2).  

Í hvíld var spönnin 0-3 stig og meðalstigafjöldinn 0,61 stig (staðalfrávik 0,95 stig). Á göngu var 

spönnin 0-5 stig stig og meðalstigafjöldinn 1,14 stig (staðalfrávik 1,48 stig). Í aðhlynningu var spönnin 

0-4 stig og meðalstigafjöldi 1,30 (staðalfrávik 1,40 stig). Marktækur munur mældist milli meðaltala 

PAINAD í hvíld og PAINAD í aðhlynningu samkvæmt tvíhliða pöruðu t-prófi (p=0.03). Annar mismunur 

meðaltala var ekki tölfræðilega marktækur (sjá töflu 2). 
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Mynd 2. Heildarstigafjöldi á PAINAD eftir aðstæðum. 

 

Tafla 2. Pöruð t-próf milli mismunandi aðstæðna PAINAD. 

 

 

 

Sterk jákvæð fylgni (r=0,725) mældist milli PAINAD á göngu og í aðhlynningu (p<0,01) en marktæk 

fylgni mældist ekki milli PAINAD hvíld og í göngu og ekki milli PAINAD í hvíld og aðhlynningu (sjá töflu 

3). 

Níu þátttakendur (29%) fengu aldrei stig á PAINAD en 22 þáttakendur (71%) fengu stig við 

einhverjar aðstæður. Þrettán einstaklingar (42%) skoruðu 2 stig eða fleiri við einhverjar aðstæður á 

PAINAD (sjá mynd 3).  
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Tafla 3. Fylgnitafla milli mismunandi aðstæðna og aðferða við verkjamat. 

 

 

Mynd 3. Hæsti stigafjöldi þátttakenda á PAINAD. 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0 1 2 3 4 5

F
jö

ld
i 

Hæsti stigafjöldi þátttakanda á PAINAD 



34 

4.3 Stakir þættir PAINAD 

81 PAINAD verkjamat var framkvæmt í rannsókninni. Þátturinn „öndun óháð raddbeitingu“ gaf samtals 

11 stig í rannsókninni. Fjórtán stig fengust úr þættinum „raddbeiting“. „Andlitsbeiting“ gaf 22 stig, 

„líkamstjáning“ gaf tuttugu stig og „hughreysting“ gaf sextán stig (mynd 4).  

Algengast var að þættir gæfu núll stig og var það raunin í 325 tilvikum af 405 (80,2%). Eitt stig var 

gefið 77 sinnum, eða í 19,1% tilvika, en tvö stig fyrir stakan þátt voru gefin þrisvar sinnum eða í 0,7% 

tilvika.  

 

 

Mynd 4. Dreifing stiga frá stökum þáttum PAINAD. 

4.4 Sjúkdómsgreiningar og verkjalyfjanotkun 

Enginn þátttakendanna var með sjúkdómsgreininguna meinvörp í beinum og sömuleiðis var enginn 

þeirra með nýlegt samfallsbrot. Tólf þátttakendur (38,7%) voru hins vegar með skráða gigtarsjúkdóma 

í sjúkraskrá. 

Sautján þátttakendur (54,8%) tóku verkjalyf daginn sem verkjamatið var gert, en fimmtán 

þátttakendur (45,2%) tóku engin verkjalyf (sjá mynd 5). Enginn þátttakandi í rannsókninni tók NSAID 

lyf. Sex þátttakendur (19,4%) voru á ópíóíðum, þar af voru fjórir á Parkódíni, einn á Tradolan og einn á 

Norspan plástri. 54,8% þátttakenda voru skráð á parasetamól og var algengasti skammturinn eitt 

gramm þrisvar á dag, sem var raunin hjá 10 þátttakendum (32,3%) í rannsókninni. Marktæk jákvæð 

fylgni var milli aldurs og notkunar parasetamóls (r=0,460 og p<0,01). Sömuleiðis voru þeir sem voru á 

parasetamóli líklegri til að vera líka á ópíóíðum (r=0,445 og p<0,05). Fimm einstaklingar greindust með 

verki samkvæmt PAINAD verkjamati en fengu engin verkjalyf. 
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Mynd 5. Verkjalyfjanotkun þátttakenda. 

 

 

4.5 Verkjamat með sjálfsmatskvarða 

NRS mældist hjá 22 sjúklingum (71%) af þeim 31 sem tók þátt í rannsókninni, en upplýsingar vantaði 

alfarið hjá 9 einstaklingum (29%). Sautján einstaklingar (56%) voru verkjalausir samkvæmt sjálfsmati 

en fimm einstaklingar (16%) tjáðu verk sinn sterkari en núll. 

Í þeim 82 PAINAD verkjamötum sem voru gerð fékkst NRS niðurstaða í 43 tilvikum eða í 52% tilfella. Í 

hvíld fékkst NRS í 21 af 31 mati (68%), á göngu fékkst NRS í 11 af 28 mötum (39%) og í aðhlynningu 

fékkst NRS í 11 af 23 mötum (48%). NRS niðurstaðan var núll í 88% tilfella, en í 12% NRS svaranna 

var niðurstaðan hærri en 0 (mynd 6). Marktæk jákvæð fylgni var milli aldurs og hæsta NRS sem skráð 

var fyrir viðkomandi (r=0,364 og p<0,05 ). Engin marktæk fylgni mældist milli PAINAD mælinga og 

NRS svara (sjá töflu 3 að ofan). 
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Mynd 6. Stigafjöldi þátttakenda í NRS verkjamati. 

4.6 Tengsl gigtarsjúkdóma við aðra þætti 

Þeir sjúklingar sem voru með greiningu um gigtarsjúkdóma (n=12) í sjúkraskrá skoruðu marktækt 

lægra en aðrir þátttakendur (n=19) á PAINAD verkjamati við allar aðstæður. Ekki var marktækur 

munur á verkjum samkvæmt sjálfsmati milli þeirra sem voru með gigt og hinna. 

25% þeirra sem voru með gigt (þrír þátttakendur) fengu ópíóíða á móti 15,8% þeirra sem ekki voru 

með gigt (þrír þátttakendur). Sama var upp á teningnum þegar notkun parasetamóls er skoðuð, en 

58,3% þeirra sem voru með gigt (7 þátttakendur) tóku parasetamól á móti 52,6% (10 þátttakendur) 

þeirra sem ekki voru með gigt (sjá töflu 4). Sjúklingar með gigt skáru sig ekki frá hinum hvað varðar 

kynjasamsetningu, aldur eða stig heilabilunar. 

 

Tafla 4. Verkjalyfjanotkun hjá þátttakendum með gigt og án gigtar. 

  Þátttakendur með gigt (n=12) Þátttakendur sem voru ekki með gigt (n=19) 

Ópíoíðar 3 (25%) 3 (15,8%) 

Parasetamól 7 (58%) 10 (52,6%) 
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5 Umræður 

Í þessum kafla verða niðurstöður ræddar og þær bornar saman við niðurstöður annarra rannsókna á 

fræðasviðinu. Fjallað verður um kosti og galla rannsóknarinnar og gildi hennar fyrir hjúkrun. Helstu 

niðurstöður voru þær að tíðni verkja mældist mun hærri með PAINAD verkjamatstækinu (42%) en með 

sjálfsmati (16%), PAINAD mældist hærra í aðhlynningu en við hvíld og gigtarsjúklingar skoruðu lægra 

en hinir þátttakendurnir við allar aðstæður á PAINAD. 

5.1 Úrtak 

Úrtakið í þessari rannsókn fellur vel að upphaflegum markhópi PAINAD verkjamatstækisins enda voru 

97% þátttakenda með heilabilun og 80% með alvarlega eða frekar alvarlega heilabilun. Mögulegt hefði 

verið að framkvæma MMSE á þeim eina sem ekki fékk MMSE mat, en rannsakandi hafði ekki 

þekkingu til þess (Busse, Sonntag, Bischkopf, Matschinger og Angermeyer, 2002). Kynjahlutföllin í 

rannsókninni voru afar jöfn, sem er ágætt, þó svo konur með heilabilun séu heldur fleiri en karlar 

(Gililland, 2010). 

PAINAD verkjamatstækið var búið til með það að markmiði að greina verki hjá einstaklingum með 

langt gengna heilabilun sem eiga erfitt með að tjá sig. Tækið var upphaflega prófað á úrtaki með 

alvarlega heilabilun þar sem meðal MMSE stig voru 2.8 (± 4.5) stig og spönnin var 0-16 stig (Warden 

o.fl., 2003) en eftir það hefur tækið verið prófað í fjölbreyttu þýði. Þó áhugavert sé að skoða notkun 

tækisins fyrir ýmsa sjúklingahópa, svo sem aldraðra (Mosele o.fl., 2012), sjúklinga með slitgigt (Liu 

o.fl., 2010) og meðvitundarskertra gjörgæslusjúklinga (Schnakers o.fl., 2010) ríður mest á að skera úr 

um hvort tækið henti til að gera það sem það var hannað til að gera. Algengt er að þýðingar tækisins 

séu prófaðar í tiltölulega litlum úrtökum. Spænska þýðingin var upphaflega prófuð á 20 einstaklingum 

(Garcia-Soler o.fl., 2013) og sama gildir um þá ítölsku (Costardi o.fl., 2007). Stundum hafa þó mun 

stærri úrtök verið notuð. Hollenska útgáfan var til að mynda prófuð á 144 einstaklingum með heilabilun 

(Zwakhalen o.fl., 2006) og þegar tækið var fyrst prófað í Belgíu voru þátttakendur 157 talsins (van 

Iersel, Timmerman og Mullie, 2006). 

5.2 PAINAD niðurstöður 

Allir sjúklingar voru metnir í hvíld, 90% voru einnig metnir á göngu og 72% í aðhlynningu. 

Umhugsunarvert er hvort þetta stafi af því að PAINAD sé auðveldara í framkvæmd þegar sjúklingur er 

í hvíld. Vera má að flóknara sé að veita þáttum PAINAD athygli þegar aðhlynning er veitt, auk þess 

sem flóknara er að fylla út matsblað, þegar hendur starfsmanna eru uppteknar við annað. Ef PAINAD 

verður innleitt á hjúkrunardeildum á Íslandi er mikilvægt að leggja áherslu á að tækið verði notað við 

fjölbreyttar aðstæður, en ekki bara í hvíld. Bent hefur verið á að líklegra sé að verkir greinist þegar 

PAINAD er notað í göngu (Ersek o.fl., 2010). Þannig hefur einnig fengist betri fylgni milli PAINAD og 

sjálfsmatskvarða (Lukas o.fl., 2013). 

Spönn PAINAD var 0-5 stig og langalgengast var að ekki væri gefið neitt stig. Tíðni fór síðan lækkandi 

því hærra sem skorið var, en sú hefur sömuleiðis verið raunin í erlendum forprófunum á PAINAD 

(Zwakhalen o.fl., 2006). Tíðnidreifing af þessu tagi er kölluð gólfáhrif (e. floor effect). Hún einkennist af 

því að megnið af gildum hrannast í kringum núll og engin eða mjög fá gildi eru há (Ersek o.fl., 2010). 



38 

Meðalstigafjöldinn var þó hærri við allar aðstæður í þessari rannsókn heldur en í hollensku 

forprófuninni (Zwakhalen o.fl., 2006). Í kínversku forprófuninni mældust verkir minni í hvíld en í þessari 

rannsókn (0,4 á móti 0,61) en meiri í aðhlynningu (1,83 á móti 1,30).  

Marktækur munur mældist milli meðaltala PAINAD í hvíld og PAINAD í aðhlynningu og styður sú 

niðurstaða þá rannsóknartilgátu að PAINAD sé nógu næmt til að greina á milli aðstæðna, sem líklegar 

eru til að valda sársauka, og hvíldar. Meðaltal PAINAD á göngu var einnig hærra en PAINAD í hvíld en 

þar vantaði örlítið upp á að marktæknin (p=0,06) væri viðunandi.  

Áhugavert er að skoða hvaða þættir PAINAD gefa stig. Andlitstjáning, líkamstjáning og 

hughreysting gáfu flest stig (í þessari röð). Neikvæð raddbeiting kom skammt á eftir. Bent hefur verið á 

að andlitstjáning, raddbeiting og líkamstjáning séu bestu og handhægustu mælikvarðarnir á verki (van 

Iersel o.fl., 2006). Hér fengust fæst stig úr þættinum öndun án raddbeitingar en það er í samræmi við 

margar rannsóknir sem gerðar hafa verið á PAINAD og öðrum tækjum sem meta verki út frá hegðun 

(Ersek o.fl., 2010; Schuler o.fl., 2007). Öndunarþátturinn er sá þáttur sem sker sig mest úr og það 

hefur verið vitað frá því tækið var fyrst prófað (Warden o.fl., 2003). Rannsóknir hafa sýnt að í 80% 

tilvika gefur öndunarþátturinn ekki stig þó sjúklingur hafi verki (Zwakhalen o.fl., 2006). 

5.3 Sjúkdómar sem þekktir eru fyrir að valda verkjum 

Ein rannsóknarspurningin var sú hvort PAINAD myndi mælast hærra hjá þeim þátttakendum sem 

væru með sjúkdómsgreiningar sem þekktar eru fyrir að valda verkjum. Sjúkdómsgreiningarnar sem 

skimað var fyrir voru meinvörp í beinum, nýleg samfallsbrot, og gigtarsjúkdómar. Enginn þátttakandi 

var með meinvörp í beinum eða nýleg samfallsbrot. Algengi meinvarpa í beinum er tiltölulega lágt, eða 

tæplega 0,5% hjá öldruðum, samkvæmt bandarískum rannsóknum (Li o.fl., 2012) og því ekki að undra 

að enginn í úrtakinu hafi haft þá sjúkdómsgreiningu. Samfallsbrot í hrygg eru algengari kvilli og kom 

það rannsakanda nokkuð á óvart að enginn þátttakandi hefði sjúkdómsgreiningu um nýlegt 

samfallsbrot. Samfallsbrot eru algengustu beinbrotin sem tengjast beinþynningu og er áætlað að 

helmingur allra kvenna yfir áttrætt fái slík brot (Kolbrún Albertsdóttir og Helga Jónsdóttir, 2010). Ef gert 

er ráð fyrir því að nýgengi sé hið sama á Íslandi og í Bandaríkjunum ættu að verða um 750 

samfallsbrot í hrygg á ári hérlendis (Buchbinder o.fl., 2009). Samfallsbrot eru vangreind og sú er 

eflaust enn fremur raunin hjá einstaklingum með heilabilun sökum tjáningarörðugleika. Þó 

sjúkdómsgreiningin hafi ekki fundist í sjúkraskrám þátttakenda er því ekki hægt að útiloka að einhverjir 

þeirra hafi verið með ógreint samfallsbrot í hrygg.  

Um fimmtungur Íslendinga er með gigtarsjúkdóm og algengi meðal aldraðra er enn hærra (Ingibjörg 

E. Ingimarsdóttir, 2008). Tæp 40% þáttakenda í rannsókninni voru með skráða gigtarsjúkdóma. 

Gigtarsjúkdómar voru af ýmsum meiði, en meðal annars voru greiningarnar slitgigt, þvagsýrugigt og 

vefjagigt í sjúkraskrám þátttakenda. Í þessari rannsókn skoruðu gigtarsjúklingar marktækt lægra á 

PAINAD en aðrir þátttakendur í öllum aðstæðum. Þessi niðurstaða kemur verulega á óvart. Fylgnin var 

marktæk og var á bilinu r=-0,38 í hvíld (miðlungs fylgni) til r=-0,58 í aðhlynningu (sterk fylgni). Líkurnar 

á því að niðurstaðan sé fengin af tilviljun eru undir fimm prósentum í hvíld og á göngu og undir einu 

prósenti í aðhlynningu.  
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Gigtargreiningar þátttakenda voru margvíslegar. Slitgigt, liðagigt, þvagsýrugigt og vefjagigt eru allt 

dæmi um greiningar sem flokkuðust undir gigtarsjúkdóma í þessari rannsókn. Vera má að sumar 

greiningarnar séu gamlar og lýsi ekki núverandi sjúkdómsástandi þátttakenda. Þátttakendur kunna til 

að mynda að hafa farið í liðskiptaaðgerð eftir að greining var sett fram, sem breytir ástandi þeirra til 

muna. Mögulega hefur þetta haft áhrif á ofangreinda niðurstöðu. 

Vera má að þessa óvæntu niðurstöðu megi útskýra í ljósi verkjalyfjanotkunar, þar sem þeir 

þátttakendur sem voru með gigtarsjúkdóma fengu oftar verkjalyf en þeir sem ekki voru með gigt. 

Gigtarsjúklingar fengu oftar parasetamól en hinir auk þess sem þeir fengu ópíóíða 50% oftar en hinir. 

Hvort sem verkjalyfjanotkun útskýrir þessa neikvæðu fylgni eða ekki, er ljóst að niðurstöður 

rannsóknarinnar styðja ekki þá fullyrðingu að þeir sjúklingar, sem hafa sjúkdómsgreiningar sem 

þekktar eru fyrir að valda verkjum, skori hærra en aðrir á PAINAD. 

5.4 Verkjalyfjanotkun 

Enginn þátttakandi í rannsókninni tók NSAID lyf og er það vel. Aldraðir eru útsettari en aðrir fyrir 

óæskilegum aukaverkunum lyfjanna eins og magablæðingum auk þess sem sérstaka aðgát þarf að 

hafa við gjöf NSAID lyfja hjá sjúklingum með skerta nýrnastarfsemi, magakvilla og hjarta- og 

æðasjúkdóma (American Geriatrics Society Panel on the Pharmacological Management of Persistent 

Pain in Older Persons, 2009). Langflestir þátttakendanna í rannsókninni höfðu að minnsta kosti einn 

ofangreindra kvilla og er því líklegt að önnur verkjalyf henti þeim betur. 

Rúmur helmingur þátttakenda fékk parasetamól daginn sem verkjamatið var gert. Parasetamól 

virkar meðal annars vel á gigtar- og mjóbaksverki og aukaverkanir af lyfinu eru sjaldgæfar. Bandarísku 

öldrunarsamtökin mæla með að parasetamól sé fyrsta val þegar verkjalyfi er ávísað og að prófaðir séu 

hámarksskamtar af lyfinu áður en sterkari lyfjum er bætt við (American Geriatrics Society Panel on the 

Pharmacological Management of Persistent Pain in Older Persons, 2009). Nokkuð sterk jákvæð fylgni 

var á milli aldurs og parasetamólnotkunar, en það rímar vel við rannsóknir sem benda til að verkir 

aukist með aldri (Achterberg o.fl., 2010; AGS, 2002). Áhugavert væri að sjá hvort niðurstöðurnar yrðu 

þær sömu í stærra úrtaki.  

Ópíóíðar eru öflug verkjalyf sem hafa áhrif á miðtaugakerfið. Fimmtungur þátttakenda notaði 

ópíóíða daginn sem verkjamatið var framkvæmt og bendir það til þess að sjúklingarnir búi við 

sjúkdómsástand sem veldur þeim miklum verkjum. Nokkuð sterk fylgni var á milli parasetamólnotkunar 

og ópíóíðanotkunar. Íslenskar (Landspítali, 2009) og erlendar (American Geriatrics Society Panel on 

the Pharmacological Management of Persistent Pain in Older Persons, 2009) leiðbeiningar mæla 

enda með að parasetamól sé notað sem „grunnlyf“ og ópíóíðum bætt við það eftir þörfum. Parkódín 

var algengt verkjalyf í úrtakinu, en það inniheldur bæði kódeín (sem yfirleitt umbreytist í ópíóíða við 

inntöku) og parasetamól. 

5.5 Tíðni verkja 

Þrettán sjúklingar (42%) fengu tvö stig eða fleiri við einhverjar aðstæður og má því segja að tíðni 

verkja á deildinni sé 42% samkvæmt PAINAD verkjamati. Sex sjúklingar (19%) voru með verki í hvíld, 

fimm sjúklingar á göngu (16%) og níu (29%) í aðhlynningu.  
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Fimm sjúklingar (16%) voru með verki samkvæmt sjálfsmatskvarða en hafa ber í huga að gagnatap 

(e. missing data) var mikið. Sjálfsmatsupplýsingar vantaði algerlega hjá tæpum 30% þátttakenda auk 

þess sem 48% PAINAD verkjamatsblaðanna var skilað inn án þess að sjálfsmatsniðurstaða fylgdi 

með.  

5.6 Fylgni milli PAINAD og sjálfsmatskvarða 

Engin marktæk fylgni mældist milli PAINAD og NRS í rannsókninni. Vera má að stærð úrtaksins hafi 

hér eitthvað að segja. Þó hefur verið sýnt fram á marktæka fylgni með minna úrtaki en þessu (Costardi 

o.fl., 2007). Líklegri skýring er að ekki hafi verið nægjanlega vel staðið að NRS gagnasöfnuninni í 

rannsókninni. Ef til vill hefði það skerpt niðurstöðuna að setja skýrari viðmið um það hvaða 

sjálfsmatskvarði skyldi notaður og hvernig hann skyldi notaður. 

Flestar rannsóknir sem gerðar hafa verið á PAINAD hafa leitt í ljós sterka fylgni milli PAINAD og 

sjálfsmatskvarða. Í rannsókn Warden og félaga (2003) mældist sterk fylgni milli PAINAD og VAS 

(r=0,75) og fylgnistuðull í síðari rannsóknum hefur verið allt að 0,89 (Zwakhalen o.fl., 2006). Lukas og 

fleiri báru PAINAD saman við nokkra sjálfsmatkvarða og fengu besta fylgni milli PAINAD og VRS-4, 

þar sem einungis er boðið upp á fjögur orð til að lýsa verknum: enginn, vægur, þónokkur og svæsinn. 

Einstaklingum með vitræna skerðingu gekk sömuleiðis betur að nota þann kvarða en aðra 

sjálfsmatskvarða (Lukas o.fl., 2013). Ljóst er að við frekari rannsóknir á PAINAD hérlendis þarf að 

skýra verklag við upplýsingasöfnun með sjálfsmatskvarða ef ætlunin er að sýna fram á réttmæti 

PAINAD með samanburði við niðurstöðu úr sjálfsmati. 

5.7 Kostir og gallar rannsóknar 

Algengt var að upplýsingar vantaði um sjálfsmat á verkjum í rannsókninni. Þetta mikla gagnatap má 

útskýra með því að einstaklingar með heilabilun séu ófærir um að nota sjálfsmatskvarða til verkjamats 

(Lukas o.fl., 2013). Séu niðurstöður Lukas teknar bókstaflega og reiknaðar fyrir úrtak rannsóknarinnar 

ættu einungis 17 þátttakendur af 30 (57%) að geta notað NRS kvarðann. Önnur spurning sem eftir 

situr er hvernig framkvæmd NRS verkjamatsins var háttað. Starfsfólk deildarinnar fékk fyrirmæli um að  

nota NRS kvarðann við verkjamat, en leiðbeiningar voru ekki nákvæmar. Ekki voru sett viðmið um 

hversu ítarlega skyldi reynt að fá þátttakendur til að gefa skiljanleg svör á sjálfsmatskvarða eða hvort 

nota mætti andlitskvarða eða orðakvarða til sjálfsmatsins ef NRS virkaði ekki. Bót hefði verið að að 

hafa skýrara verklag við söfnun upplýsinga um verki með sjálfsmatskvarða. Á mörgum 

gagnasöfnunarblaðanna, þar sem NRS reitur var ekki fylltur út, kemur ekki fram hvort reynt hafi verið 

að nota sjálfsmatskvarða. Stundum var hakað í reitinn, stundum var svarað „getur ekki svarað“ og á 

öðrum var gefin útskýring á NRS niðurstöðunni. Til dæmis stóð á einu blaðanna „ef þú spyrðir um verki 

á sálinni, þá væru þeir tíu“. Í rannsókn DeWater og fleiri (2008) er verklag við framkvæmd NRS mats 

hjá einstaklingum með heilabilun skilgreint á skýran hátt og hefði þessi rannsókn notið góðs af því að 

styðjast við svipað verklag. Hefði það verið raunin hefði ef til vill verið hægt að skilja á milli þess hvort 

þátttakandi gat ekki notað sjálfsmatskvarða og þegar ekki var reynt að nota sjálfsmatskvarða. 

Verkjatíðnin mælist mun hærri með PAINAD verkjamati (42%) en sjálfsmati (16%). Niðurstaðan 

bendir annað hvort til þess að PAINAD nái betur til verkja einstaklinga með heilabilun, eða að tækið 
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hafi tilhneigingu til að skila falskt jákvæðri niðurstöðu. Niðurstaðan samræmist niðurstöðu Catherine 

Apinis (2014), en í rannsókn hennar greindust verkir mun oftar með PACSLAC og PAINAD en með 

sjálfsmatskvörðum og þverfaglegri nálgun og dregur hún þá ályktun að notkun nýrra verkjamatstækja 

kunni að bæta verkjameðferð aldraðra með vitsmunaskerðingu. Alice Jordan og félagar (2012) líta svo 

á að PAINAD taki ekki tillit til aðstæðna sjúklings og greini alla vanlíðan sem verki og hefur fyrir því 

sterk rök (Jordan o.fl., 2012). Rannsakandi hefur ekki forsendur til að draga ályktun um hvor skoðunin 

eigi frekar rétt á sér. Vert er þó að átta sig á afleiðingum hvorrar skoðunar. Mögulegur ávinningur af 

því að innleiða PAINAD er sá að fleiri sjúklingar með verki greinist með verki og fái í kjölfarið 

viðeigandi verkjameðferð. Áhættan við innleiðingu er hins vegar sú að einstaklingar sem eru ekki með 

verki fái verkjalyf án þess að þurfa á þeim að halda. Þörf er á frekari rannsóknum til að skera úr um 

réttmæti PAINAD verkjamatskvarðans í íslenskri þýðingu. 

5.8 Gildi fyrir hjúkrun 

Verkir hjá einstaklingum með heilabilun eru tíðir og vangreindir. Þjáning er í eðli sínu slæm og er það 

eitt af aðalmarkmiðum hjúkrunarfræðinga að líkna – og þar með koma í veg fyrir þjáningu sjúklinga 

sinna. Verkir skerða lífsgæði sjúklinga og valda ýmsum kvillum, svo sem þunglyndi og kvíða. Hjá 

einstaklingum með heilabilun með skerta tjáskiptafærni valda verkir atferlistruflunum sem trufla 

sjúklinga og flækja umönnun þeirra til muna. Það er því til mikils að vinna með góðri verkjameðferð. 

Greining hjúkrunarviðfangsefna er forsenda fyrir því að vandamál séu leyst og að sama skapi er 

verkjamat forsenda fyrir verkjameðferð. Ef marka má niðurstöðu rannsóknarinnar greinast verkir hjá 

einstaklingum með heilabilun frekar með PAINAD verkjamati en sjálfsmati sjúklinganna. Að því gefnu 

að sú háa tíðni verkja sem mældist í rannsókninni orsakist ekki af tilhneigingu PAINAD til að skila 

falskt jákvæðum niðurstöðum getur innleiðing tækisins betrumbætt greiningu verkja á 

heilabilunardeildum til muna. Tækið er einfalt og auðskilið og er þar að auki fljótlegt í framkvæmd, sem 

er mikill kostur í hjúkrun. 

5.9 Ályktanir 

Tíðni verkja mældist mun hærri með PAINAD en sjálfsmati í rannsókninni. Þetta vekur vonir um að ný 

verkjamatstæki henti betur til verkjamats fyrir einstaklinga með heilabilun en hefðbundnar aðferðir hafa 

gert. Að svo stöddu er þó ekki hægt að útiloka að niðurstaðan stafi af tilhneigingu PAINAD til að skila 

falskt jákvæðum svörum. 

Sumar niðurstöður rannsóknarinnar renna stoðum undir réttmæti PAINAD en aðrar gera það ekki. 

Niðurstöðurnar benda til þess að PAINAD sé næmt til að greina á milli mismunandi aðstæðna við 

verkjamat, en hins vegar skoruðu einstaklingar með sjúkdómsgreiningar sem þekktar eru fyrir að valda 

verkjum ekki hærra en aðrir. 

 Fagna ber tilkomu íslenskrar þýðingar á verkjamatstækinu PAINAD. Erlendar rannsóknir hafa sýnt 

að tækið er réttmætt og áreiðanlegt og allar líkur eru á því að tækið haldi gæðum sínum í íslenskri 

þýðingu. PAINAD er einfalt í framkvæmd og veitir umönnunaraðilum leið til að greina verki hjá 

einstaklingum með langt gengna heilabilun, sem ekki geta nýtt sér hefðbundnar leiðir í verkjamati. 
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Rannsóknin sýnir að verkir greinast mun frekar með PAINAD en NRS hjá einstaklingum með langt 

gengna heilabilun. 

Þörf er á að frekari rannsóknum til að staðfesta réttmæti og áreiðanleika íslensku þýðingarinnar og 

eyða vafa um það hvort tækið skili falskt jákvæðum niðurstöðum.  
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Fylgiskjal 1 

Samantekt á rannsóknum sem gerðar hafa verði á PAINAD 
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Fylgiskjal 2 

Matsblað sem notað var við verkjamat í rannsókninni 
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