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Ágrip 

Bakgrunnur: Meira en helmingur krabbameinssjúklinga upplifir verki. Rannsóknir sýna að verkir geta 

valdið miklum þjáningum og geta haft neikvæð áhrif á daglegt líf sjúklinga. Mælt er með notkun kvarða 

til að meta styrk verkja, áhrif þeirra og árangur verkjameðferðar. Hjúkrunarfræðingar eru í lykilstöðu til 

að framkvæma slíkt mat. Tölukvarði er sá kvarði sem mest hefur verið notaður til að meta verki. Stutt 

verkjaskrá er mælitæki sem metur verki og truflandi áhrif þeirra á daglegt líf. 

Tilgangur rannsóknar: Að kanna styrk verkja hjá krabbameinssjúklingum á orðakvarða, láréttum og 

lóðréttum tölukvarða, kanna fylgni milli kvarðanna þriggja sem og fýsileika þeirra. Auk þess eru skoðuð 

truflandi áhrif verkja á daglegt líf krabbameinssjúklinga. 

Rannsóknarsnið: Megindleg og lýsandi aðferð.  Þátttakendur (N = 70) voru sjúklingar á dag- og 

göngudeild 11 B, blóðlækningadeild 11G og krabbameinsdeild 11E á Landspítala Háskólasjúkrahúsi. 

Úrtakið var samfellt úrtak. Notaðir voru tveir spurningalistar og unnið var úr gögnum í tölfræðiforritinu 

SPSS. Notast var við lýsandi tölfræði, tíðnitöflur, fylgnistuðla og Mann-Whitney próf. 

Niðurstöður: Meðalstyrkur verkja var 1,56 (sf = 0,67) á orðakvarða á þeirri stundu sem spurt var og  

2,17 (sf = 1,09) þegar spurt var um versta verk síðastliðinn sólarhring á sama kvarða. Athugaður var 

munur á milli kynja annars vegar og aldursflokka hins vegar. Ekki reyndist  vera marktækur munur á 

styrk verkja hjá þátttakendum, hvorki verkjum þeirra á þeirri stundu þegar spurt var né þegar spurt var 

um verstu verki síðastliðinn sólarhring. Sterk fylgni var milli orðakvarða, lárétts og lóðrétts tölukvarða 

(p < 0,01). Orðakvarði var sá kvarði sem flestir kusu. Hann þótti auðveldastur í notkun (43%), lýsa 

verkjum best (53%) og var sá kvarði sem flestir vildu helst nota (50%). Verkir höfðu væg truflandi áhrif 

á daglegt líf þátttakenda. 

Ályktanir: Verkir voru vægir á meðal krabbameinssjúklinga í þessari rannsókn og höfðu væg 

truflandi áhrif á daglegt líf þeirra. Mikilvægt er að meta styrk verkja með verkjamatskvörðum. 

Orðakvarði, láréttur og lóðréttur tölukvarði gefa allir góða mynd af styrk verkja hjá 

krabbameinssjúklingum. Orðakvarði var sá kvarði sem flestum fannst lýsa verkjum sínum best og vildu 

helst nota. 

 

Lykilorð: verkir, styrkur verkja, verkjamatskvarðar, truflandi áhrif verkja, krabbameinssjúklingar. 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

Abstract 

Background: More than half of cancer patients experience pain. According to research pain causes a 

lot of suffering and may have a negative impact on patients' daily activities. The use of pain 

assessment tools is recommended to evaluate pain intensity, its influence and the result of pain 

management. Nurses are in a key position to perform that kind of assessment. The numerical scale is 

the one that has been most frequently used to assess pain. Brief Pain Inventory is an assessment tool 

used to evaluate the interference of pain with the daily activities of cancer patients. 

Objective: To observe the intensity of pain in cancer patients on a verbal rating scale, a horizontal 

numerical scale and a vertical numerical scale; to evaluate the correlation between the three scales 

and their feasibility and additionally, to assess the interference of pain with the daily activities of 

cancer patients. 

Methods: Quantitative and descriptive. Participants (N = 70) were patients at an outpatient center 

11B, hematological ward 11G and cancer ward 11E at the National University Hospital of Iceland. The 

sample was a consecutive one. Data was collected using two questionnaires and then analyzed 

through SPSS software. Descriptive statistics, frequency, correlation and Mann-Whitney tests were 

used to analyze the data.  

Results: The mean pain intensity was 1.56 (sd = 0,67) on a verbal rating scale at the very moment 

the participant was asked, while it proved 2.17 (sd = 1,09) when asked about the most severe pain 

intensity within the last 24 hours on the same scale. No difference in pain severity, neither at the time 

when participants were asked, nor their worst pain severity within the last 24 hours, was found 

between gender, on the one hand, and age groups, on the other hand. There was a strong correlation 

between the verbal rating scale, the horizontal numerical scale and the vertical numerical scale          

(p < 0,01). The verbal rating scale was the preferred scale among the participants. It was regarded as 

the easiest one to use (43%); to describe their pain intensity most clearly (53%) and was the one they 

preferred to use (50%). Pain interference on the daily activities of the participants was generally mild. 

Conclusions:  Pain was mild among the cancer patients in this study and pain interference was 

generally low. It is important to assess pain intensity with pain scales. The verbal rating scale, the 

horizontal numerical scale and the vertical numerical scale, all effectively describe cancer patients' 

pain intensity. However, the verbal rating scale is the one that most of the participants consider 

describing their pain most clearly and is the one they prefer to use. 

 

Key Words: Pain, pain intensity, pain rating scales, interference with daily activities, cancer 

patients.  
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1 Inngangur  
Meira en helmingur krabbameinssjúklinga upplifir verki óháð því hvers kyns meinið er (van den 

Beuken-van Everdingen o.fl., 2007).  Verkir eru eitt af þremur algengustu einkennum sem íslenskir 

krabbameinssjúklingar þurfa að kljást við (Zoëga, Fridriksdottir, Sigurdardottir og Gunnarsdottir, 2013). 

Verkjaupplifun getur verið mismunandi hjá fólki, en samkvæmt skilgreiningu Margo McCaffrey er 

verkur það sem einstaklingur segir að sé verkur og er til staðar þegar viðkomandi segir að svo sé 

(Herr o.fl., 2011). Verkir valda miklum þjáningum og geta haft neikvæð áhrif á daglegt líf (te Boveldt 

o.fl., 2013). Samkvæmt leiðbeiningum Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar á að vera hægt að veita 

90% krabbameinssjúkra viðunandi verkjastillingu (WHO, 1996) en rannsóknir sýna að sú hefur ekki 

verið raunin (van den Beuken-van Everdingen o.fl., 2007; Zoëga o.fl., 2013). 

Verkjamynd krabbameinssjúklinga er blönduð og getur orsök verkjanna verið meinið sjálft, tengd 

meininu eða krabbameinsmeðferðinni, þ.e. lyfjameðferð, geislaðmeðferð eða skurðaðgerð (Kurita og 

Sjøgren, 2015; WHO, 1996). Forsenda góðrar verkjameðferðar er að framkvæmt sé verkjamat 

reglulega og skráð í gögn sjúklings (Hartrick, Kovan og Shapiro, 2003; Williamson og Hoggart, 2005). 

Verkur er huglæg reynsla sjúklings og því þarf að treysta á sjálfsmat hans (Hartrick o.fl., 2003; Herr 

o.fl., 2011). Með matskvörðum er hægt að meta styrk verkja og með endurmati hægt að áætla árangur 

af meðferð sem veitt hefur verið (Ferreira-Valente, Pais-Ribeiro og Jensen, 2011). 

Hjúkrunarfræðingar eru í lykilstöðu til að meta verki sjúklinga og veita meðferð. Í siðareglum 

hjúkrunarfræðinga kemur fram að hjúkrunarfræðingur er málsvari sjúklings og ber að veita honum þá 

bestu þjónustu sem völ er á hverju sinni (Siðaráð Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga, 2015). Með 

verkjamati og verkjameðferð er stuðlað að aukinni vellíðan og betri lífsgæðum sjúklinga. 

Grundvallaratriði í verkjameðferð er að meta verki reglulega með viðurkenndum verkjamatskvörðum 

og á þann hátt er hægt að meta bæði áhrif verkja á einstakling og árangur verkjameðferðar (Hartrick 

o.fl., 2003; Herr og Garand, 2001). Verkjamat á að vera heildrænt, þar sem auk líkamlegra þátta skal 

horft til trúarlegra, andlegra og félagslegra þátta (Wells, Murphy, Wujcik og Johnson, 2003). 

Sá matskvarði sem einna mest er notaður til að meta styrk verkja er tölukvarði en auk þess eru til 

sjónkvarði, orðakvarði og andlitskvarði (Shute, 2013). Þróað hefur verið mælitæki, Stutt verkjaskrá (e. 

Brief Pain Inventory), sem metur styrk verkja og áhrif þeirra á daglegt líf. Hann var hannaður fyrir 

þremur áratugum sérstaklega fyrir krabbameinssjúklinga en hefur síðan verið notaður fyrir fleiri 

sjúklingahópa (Breivik o.fl., 2008).  

Fylgni milli verkjamatskvarða hefur verið rannsökuð og hafa niðurstöður sýnt að sterk fylgni er  milli 

tölukvarða og orðakvarða (Brunelli o.fl., 2010). Rannsókn á fylgni milli tölukvarða og orðakvarða hefur 

ekki verið framkvæmd á Íslandi. Tilgangur þessarar rannsóknar var að kanna fylgni milli orðakvarða, 

lárétts og lóðrétts tölukvarða hjá krabbameinssjúklingum og fýsileika þeirra. Auk þess var kannaður 

styrkur verkja og truflandi áhrif þeirra á daglegt líf krabbameinssjúklinga. 
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1.1 Verkir  
Verkur hefur verið skilgreindur sem óþægileg skynjun eða tilfinningaleg reynsla tengd raunverulegri 

eða hugsanlegri vefjaskemmd, eða er lýst sem slíkri (International Association for the Study of Pain, 

2014). Árið 1968 lýsti hjúkrunarfræðingurinn Margo McCaffrey verk enn frekar sem því sem 

einstaklingur segir að sé verkur og hann er til staðar þegar hann/hún segir að svo sé (Herr o.fl., 2011). 

Af þessum skilgreiningum má sjá að verkur er huglægur og er eigið mat sjúklings forsenda 

áreiðanlegs verkjamats (Sigríður Zoëga, 2015). Verkjaupplifun fólks tengist bæði tilfinningalegum og 

líkamlegum þáttum og því mikilvægt að líta á vandamálið heildrænt (Wells o.fl., 2003).  

Verkir eru almennt flokkaðir annars vegar eftir tímalengd í bráða verki og langvinna verki og hins 

vegar eftir orsökum í taugaverki og vefjaverki.  Verkjamynd krabbameinssjúklinga er margþætt og eru 

verkir eitt af þeim einkennum sem hafa mest áhrif á daglegt líf þeirra (Zoëga o.fl., 2013). Niðurstöður 

stórrar rannsóknar á algengi verkja hjá krabbameinssjúklingum sýndu að rúmlega helmingur þeirra 

þjáist af verkjum (van den Beuken-van Everdingen o.fl., 2007).  

Bráðir verkir eru verkir sem vara eins lengi og áætlaður bati tekur og tengjast oft vefjaskemmdum 

(Berman og Snyder, 2012). Hjá krabbameinssjúklingum tengjast þeir oft greiningarferli eða meðferð 

við meininu. Algengustu tegundir slíkra verkja hjá sjúklingahópnum eru verkir í kjölfar skurðaðgerða og 

vegna sýkingar í munnslímhúð (Oncology Nursing Society, 2015). 

Langvinnur verkur er sá verkur sem varir lengur en venjulegur batatími, verkur sem getur staðið yfir 

í þrjá eða jafnvel sex mánuði og lengur og hefur truflandi áhrif á virkni einstaklingsins (Berman og 

Snyder, 2012; ISAP, 1994). Í niðurstöðum bandarískrar rannsóknar á langvinnum verkjum meðal 

einstaklinga sem læknast hafa af krabbameini kemur fram að um 20% þeirra hafa langvinna verki ( < 2 

ár frá greiningu) (Green, Hart-Johnson og Loeffler, 2011). Krabbameinsmeðferð getur einnig leitt af 

sér langvinna verki. Niðurstöður danskrar rannsóknar á konum sem gengist höfðu undir aðgerð vegna 

brjóstakrabbameins sýna að 25 - 50% þeirra segja verki vera vandamál tveimur til þremur árum eftir 

aðgerð. Af þeim 47% sem tjáðu verki höfðu 13% mikla verki, 39% miðlungsverki og 48% væga verki 

(Gärtner o.fl., 2009). 

Taugaverkir eru verkir sem koma til vegna skaða eða truflunar á taugakerfinu (International 

Association for the Study of Pain, 2014). Verkirnir eru yfirleitt langvinnir og getur reynst erfitt að 

meðhöndla þá (Berman og Snyder, 2012; Fallon, 2013). Eftir því sem meðferð við krabbameini verður 

betri verður lifunin lengri og verða því aukaverkanir eins og taugaverkir meira vandamál en ella 

(Fallon, 2013). Í niðurstöðum yfirlitsgreinar um algengi taugaverkja hjá krabbameinssjúklingum kemur 

fram að um 20% þeirra þjást af slíkum verkjum (Bennett o.fl., 2012).  Í yfirleitsgrein um taugaverki í 

kjölfar aðgerða vegna brjóstakrabbameins kemur fram að draugaverkir eftir brjóstabrottnám eru 

langvinnir verkir sem allt að 60-80% kvenna þjást af (Jung, Ahrendt, Oaklander og Dworkin, 2003). 

Vefjaverkir eru verkir sem koma frá öðrum vefjum en taugavefjum og eru í raun andstæða þeirra 

(International Association for the Study of Pain, 2014).  Þessir verkir koma frá heilbrigðu taugakerfi og 

geta m.a. verið vegna æxlis sem þrýstir á líffæri, við tog á líffærum eða jafnvel vegna garnastíflu. 

Algengt er að sjúklingar með meinvörp í hrygg þjáist af bakverkjum (Portenoy og Lesage, 1999). 
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Taugakerfið sendir boð um að skemmd sé í viðkomandi vef sem þurfi að huga að. Vefjaverkur getur 

verið bæði bráður og langvinnur verkur (Berman og Snyder, 2012). 

 

1.1.1 Krabbameinsverkir 
Samkvæmt Krabbameinsskrá Íslands fær um það bil þriðjungur Íslendinga krabbamein á lífsleiðinni og 

hefur nýgengi aukist jafnt og þétt frá upphafi skrárinnar (Krabbameinsskrá Krabbameinsfélags Íslands, 

e.d.). Verkir eru eitt af þeim einkennum sem valda krabbameinssjúklingum miklum þjáningum og hafa 

rannsóknir sýnt að nauðsynlegt er að draga úr tíðni verkja á öllum stigum veikindaferlisins (van den 

Beuken-van Everdingen o.fl., 2007; WHO, 1996). Verkir krabbameinssjúkra geta m.a. verið vegna 

meinsins sjálfs og tengdir meininu, t.d. þegar meinið þrýstir á líffæri. Einnig geta þeir verið  

aukaverkanir lyfja, t.d. hægðatregða eða vöðvakrampi, og verkir tengdir krabbameinsmeðferðinni 

(WHO, 1996). Skurðaðgerðir á krabbameinssjúklingum, t.d. brjóstabrottnám og brottnám á útlim, geta 

valdið verkjum. Það sama á við um geislameðferð og lyfjameðferð (Kurita og Sjøgren, 2015). Í 

rannsókn á tauga- og vefjaverkjum hjá sjúklingum með krabbamein í höfði eða hálsi sýndu niðurstöður 

að 21% sögðu verki vera vegna æxlisins, 53,2% vegna krabbameinsmeðferðar og 20,5% sögðu bæði 

meðferð og æxli valda verkjum (Epstein, Wilkie, Fischer, Kim og Villines, 2009).  

Í niðurstöðum yfirlitsgreinar um algengi verkja meðal krabbameinssjúklinga kemur fram að 64% 

sjúklinga með meinvörp, langt genginn eða ólæknandi sjúkdóm þjást af verkjum, 59% af sjúklingum í 

krabbameinsmeðferð og 33% þeirra sem hafa náð bata (van den Beuken-van Everdingen o.fl., 2007). 

Í íslenskri rannsókn á verkjum og öðrum einkennum og tengslum þeirra við lífsgæði hjá 

krabbameinssjúklingum á ópíóíðum kemur fram að verkir eru næst algengasta einkennið og þriðja 

alvarlegasta einkennið hjá hópnum. Bæði verkir og magnleysi höfðu neikvæð áhrif á lífsgæði. Þessar 

tölur gefa til kynna að verkjameðferðin virðist ekki ganga nægilega vel (Zoëga o.fl., 2013).  

Miðað við hátt hlutfall krabbameinssjúklinga sem þjást af verkjum er ljóst að bæta þarf 

verkjameðferð (van den Beuken-van Everdingen o.fl., 2007; Zoëga o.fl., 2013). Stefna  

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar (WHO) um að ná viðunandi verkjastillingu fyrir 90% 

krabbameinssjúklinga er enn langt undan (Mercadante og Fulfaro, 2005). Ástæður þess eru ekki 

viðfangsefni þessarar rannsóknar en þó ber að nefna að hindranir fyrir árangursríkri verkjameðferð eru 

m.a. ótti sjúklinga við fíkn, aukið þol og aukaverkanir (Jacobsen o.fl., 2014). Í niðurstöðum 

yfirleitsgreinar um tíðni vanmeðhöndlaðra krabbameinsverkja má sjá að 43% krabbameinssjúklinga 

eða tæpur helmingur þátttakenda hafði vanmeðhöndlaða verki (Deandrea, Montanari, Moja og 

Apolone, 2008). Göngudeildarsjúklingar með mikla verki eru í aukinni hættu á að þurfa að leggjast inn 

á spítala innan 30 daga (Wagner-Johnston, Carson og Grossman, 2010). Niðurstöður rannsóknar á 

sjúklingum með verki og/eða gegnumbrotsverki sýna að þeir eru líklegri til að þurfa að leita sér læknis, 

þjónustu bráðamóttöku eða leggjast inn á spítala (Fortner, Okon og Portenoy, 2002). Það er mikilvægt 

að krabbameinssjúklingar fái viðeigandi verkjameðferð, sem fyrst og fremst eykur vellíðan og lífsgæði 

sjúklinga en á sama tíma eykur hún hagkvæmni fyrir heilbrigðiskerfið með færri innlögnum. 

Styrkur krabbameinsverkja hefur mikið um það að segja hversu mikil truflun af þeim hlýst í daglegu 

lífi sjúklinga (Serlin, Mendoza, Nakamura, Edwards og Cleeland, 1995). Ísraelsk rannsókn á 
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verkjastjórnun hjá göngudeildarsjúklingum með krabbamein lýsir verkjastyrk þátttakenda. Mikill 

meirihluti þátttakenda, 80%, segir verstu verki síðastliðinn sólarhring hafa verið meðalmikla eða 

gríðarlega. Í rannsókninni fengu lýsingarorð á verkjamatskvarða tölugildi, þar sem meðalmikilir verkir 

höfðu gildin 4-7 og gríðarlegir verkir 8-10 (Shvartzman o.fl., 2003). Caraceni og Portenoy framkvæmdu 

alþjóðlega rannsókn á einkennum og sjúkdómsmynd krabbameinssjúklinga. Þar kom í ljós að tæpur 

helmingur þátttakenda, 47,2%, mat meðalstyrk verkja á bilinu 0 - 4, 32,9% á bilinu 5 - 6 og 19,9% á 

bilinu 7 - 10 (Caraceni og Portenoy, 1999). 

Gerðar hafa verið rannsóknir á mismun á upplifun verkja og styrk þeirra hjá körlum og konum með 

krabbamein sem og á milli ólíkra aldurshópa. Erlendar yfirlitsgreinar um verki hjá 

krabbameinssjúklingum hafa  sýnt fram á mismunandi upplifun karla og kvenna. Í yfirliti Miaskowski 

varðandi verki, magnleysi og þunglyndi er sagt frá því að rannsóknir hafi sýnt mun á verkjaupplifun 

kynjanna, konur séu næmari á bráða verki og hafi lægri verkjaþröskuld. Þar að auki kemur fram að 

litlar upplýsingar séu til um mun kynjanna á styrk og tíðni langvinnra verkja (Miaskowski, 2004). 

Svipaðar niðurstöður  er að finna í yfirlitsgrein Fillingim o.fl. um tengsl á milli kyns og upplifunar verkja 

hjá krabbameinssjúklingum. Í henni má sjá að algengi verkja er hærra meðal kvenna en karla og að 

konur tjá frekar verki en karlar við inngrip (Fillingim, King, Ribeiro-Dasilva, Rahim-Williams og Riley Iii, 

2009). Íslensk rannsókn á verkjum og einkennum krabbameinssjúklinga á ópíóíðum sýndi ekki mun 

varðandi styrk og tíðni verkja hjá körlum og konum (Zoëga o.fl., 2013). Í rannsókn Sigríðar 

Gunnarsdóttur o.fl. á algengi verkja meðal Íslendinga var ekki heldur fylgni á milli kyns þátttakenda og 

verkja (Gunnarsdottir, Ward og Serlin, 2010).  

Fáar rannsóknir hafa verið gerðar til að kanna mun á styrk verkja milli aldurshópa hjá 

krabbameinssjúklingum. Í rannsókn van den Beuken-van Everdingen o.fl. á algengi verkja hjá 

krabbameinssjúklingum kemur ekki fram marktækur munur á milli aldurshópa (van den Beuken-van 

Everdingen o.fl., 2007). Niðurstöður rannsóknar á einkennum og áhrifum þeirra á virkni 

krabbameinssjúklinga á göngudeild sýna að þátttakendur í aldursflokknum 30-59 ára upplifa meiri 

verki heldur en 60 ára og eldri (Barbera o.fl., 2010). Viganó o.fl rannsökuðu tengsl milli aldurs, styrks 

verkja og notkunar ópíóíða þar sem bornir voru saman þrír aldursflokkar, 65 ára og yngri, 65 – 74 ára 

og 75 ára og eldri. Neikvætt samband var milli skammtastærða morfíns og aldurs sjúklinga þar sem  

eldri sjúklingar þörfnuðust lægri skammta. Þó reyndist ekki munur á styrk verkja milli aldurshópa. 

(Viganó, Bruera og Suarez-Almazor, 1998). 

Margar rannsóknir hafa sýnt fram á truflandi áhrif verkja á daglegt líf krabbameinssjúklinga (te 

Boveldt o.fl., 2013; Vallerand, Templin, Hasenau og Riley-Doucet, 2007; Wells o.fl., 2003). Te Boveldt 

o.fl. rannsökuðu verki og truflun þeirra á daglegar athafnir hjá göngudeildarsjúklingum með 

krabbamein. Niðurstöður sýndu að 89% sjúklinga með verki upplifðu truflun vegna þeirra  við eina eða 

fleiri athafnir daglegs lífs. Sterk fylgni var á milli sjúklinga með mikla verki og truflunar á daglegum 

athöfnum. Auk þess kom í ljós að 10-33% sjúklinga sem höfðu litla verki sögðu truflun á daglegu líf 

sínu töluverða til mikla (te Boveldt o.fl., 2013). Svipaðar niðurstöður er að sjá í rannsókn Serlin o.fl. Í 

henni var notast við Stutta verkjaskrá og kannað hvernig styrkur verkja hafði áhrif á virkni 

krabbameinssjúklinga. Eftir því sem styrkur verkja jókst því meiri truflandi áhrif höfðu þeir á líf 

sjúklinga. 
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Vanlíðan tengd einkennum er skilgreind sem óþægindi sem sjúklingur verður fyrir vegna einkenna, 

hvort sem þau eru vegna sjúkdómsins sjálfs eða meðferðar gegn honum (McCorkle og Young, 1978). 

Vanlíðan tengd verkjum hefur mikil áhrif á andlega og líkamlega líðan sjúklinga (Vallerand o.fl., 2007; 

Wells o.fl., 2003). Í rannsókn Wells o.fl. voru athuguð áhrif verkja á daglegt líf göngudeildarsjúklinga 

þar sem einnig var horft til styrks verkja, vanlíðunar tengdrar verkjum, ávísunar verkjalyfja og áhrifa 

verkja á skapferli. Í niðurstöðum kemur fram að vanlíðan tengd verkjum hefur neikvæð áhrif á daglegt 

líf sjúklinga auk þess sem jákvætt samband er á milli styrks verkja og truflana á daglegt líf (Wells o.fl., 

2003). Auk vanliðunar sem tengd er einkennum getur upplifun sjúklinga af verkjum haft áhrif á hversu 

mikil truflun hlýst af þeim í daglegu lífi. Ef sjúklingi  finnst hann hafa stjórn á verkjunum og búa yfir 

bjargráðum til að vinna gegn þeim getur það orðið til þess að verkir valdi honum minni vanlíðan og hafi 

þar af leiðandi minni áhrif á virkni (Vallerand o.fl., 2007). 

 

1.2 Verkjamat 
Gilt og áreiðanlegt mat á verkjum er grundvallaratriði í klínísku starfi, bæði til að meta styrk verkja og til 

að fylgjast með svörun verkjameðferðar (Williamson og Hoggart, 2005). Eðli sársaukans gerir hlutlæga 

mælingu nánast ómögulega og því er notast við svokallaða verkjamatskvarða. Við verkjamat er hægt 

að kanna huglægt mat sjúklinga á styrk verkja. Sjálfsmat einstaklingsins á eigin verkjum er ávallt 

nákvæmasta og áreiðanlegasta leiðin til að meta styrk verkja (Hartrick o.fl., 2003; Herr og Garand, 

2001), og er styrkleiki þessara huglægu verkja mældur með mælitækjum sem eru bæði fljótleg og 

auðveld í notkun (Gélinas, Fillion, Puntillo, Viens og Fortier, 2006; Herr, Spratt, Garand og Li, 2007). 

Hægt er að meta þá á mismunandi tímapunktum, svo sem á þessari stundu, síðastliðinn sólarhring 

eða í liðinni viku (Breivik o.fl., 2008). Nálgun heilbrigðisstarfsfólks við verkjamat ætti að fela í sér 

ítarlega sjúkrasögu sjúklingsins, að framkvæmt sé líkamsmat, sálfélagslegir þættir metnir og að tekið 

sé mið af sjúkdómsgreiningunni sjálfri. Það skiptir einnig máli að heilbrigðisstarfsfólk átti sig á 

undirliggjandi ástæðum verksins og að spurt sé reglulega um staðsetningu hans, styrk og leiðni, 

tegund hans, eðli og hvaða áhrif hann hefur á sjúklinginn (Agnes Smáradóttir og Valgerður 

Sigurðardóttir, 2014; Fainsinger og Nekolaichuk, 2008). Ef allt væri eins og best væri á kosið, þá ætti 

verkjamat að vera hnitmiðað, margþætt og grundvallarþáttur í verkjameðferð sjúklingsins. Mælitækin 

eiga einnig að vera auðveld og þægileg í notkun bæði fyrir sjúklinginn og heilbrigðisstarfsfólk. 

Verkjamat á að skera úr um hvort þörf sé á áframhaldandi endurmati á verkjum og í kjölfarið skulu 

lögð fram markmið að árangursríkri verkjameðferð (Ferreira-Valente o.fl., 2011; Hjermstad, Fainsinger 

og Kaasa, 2009; R.K. Portenoy, 2011). Með verkjamatskvörðum geta sjúklingar miðlað verkjaupplifun 

sinni til heilbrigðisstarfsfólks sem leggur grunninn að árangursríkri verkjameðferð. 

Á síðastliðnum áratugum hefur heilbrigðisstarfsfólk gert sér grein fyrir mikilvægi þess að meta verki 

reglulega hjá sjúklingum með tilliti til styrks og áhrifa þeirra á daglegt líf (Hartrick o.fl., 2003), og eftir að 

WHO gaf út leiðbeiningar árið 1986 hafa orðið miklar framfarir í mati og meðferð á 

krabbameinsverkjum (Breivik o.fl., 2008, WHO, 1986). Klínískar leiðbeiningar um meðferð 

krabbameinsverkja frá árinu 2014 segja að meta eigi verki reglulega og skrá (Agnes Smáradóttir og 

Valgerður Sigurðardóttir, 2014). Í rannsókn Sigríðar Zoëga o.fl. á verkjameðferð á Landspítalanum 
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kemur fram að í 15% af heildarúrtaki rannsóknarinnar (n = 282) eru verkjamatskvarðar notaðir til að 

meta styrk verkja hjá sjúklingum (Zoëga, Ward, o.fl., 2015). Þótt mælt sé með notkun 

verkjamatskvarða í klínísku starfi þá virðist styrkur verkja ekki vera metinn reglulega hjá sjúklingum 

(Hjermstad o.fl., 2009).  

Heilbrigðisstarfsfólk á það til að vanmeta verkjastyrk krabbameinssjúklinga. Þar sem verkur er 

huglæg reynsla hvers og eins þá eru ekki til hlutlæg próf til að mæla styrk verkja eða upplifun þeirra 

(Hartrick o.fl., 2003; Herr o.fl., 2011). Í flestum tilfellum er tilvist og styrkur verksins mældur með 

sjálfsmati sjúklingsins ef hann er fær um að tjá sig og vitræn skerðing er ekki til staðar (Agnes 

Smáradóttir og Valgerður Sigurðardóttir, 2014; Registered Nurses Association of Ontario, 2013).  

 

1.3 Hlutverk hjúkrunarfræðinga við verkjamat  
Í siðareglum hjúkrunarfræðinga kemur fram að hjúkrunarfræðingur stendur vörð um þarfir 

skjólstæðings fyrir heildræna hjúkrun. Einnig ber hjúkrunarfræðingi skylda til að gæta hagsmuna 

skjólstæðings í hvítvetna og virða rétt hans til bestu mögulegrar þjónustu á hverjum tíma (Siðaráð 

Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga, 2015). Í ljósi þess og til að bæta líðan og lífsgæði sjúklinga með 

krabbamein er brýnt að veita þeim góða verkjameðferð. Forsenda þess er að framkvæma verkjamat 

og ákvarða viðeigandi meðferð í framhaldi af því. Vegna nálægðar hjúkrunarfræðinga við sjúklinga eru 

þeir í lykilstöðu til að meta og meðhöndla verki við ýmsar aðstæður, s.s á göngudeild eða legudeildum 

(Yarbro, Frogge og Goodman, 2005). Mat á verkjum krabbameinssjúklinga getur verið flókið og 

margþætt vegna ýmissa annarra einkenna sem fylgja veikindunum eins og t.d. magnleysi og 

þunglyndi. Því er mikilvægt að nota verkjamatskvarða sem hentar hverju sinni (Breivik o.fl., 2008). 

Þótt sjúklingur tjái ekki verki þýðir það ekki að hann sé verkjalaus. Mikilvægt er að framkvæma 

verkjamat, að hlusta á sjúklinginn, sýna því áhuga sem hann segir og síðast en ekki síst að trúa 

honum. Í niðurstöðum rannsóknar Beck o.fl. kemur fram að sjúklingum finnst samvinna á milli sín og 

heilbrigðisstarfsfólks skipta máli. Árangur samvinnunnar felst síðan í sameiginlegri ákvörðun um 

verkjameðferð (Beck o.fl., 2010). Í rannsókn Sigríðar Zoëga á gæðum verkjameðferðar á sjúkrahúsum 

kom í ljós að sjúklingar sem tóku þátt í ákvarðanatöku varðandi verkjameðferð sína fengu betri 

verkjastillingu og voru skemur með mikla verki (Zoëga, Sveinsdottir, o.fl., 2015). 

 

1.4 Verkjamatskvarðar 
Verkjamatskvarðar skipta miklu máli þegar kemur að meðferð og verkjastjórnun hjá 

krabbameinssjúklingum. Í yfirlitsgrein Williamson og Hoggart kemur fram að mikilvægt sé að meta 

styrk verkja og skrá reglulega í sjúkragögn sjúklinga til að stuðla að góðri verkjameðferð (Williamson 

og Hoggart, 2005). Í klínískum leiðbeiningum um meðferð krabbameinsverkja er mælt með notkun 

viðurkenndra kvarða til að meta styrk verkja (Agnes Smáradóttir og Valgerður Sigurðardóttir, 2014). 

Núverandi leiðbeiningar um verkjamat mæla með notkun á áreiðanlegum og réttmætum matskvörðum, 

en það eru meðal annars orðakvarði og tölukvarði. Mælt er með notkun þeirra beggja en algengara er 

þó að notast við tölukvarðann við mat á verkjum (Fainsinger og Nekolaichuk, 2008; Herr o.fl., 2007; 
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Hjermstad o.fl., 2011). Kvarðar sem notaðir eru til að meta styrk verkja eru einþátta. Til eru 

heildstæðari matstæki sem miða við fleiri þætti en styrk verkja, svo sem truflandi áhrif á daglegt líf. 

Svokölluð Stutt verkjaskrá (e. Brief Pain Inventory) er notuð til að meta styrk verkja, staðsetningu og 

áhrif verkja á daglegt líf (Atkinson o.fl., 2012). Þótt styrkur verkja og áhrif þeirra á daglegt líf hafi mikið 

vægi í verkjamati, þá er styrkur verksins ávallt frumþáttur þegar kemur að því að ákvarða aðkallandi 

þörf fyrir verkjameðferð (Serlin o.fl., 1995).  

Verkjakvarðar eru notaðir til að ákvarða hvort þörf sé á verkjameðferð eða hvort verkjameðferð sé 

viðunandi og hvort gera þurfi breytingar á meðferð (Gerbershagen, Rothaug, Kalkman og Meissner, 

2011). Samkvæmt RNAO eiga verkjakvarðar að vera áreiðanlegir, réttmætir, vera næmir fyrir 

breytingum á styrk verkja, vera auðveldir í notkun og hagkvæmir (Registered Nurses Association of 

Ontario, 2013). 

 

1.4.1   Tölukvarði 
Tölukvarði (e. numerical rating scale) inniheldur yfirleitt tölur frá 0 til 10, þar sem 0 þýðir enginn verkur 

en 10 mestu huganlegir verkir, en einnig getur kvarðinn verið frá 0 til 20 eða 0 til 100. Aðrar útgáfur 

eru einnig til. Kvarðinn er skilgreindur sem NRS-11 þegar hann er frá 0 til 10 og getur hann bæði verið 

láréttur og lóðréttur. Sjúklingurinn getur því valið tölu þar á milli sem túlkar best styrk verkja hans. 

Tölukvarða er hægt að leggja sjónrænt og munnlega fyrir sjúklinga, hann er einfaldur í notkun og tekur 

innan við mínútu í framkvæmd (Dijkers, 2010; Hawker, Mian, Kendzerska og French, 2011; Williamson 

og Hoggart, 2005).  

Tölukvarðinn hentar vel fyrir sjúklinga til að meta styrk verks á þeirri stund sem spurt er, en einnig 

er hægt að nota kvarðann til að meta mestan styrk, minnstan styrk eða meðalstyrk verkja síðastliðinn 

sólarhring eða viku (Breivik o.fl., 2008; Hawker o.fl., 2011). Einnig geta sjúklingar sett sér markmið og 

væntingar varðandi verkjastjórnun. Oft er talan „4” á NRS-11 höfð sem viðmið þegar kemur að góðri 

verkjastjórnun. Ef sjúklingur metur sig með verki fyrir ofan þessa tilteknu tölu þá er þörf á frekari 

verkjameðferð. Ef hann metur sig undir „4” er verkjastjórnun hans viðunandi og ekki þörf á frekari 

inngripum að sinni (Gerbershagen o.fl., 2011; Hartrick o.fl., 2003).  

Tölukvarðinn er mikið notaður við verkjamat því að hann gefur tölulega útkomu við mat á verkjum 

eða við endurmat og er næmur fyrir breytingum. Kvarðinn hefur mikinn áreiðanleika og réttmæti þegar 

verkir eru metnir samanborið við aðra kvarða (Hawker o.fl., 2011; Williamson og Hoggart, 2005). 

 

1.4.2   Orðakvarði 
Orðakvarði notast við lýsingarorð til að lýsa styrk verkja. Til eru margar útgáfur af orðakvarðanum 

með mismunandi lýsingarorðum (Dijkers, 2010). Á íslenska kvarðanum koma fram fimm lýsingarorð til 

að lýsa styrk verkja, en þau eru: „enginn verkur”, „vægur verkur”, „miðlungs verkur”, „mikill verkur”, og 

„gríðarlegur verkur”. Sjúklingur velur það orð sem lýsir best styrk verksins (Dijkers, 2010). Þótt 

orðakvarði sé talinn vera einfaldasti verkjaskalinn þá hefur hann minnstu næmnina að því er varðar 
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breytingu á styrk verkja þrátt fyrir að vera áreiðanlegur og réttmætur (Herr og Garand, 2001; 

Williamson og Hoggart, 2005).  

Kostur orðakvarðans er sá að hann hentar öldruðum einstaklingum betur þar sem hann takmarkast 

við lýsingarorð til að meta styrk verkja, en öldruðum gengur oft betur að skilja hann og nota en 

tölukvarða (Beck, Lauritsen, Ovesen og Overgaard, 2015). Í yfirlitsgrein Herr og Garand kemur fram 

að aldraðir einstaklingar kjósa frekar að notast við orðakvarða við mat á styrk verkja heldur en aðra 

sambærilega kvarða (Herr og Garand, 2001). 

 

1.4.3   Fylgni milli verkjamatskvarða  
Fylgni er mælikvarði sem sýnir að hve miklu leyti tvær eða fleiri breytur fylgjast að. Jákvæð fylgni 

sýnir að breytur aukast eða minnka samhliða, en neikvæð fylgni sýnir hvernig önnur breytan eykst en 

dregur úr hinni. Þegar unnið er með breytur sem mældar eru á raðkvarða er notast við svokallaðan 

Spearman’s rho fylgnistuðul (Polit og Beck, 2012).  

Fylgni milli lóðrétts og lárétts tölukvarða og orðakvarða hefur ekki verið rannsökuð áður á Íslandi. Í 

erlendum rannsóknum er tölukvarðinn borinn saman við aðra kvarða, t.d. VAS (visual analog scale), 

en fáar rannsóknir eru til um fylgni milli tölukvarða og orðakvarða. Í þeim fáu rannsóknum sem þó  

hafa verið gerðar hefur fylgni verið milli orðakvarða og tölukvarða (Hjermstad o.fl., 2011). Í rannsókn 

Brunelli o.fl  þar sem borinn er saman tölukvarði og orðakvarði til að mæla langvinna 

krabbameinsverki hjá sjúklingum kemur fram að fylgni milli orðakvarða og tölukvarða er sterk 

(Spearman’s rho = 0,86) (Brunelli o.fl., 2010). Einnig kemur fram í rannsókn Ripamonti og Brunelli að 

fylgni sé sterk milli tölukvarða og orðakvarða við mat á verkjum hjá krabbameinssjúklingum 

(Spearman’s rho = 0,89) (Ripamonti og Brunelli, 2009). Í rannsókn Dijkers á tölukvarða og orðakvarða 

var fylgni á milli kvarðanna hins vegar miðlungs (Spearman’s rho=0,46) (Dijkers, 2010). 

 

1.5 Stutt verkjaskrá 
Stutt verkjaskrá (e. Brief Pain Inventory) var hönnuð fyrir þremur áratugum sérstaklega til að meta 

verki með tilliti til styrks og áhrifa þeirra á virkni krabbameinssjúklinga í daglegu lífi (Cleeland og Ryan, 

1994).  Algengt er að nota kvarðann til að meta krabbameinsverki og áhrif þeirra á daglegt líf sjúklinga. 

Spurningalistinn er auðskiljanlegur og er útfylltur af sjúklingunum sjálfum. BPI hefur verið þýddur á 

mörg tungumál og hefur reynst áreiðanlegur og réttmætur í rannsóknum (Atkinson o.fl., 2012; Breivik 

o.fl., 2008; Stenseth, Bjørnnes, Kaasa og Klepstad, 2007). Árið 2005 var hann þýddur og staðfærður á 

íslensku (Gunnarsdottir, Serlin og Ward, 2005). 

Með BPI spurningalistanum metur sjúklingur sjálfur hámarks- og lágmarksstyrk verkja sem hann 

hefur haft síðastliðinn sólarhring eða síðastliðna viku, núverandi verki sem og áhrif verkja á virkni sjö 

mismunandi þátta: daglegar athafnir, vinnu innan og utan heimilis, skap, getu til göngu, samskipti við 

annað fólk, gæði svefns og lífsánægju. Notast er við tölurnar 0-10 þar sem að 0 þýðir engin truflun en 

10 þýðir algjör truflun (Tan, Jensen, Thornby og Shanti, 2004).  
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1.6 Tilgangur rannsóknar  
Verkir eru algengir á sjúkrahúsum og mat á þeim er lykill að árangursríkri verkjameðferð. Tilgangur  

þessarar rannsóknar er að kanna meðalstyrk verkja hjá krabbameinssjúklingum á láréttum og 

lóðréttum tölukvarða og orðakvarða, kanna fylgni milli kvarðanna þriggja sem og fýsileika þeirra. Auk 

þess voru könnuð truflandi áhrif verkja á daglegt líf krabbameinssjúklinga. 

 

1.6.1  Rannsóknarspurningar 
1. Hversu mikla verki hafa krabbameinssjúklingar á orðakvarða, láréttum og lóðréttum 

tölukvarða? 

a. Þegar spurt var? 

b. Hver var versti verkur síðastliðinn sólarhring?  

2. Er munur á styrk verkja milli kynja hjá krabbameinssjúklingum?  

3. Er munur á styrk verkja milli aldursflokka hjá krabbameinssjúklingum? 

4. Er fylgni milli orðakvarða, lárétts og lóðrétts tölukvarða hjá krabbameinssjúklingum? 

5. Hvern af kvörðunum þremur, orðakvarða, láréttan eða lóðréttan tölukvarða, finnst 

krabbameinssjúklingum auðveldast að nota? 

6. Hver af kvörðunum þremur, orðakvarði, láréttur eða lóðréttur tölukvarði, lýsir best þeim 

verkjum sem krabbameinssjúklingar hafa? 

7. Hvern af kvörðunum þremur, orðakvarða, láréttan eða lóðréttan tölukvarða, vilja 

krabbameinssjúklingar helst nota? 

8. Hafa verkir truflandi áhrif á daglegt líf krabbameinssjúklinga? 
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2 Aðferðafræði 
 

2.1 Rannsóknarsnið og úrtak 
Rannsókn þessi er hluti af stærri rannsókn þar sem markmiðið er að kanna áreiðanleika og réttmæti 

þeirra þriggja kvarða sem skoðaðir voru. Einnig hefur gögnum verið safnað frá sjúklingum sem eru á 

fyrsta degi eftir skurðaðgerð, 75 ára og eldri á endurhæfingardeild fyrir aldraða og sjúklingum með 

langvinna gigtarverki.  

Rannsóknin var megindleg og lýsandi. Megindleg rannsókn er rannsóknaraðferð þar sem 

tölulegum gögnum er safnað og þau notuð til að alhæfa um þýðið út frá því úrtaki sem í henni er. 

Tilgangur lýsandi rannsókna er að skoða, lýsa og skrá aðstæður eins og þær eru. Úrtakið var 

þægindaúrtak, nánar tiltekið samfellt úrtak (e. consecutive sample). Gögnum var safnað frá fyrirfram 

ákveðnum fjölda einstaklinga, þar sem allir sjúklingar á þremur deildum Landspítala Háskólasjúkrahúsi 

sem uppfylltu skilyrði um þátttöku gátu tekið þátt í rannsókninni. Samfellt úrtak er það sterkasta af 

þægindaúrtökum og dregur verulega úr hættu á skekkju í niðurstöðum (Polit og Beck, 2012). Ætlunin 

var að safna gögnum frá 70 einstaklingum. Þátttakendur voru sjúklingar á dag- og göngudeild 11B, 

blóðlækningadeild 11G og krabbameinsdeild 11E á Landspítala Háskólasjúkrahúsi. Þátttakendur 

þurftu að vera 18 ára eða eldri, áttaðir á stað og stund og geta lesið og skrifað íslensku. Í upphafi 

spurðu hjúkrunarfræðingar deildanna hvort þeir sem önnuðust gagnaöflun mættu kynna rannsóknina 

fyrir sjúklingum. Ef sjúklingar samþykktu var rannsóknin kynnt þeim og í kjölfar þess tóku þeir afstöðu 

til þátttöku. 

 

2.2 Mælitæki 
Notaðir voru tveir spurningalistar (sjá fylgiskjöl). Í þeim fyrri var spurt um styrk verkja og mat á því 

hvenær sjúklingar töldu þörf á meðferð. Tölukvarðarnir voru á bilinu 0 - 10 þar sem 0 þýðir enginn 

verkur og 10 versti hugsanlegi verkur. Á lóðrétta kvarðanum er 0 neðsta talan en 10 efsta talan en 

tölurnar þýða það sama og á lárétta kvarðanum. Orðakvarðinn samanstóð af lýsingarorðunum „engir”, 

„litlir”, „miðlungs”, „miklir” og „gríðarlegir” verkir. Við úrvinnslu gagnanna fengu orðin á orðakvarðanum 

tölugildi á bilinu 1 – 5 þar sem 1 þýðir enginn, 2 vægir, 3 miðlungs, 4 miklir og 5 gríðarlegir. Spurt var 

hversu mikla verki sjúklingur hafði þá stundina á kvörðunum þremur (láréttum eða lóðréttum 

tölukvarða eða orðakvarða) þegar spurt var, hversu miklir verstu verkir voru síðastliðinn sólarhring og 

verstu verki sem sjúklingur hafði upplifað á ævinni. Auk þess voru sjúklingar beðnir að meta og skrá 

hversu miklir verkir þyrftu að vera til þess að a) að sjúklingurinn teldi ekki þörf á meðferð, b) að hann 

teldi þörf á meðferð en hún væri ekki aðkallandi og c) að sjúklingur teldi sig þurfa tafarlaust á meðferð 

að halda. Niðurstöðum um þörf fyrir meðferð var ekki gerð skil í þessu verkefni. 

Síðari spurningalistinn sneri að fýsileika hvers kvarða fyrir sig, truflandi áhrifum verkja á daglegt líf 

síðastliðinn sólarhring sem og bakgrunnsupplýsingum þátttakenda. Fyrstu þrjár spurningarnar mátu 

fýsileika hvers kvarða fyrir sig, sex spurningar um truflandi áhrif verkja og þrjár bakgrunnsspurningar. 

Spurningar um fýsileika kvarðanna sneru að því hvern þessara kvarða þátttakendum fannst 
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auðveldast að nota, hver þessara kvarða lýsti því best hversu mikla verki þeir höfðu og hvern þessara 

kvarða þeir vildu helst nota. Þátttakendum var gefinn kostur á að skrá athugasemd við kvarðana. Í 

spurningum um truflandi áhrif verkja voru þátttakendur beðnir að meta truflandi áhrif verkja síðastliðinn 

sólarhring á kvaðranum 0 – 10, þar sem 0 þýðir engin truflun og 10 algjör truflun. Spurt var um 

truflandi áhrif verkja á daglegar athafnir, getu til göngu, skap, samskipti við annað fólk, svefn og 

lífsánægju. Í lokin voru lagðar fyrir þátttakendur bakgrunnsspurningar þar sem þeir voru spurðir hvaða 

ár þeir væru fæddir, um kyn þeirra og hverja af tilteknum sjúkdómum viðkomandi væri með. 

Svarmöguleikar voru: sykursýki, krabbamein, gigt, taugasjúkdómur (s.s. MS eða MND) og langvinnir 

verkir (aðrir en gigtarverki). Þátttakendur voru beðnir að merkja við allt sem við átti. 

Spurningar um mat á verkjum þegar spurt var og um verstu verki undanfarinn sólarhring byggja á 

spurningalista Bandaríska verkjafræðafélgsins sem hefur reynst réttmætur og áreiðanlegur í íslenskri 

þýðingu (Lára Borg Ásmundsdóttir, Anna Gyða Gunnlaugsdóttir og Herdís Sveinsdóttir, 2010; Ólöf 

Birna Kristjánsdóttir, Sigrún Anna Qvindesland og Svava Kristinsdóttir, 200; Zoëga, Ward og 

Gunnarsdottir, 2014). Auk þess var bætt við spurningu um verstu verki á ævinni. Spurningar um 

fýsileika byggja á grein Gagliese o.fl. (Gagliese, Weizblit, Ellis og Chan, 2005) sem framkvæmdu 

rannsókn svipaða þeirri sem hér um ræðir. Spurningar um truflandi áhrif verkja eru hluti af Stuttri 

verkjasrká (Brief Pain Inventory) en það er mælitæki sem hefur verið prófað hér á landi og hefur reynst 

bæði áreiðanlegt og réttmætt (Sigríður Gunnarsdóttir, Ward og Serlin, 2008).  

  

2.3 Framkvæmd rannsóknar 
Rannsóknin var framkvæmd í október 2015 og í janúar 2016. Deildarstjóri eða hjúkrunarfræðingar 

deildanna fengu leyfi hjá sjúklingum til þess að gagnaöflunaraðilar mættu kynna fyrir þeim 

rannsóknina. Ef sjúklingur samþykkti  þátttöku, eftir að hafa verið kynnt rannsóknin, skrifaði hann undir 

upplýst samþykki en þeim sem neituðu þátttöku var þakkað fyrir og þeir kvaddir. Eftir að hafa 

undirritað samþykki voru spurningalistarnir tveir lagðir fyrir hann. Fyrri spurningalistinn var lagður fyrir 

þrisvar sinnum, einu sinni fyrir hvern verkjamatskvarða. Fyrsti kvarðinn var dreginn af handahófi og 

lagður fyrir hvern þátttakanda sem svaraði spurningum um þann kvarða (fylgiskjöl 7, 8 og 9). Þetta var 

síðan endurtekið tvisvar sinnum með hinum kvörðunum. Að því loknu var hverjum þátttakanda sýndir 

kvarðarnir þrír og hann fyllti út mat á fýsileika þeirra og svaraði að lokum spurningum um truflandi áhrif 

verkja og gaf bakgrunnsupplýsingar. Upplýsinga var eingöngu aflað frá þátttakendum með 

spurningalistum en ekki var farið í sjúkraskrár þeirra. 

Gagnaöflunaraðilar fengu þjálfun hjá ábyrgðarmanni rannsóknar við að leggja spurningalista fyrir 

þátttakendur. Þjálfunin fólst í kynningu á mælitækinu, hvernig nálgast ætti þátttakendur og loks hvernig 

leggja átti spurningalistana fyrir (Holtzclaw, Kenner og Walden, 2009). Á þann hátt er reynt að draga 

úr hugsanlegum áhrifum spyrjandans á þátttakendur.  

 

 



21 
 

2.4  Gagnaúrvinnsla 
Tölfræðiforritið SPSS, Statistical Package for the Social Sciences (IBM, Armonk, New York, USA) var 

notað til að vinna úr gögnum rannsóknarinnar. Notast var við lýsandi tölfræði, tíðnitöflur, fylgnistuðla 

og Mann-Whitney próf. Niðurstöðurnar voru settar fram í töflum og myndum. 

Lýsandi tölfræði var notuð til að lýsa bakgrunnsupplýsingum þátttakenda, kyni, aldri, aldursflokkum 

og sjúkdómsflokkum. Auk þess var hún notuð til að lýsa styrk á verkjum þátttakenda sem og truflandi 

áhrifum verkja. Fylgni var reiknuð milli kvarðanna þriggja og til þess notaður fylgnistuðullinn 

Spearman´s rho en hann er notaður til að meta tengsl tveggja raðbreyta. Hann tekur gildi á bilinu -1 í 

gegnum 0 og upp í +1, þar sem -1 og +1 er fullkomin fylgni og 0 er engin fylgni. Mann-Whitney próf 

voru notuð til að kanna hvort tölfræðilega marktækur munur væri á styrk verkja annars vegar milli 

kynja og hins vegar milli aldurshópa. Í útreikningum var miðað við marktektarmörk p < 0,05. Ef p-gildið 

er undir 0,05 er hægt að segja með 95% vissu að marktækur munur sé á meðaltölum (Polit og Beck, 

2012).   

 

2.5 Siðfræði 
Við rannsóknir er mikilvægt að huga að siðfræði. Samkvæmt lögum um vísindarannsóknir á 

heilbrigðissviði ber að virða mannhelgi þátttakenda og ekki má fórna mannréttindum fyrir hagsmuni 

vísinda og samfélags (Lög um vísindarannsóknir á heilbrigðssviði, 2014). Þar kemur einnig fram að 

þeir sem fá aðgang að persónuupplýsingum við framkvæmd rannsóknar eru bundnir þagnarskyldu. Í 

þessari rannsókn höfðu einungis gagnaöflunaraðilar og ábyrgðamaður rannsóknar aðgang að 

rannsóknargögnunum. Þau voru ekki geymd á persónugreinanlegu formi og voru ekki greind niður á 

einstaka þátttakendur. Spurningalistarnir tveir voru merktir með númeri og greiningarlykill útbúinn þar 

sem númerin voru tengd við kennitölu. Það var gert til að varðveita gögn um það hverjir höfðu tekið 

þátt í rannsókninni. Greiningarlykillinn var síðan aðskilinn frá öðrum rannsóknargögnum og honum eytt 

að lokinni gagnasöfnun. Niðurstöður voru skoðaðar og unnar út frá öllum þeim þátttakendum sem tóku 

þátt í rannsókninni en ekki hverjum einstaklingi fyrir sig. Að rannsókn lokinni fékk ábyrgðarmaður 

hennar yfirráðarrétt yfir gögnunum. 

Í kynningu á rannsókninni var þátttakendum kynntur réttur sinn að hafna eða hætta þátttöku 

hvenær sem væri og án útskýringa. Ef sjúklingur vildi hætta þátttöku var honum gert ljóst að það 

mundi á engan hátt hafa áhrif á meðferð hans eða þjónustu við hann á sjúkrahúsinu. Eftir að 

rannsóknin hafði verið kynnt þátttakendum skrifuðu þeir undir upplýst samþykki. Í því felst að 

þátttakandi hefur fengið upplýsingar um rannsóknina sjálfa, tileinkað sér þær og haft tækifæri til að 

samþykkja þátttöku eða hafna henni (Polit og Beck, 2012). Í lögum um skráningu og meðferð 

persónuupplýsinga kemur einmitt fram að skráning upplýsinga sé heimil ef hinn skráði hefur sjálfur 

látið upplýsingar í té eða að þeirra sé aflað með samþykki hans (Lög um persónuvernd og meðferð 

persónuupplýsinga, 2009) 

Rannsóknin hlaut leyfi hjá Siðanefnd Landspítala (13/2014), framkvæmdastjórum skurð- og 

lyflækningasviða á Landspítala og var tilkynnt til Persónuverndar (nr. S6671/2014). 
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3 Niðurstöður 
Þátttakendur í rannsókninni voru 70 talsins. Rannsóknin var lögð fyrir 72 en tveir hættu þátttöku. 

Meðalaldur þátttakenda var 60,55 ár (staðalfrávik 12,62), sá elsti var 81 árs og sá yngsti 25 ára. Í töflu 

1 eru upplýsingar um kyn, skiptingu í aldursflokka, deild sem sjúklingur lá á og hvort viðkomandi var 

með annan sjúdóm en krabbmaein sem valdið gat verkjum. Konur voru 55,7% þátttakenda og karlar 

44,3%. Úrtakinu var skipt í tvo aldursflokka og í flokknum 18-64 ára voru 53,6% þátttakenda og 65 ára 

og eldri voru 46,4%. Langflestir þátttakendur voru á dag- og göngudeild 11B eða 77,1%. 

 

Tafla 1. Bakgrunnsupplýsingar þátttakenda. 

 
    

    Fjöldi (N) Hlutfall (%) 

Kyn 

	   	   	  

	  

Kona 39 55,7 

	  

Karl 31 44,3 

Aldursflokkar 
 

	   	  
	  

18-64 ára 37 53,6 

	  
65 ára og eldri 32 46,4 

	  

Vantar 1	  

	  Deild sjúklinga 
	   	  

	  
	  

Dag- og göngudeild 11B 54 77,1 

	  
Krabbameinsdeild 11E 6 8,60 

	  
Blóðlækningadeild 11G 10 14,3 

Sjúkdómur 

	   	   	  

	  

Aðrir sjúkdómar 22 29,4 
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3.1 Hversu mikla verki hafa krabbameinssjúklingar á orðakvarða, 
láréttum og lóðréttum tölukvarða? 

Til að kanna styrk verkja hjá þátttakendum voru skoðaðar tvær spurningar, annars vegar spurning um 

mat á verkjum á þeirri stundu sem rannsóknin var lögð fyrir og hins vegar spurning um mat á verstu 

verkjum síðastliðinn sólarhring. 

Í töflu 2 má sjá meðalstyrk verkja hjá þátttakendum á þeirri stundu sem rannsóknin var lögð fyrir. Á 

orðakvarða jafngildir styrkurinn 1,56 vægum verkjum. Meðalstyrkur verkja á láréttum tölukvarða var  

1,56, en á lóðréttum tölukvarða 1,39. 

 

Tafla 2. Meðalstyrkur verkja þegar spurt var á orðakvarða, láréttum og lóðréttum tölukvarða. 

     Fjöldi (N) Meðaltal Staðalfrávik Miðgildi Lægsta gildi Hæsta gildi 
Orðakvarði 

 
70 1,56 0,67 1,00 1,00 3,00 

Láréttur tölukvarði 70 1,56 1,86 0,00 0,00 7,00 
Lóðréttur 
tölukvarði 70 1,39 1,73 0,00 0,00 5,00 

 

Tafla 3 sýnir meðalstyrk verstu verkja hjá þátttakendum síðastliðinn sólarhring á orðakvarða, 

láréttum og lóðréttum tölukvarða. Svipuð gildi eru á tölukvörðunum tveimur, M = 2,76 á láréttum og M 

= 2,74 á lóðréttum. Á orðakvarða jafngildir M = 2,17 vægum verkjum. 

 

Tafla 3. Meðalstyrkur verkja síðastliðinn sólarhring á orðakvarða, láréttum og lóðréttum  
tölukvarða. 

     Fjöldi (N) Meðaltal Staðalfrávik Miðgildi Lægsta gildi Hæsta gildi 
Orðakvarði 

 
70 2,17 1,09 2,00 1,00 5,00 

Láréttur tölukvarði 70 2,76 2,87 2,00 0,00 10,00 
Lóðréttur 
tölukvarði 70 2,74 2,73 2,50 0,00 9,00 
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Í töflu 4 má sjá meðalstyrk á þeirri stund sem spurt var hjá konum og körlum á láréttum og 

lóðréttum tölukvarða og orðakvarða. Ekki reyndist marktækur munur á styrk verkja milli kynja, hvorki á 

orðakvarða, né láréttum eða lóðréttum tölukvarða.  

 

Tafla 4. Styrkur verstu verkja þegar spurt var eftir kynjum hjá krabbameinssjúklingum. 

 
	  	  

    Konur (N = 39) Karlar (N = 31) 	  	  

 
  Meðaltal (sf) Miðgildi Meðaltal (sf) Miðgildi p - gildi 

Orðakvarði   1,67 (0,77) 1,00 1,42 (0,50) 1,00 0,25 
Láréttur tölukvarði 1,85 (2,12) 1,00 1,19 (1,49) 0,00 0,23 
Lóðréttur tölukvarði 1,54 (1,90) 0,00 1,19 (1,49) 0,00 0,52 

 

Í töflu 5 má sjá styrk verstu verkja síðastliðinn sólarhring hjá konum og körlum með krabbamein á 

láréttum  og lóðréttum tölukvarða og orðakvarða. Ekki reyndist marktækur munur á styrk verkja milli 

kynja, hvorki á orðakvarða, né láréttum eða lóðréttum tölukvarða. 

  

Tafla 5. Styrkur verstu verkja síðastliðinn sólarhring eftir kynjum hjá krabbameinssjúklingum. 

     Konur (N = 39) Karlar (N = 31) 	  	  

 
  Meðaltal (sf) Miðgildi Meðaltal (sf) Miðgildi p - gildi 

Orðakvarði   2,26 (1,163) 2,00 2,06 (0,998) 2,00 0,55 
Láréttur tölukvarði 2,95 (2,991) 3,00 2,52 (2,779) 2,00 0,67 
Lóðréttur tölukvarði 2,79 (2,783) 2,00 2,78 (2,700) 2,00 0,87 

 

Í töflu 6 má sjá meðalstyrk verkja á þessari stundu eftir aldursflokkum hjá krabbameinssjúklingum. 

Ekki reyndist marktækur munur á styrk verkja milli aldursflokka, hvorki á orðakvarða, né láréttum eða 

lóðréttum tölukvarða. 

 

Tafla 6. Styrkur verstu verkja þegar spurt var eftir aldursflokkum hjá krabbameinssjúklingum. 

     18 - 64 ára (N = 37) 65 ára og eldri (N = 32) 

 
  Meðaltal (sf) Miðgildi Meðaltal (sf) Miðgildi p - gildi 

Orðakvarði   1,65 (0,75) 1,00 1,47 (0,57) 1,00 0,40 
Láréttur tölukvarði 1,86 (2,10) 1,00 1,25 (1,59) 0,00 0,23 
Lóðréttur tölukvarði 1,70 (1,93) 1,00 1,06 (1,44) 0,00 0,16 
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Í töflu 7 má sjá meðaltal verstu verkja síðastliðinn sólarhring eftir aldursflokkum hjá 

krabbameinssjúklingum. Ekki reyndist marktækur munur á styrk verstu verkja síðastliðinn sólarhring 

milli aldursflokka, hvorki á orðakvarða, né láréttum eða lóðréttum tölukvarða. 

 

Tafla 7. Styrkur verstu verkja síðastliðinn sólarhring eftir aldursflokkum hjá 
krabbameinssjúklingum. 

     18 - 64 ára (N = 37) 65 ára og eldri (N = 32) 

 
  Meðaltal (sf) Miðgildi Meðaltal (sf) Miðgildi p - gildi 

Orðakvarði   2,19 (1,15) 2,00 2,19 (1,03) 2,00 0,88 
Láréttur tölukvarði 3,03 (3,13) 2,00 2,53 (2,60) 2,50 0,66 
Lóðréttur tölukvarði 2,95 (2,94) 2,00 2,59 (2,49) 3,00 0,74 

 

3.2 Er fylgni milli orðakvarða, lárétts og lóðrétts tölukvarða hjá 
krabbameinssjúklingum? 

Þátttakendur voru beðnir að meta styrk verkja á þremur mismunandi tímapunktum, verki á þeirri 

stundu þegar spurt var, verstu verki síðastliðinn sólarhring og verstu verki sem þeir höfðu upplifað á 

ævinni. Svörin voru notuð til að kanna fylgni milli kvarðanna þriggja og niðurstöður þeirra má sjá í töflu 

8. Sterk fylgni var milli þeirra allra, Spearman´s rho = 0,96 fylgni milli orðakvarða og lárétts tölukvarða 

sem og milli lóðrétts og lárétts tölukvarða, þegar spurt var um verki á þeirri stundu. 

 

Tafla 8. Fylgni (Spearman’s rho) milli orðakvarða, lárétts og lóðrétts tölukvarða á mati á 
verkjum þegar spurt var. 

 
    Orðakvarði Láréttur tölukvarði Lóðréttur tölukvarði   

Orðakvarði (N) 
 

    1,00 (70) 0,96 (70) 0,93 (70) 
 Láréttur tölukvarði (N) 0,96 (70) 1,00 (70) 0,96 (70) 
 Lóðréttur tölukvarði (N) 0,93 (70) 0,96 (70) 1,00 (70)   
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Tafla 9 sýnir fylgni  milli orðakvarða, lárétts og lóðrétts tölukvarða á mati krabbameinssjúklinga á 

verstu verkjum síðastliðinn sólarhring. Sterk fylgni var  milli allra kvarðanna, mest milli lárétts og 

lóðrétts tölukvarða, Spearman´s rho = 0,98. 

 

Tafla 9. Fylgni (Spearman’s rho) milli orðakvarða, lárétts og lóðrétts tölukvarða á mati á verstu 
verkjum síðastliðinn sólarhring. 

 
    Orðakvarði Láréttur tölukvarði Lóðréttur tölukvarði   

Orðakvarði (N) 
 

1,00 (70) 0,87 (70) 0,87 (70) 
 

Láréttur tölukvarði (N) 0,87 (70) 1,00 (70) 0,98 (70) 
 

Lóðréttur tölukvarði (N) 0,87 (70) 0,98 (70) 1,00 (70) 
 

 
Tafla 10 sýnir fylgni milli orðakvarða, lárétts og lóðrétts tölukvarða á mati krabbameinssjúklinga á 

verstu verkjum á ævinni. Sterk fylgni var milli allra kvarðanna, mest milli lárétts og lóðrétts tölukvarða, 

Spearman´s rho = 0,96. 

 

Tafla 10. Fylgni (Spearman’s rho) milli orðakvarða, lárétts og lóðrétts tölukvarða á mati á verstu 
verkjum á ævinni. 

     Orðakvarði Láréttur tölukvarði Lóðréttur tölukvarði 
Orðakvarði (N) 

 
1,00 (70) 0,82 (70) 0,85 (70) 

 Láréttur tölukvarði (N) 0,82 (70) 1,00 (70) 0,96 (70) 
 Lóðréttur tölukvarði (N) 0,85 (70) 0,96 (70) 1,00 (70)   
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3.3 Hvern af kvörðunum þremur, orðakvarða, láréttan eða lóðréttan 
tölukvarða fannst krabbameinssjúklingum auðveldast að nota? 

 

Á mynd 1 má sjá hvaða kvarða þátttakendum fannst auðveldast að nota. Þátttakendur gátu valið einn 

eða fleiri kvarða eftir því sem við átti. Flestir þátttakendur töldu auðveldast að nota orðakvarða, eða 

43%, en 30% fannst auðveldast að nota láréttan tölukvarða. 

 

 

Mynd 1. Yfirlit yfir hvaða kvarða, orðakvarða, láréttan eða lóðréttan tölukvarða þátttakendum 
fannst auðveldast að nota. 
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3.4 Hver af kvörðunum þremur, orðakvarði, láréttur eða lóðréttur 
tölukvarði, lýsir best þeim verkjum sem krabbameinssjúklingar 
hafa? 

 

Mynd 2 sýnir að rúmlega helmingur þátttakenda, eða 53%, fannst orðakvarði lýsa því best hversu 

mikla verki þeir höfðu en 23% þótti láréttur tölukvarði lýsa því best.  

 

Mynd 2. Yfirlit yfir hver af kvörðunum þremur lýsir best þeim verkjum sem þátttakendur höfðu. 
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3.5 Hvern kvarðanna þriggja, orðakvarða, láréttan eða lóðréttan 
tölukvarða, vilja krabbameinssjúklingar helst nota? 

 

Mynd 3 sýnir að helmingi þátttakenda hugnaðist best að nota orðakvarða til að meta verki sína. Um 

fjórðungur kaus að nota láréttan tölukvarða og 16% þann lóðrétta. 

 

 
Mynd 3. Yfirlit yfir hvaða kvarða krabbameinssjúklingar vilja helst nota. 

 

3.6 Hafa verkir truflandi áhrif á daglegt líf krabbameinssjúklinga? 
Þátttakendur voru beðnir að taka afstöðu til truflandi áhrifa verkja á sex mismunandi þætti. Áhrifin voru 

metin á tölukvarðanum 0 – 10, þar sem 0 var engin truflun og 10 algjör truflun. Verkir höfðu mest áhrif 

á svefn, M = 2,76, og því næst á lífsgæði, M = 2,70. Verkir höfðu minnst truflandi áhrif á samskipti 

þátttakenda, M = 1,74. 

 

Tafla 11. Truflandi áhrif verkja síðastliðnar 24 klukkustundir á:  

 
  

  Fjöldi (N) Meðaltal Staðalfrávik Miðgildi Lægsta gildi Hæsta gildi 
Athafnir 
daglegs lífs 69 2,29 2,50 1,00 0,00 8,00 
Geta til göngu 69 2,65 3,09 1,00 0,00 10,00 
Skap 69 1,86 2,34 1,00 0,00 8,00 
Samskipti 70 1,74 2,42 0,00 0,00 8,00 
Svefn 70 2,76 2,90 2,00 0,00 10,00 
Lífsgæði 70 2,70 3,10 1,00 0,00 10,00 
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4 Umræða 
Verkir voru vægir hjá þátttakendum í þessari rannsókn. Ekki reyndist vera marktækur munur á styrk 

verkja hjá þátttakendum, hvorki á verkjum á þeirri stundu þegar spurt var né þegar spurt var um verstu 

verki síðastliðinn sólarhring. Athugaður var munur milli kynja annars vegar og aldursflokka hins vegar. 

Ekki reyndist marktækur munur í þeim samanburði. Sterk fylgni var milli orðakvarða, lárétts og lóðrétts 

tölukvarða. Fýsileiki orðakvarða var mestur. Hann þótti auðveldastur í notkun, lýsa verkjum best og var 

sá kvarði sem flestir vildu helst nota. Verkir höfðu væg truflandi áhrif á daglegt líf þátttakenda. 

Athygli vakti í rannsóknarniðurstöðum hversu litla verki sjúklingar voru með. Meðalstyrkur verkja hjá 

þátttakendum í okkar rannsókn var töluvert lægri en í rannsókn Shvartzman o.fl., en í henni sögðu 

80% þátttakenda verstu verki síðastliðinn sólarhring hafa verið meðalmikla eða gríðarlega. Leiða má 

líkur að því að skilyrði fyrir þátttöku hafi eitthvað um þennan mun að segja, en í ísraelsku rannsókninni 

þurftu þátttakendur að hafa upplifað verki a.m.k. þrisvar í viku eða hafa tekið inn verkjalyf daglega 

síðastliðnar tvær vikur (Shvartzman o.fl., 2003). Á hinn bóginn reyndust niðurstöður rannsóknar 

Yamagishi o.fl. sýna svipaðan styrk verkja þátttakenda og í okkar rannsókn. Rannsóknin laut að styrk 

verkja, lífsgæðum, líknandi meðferð og ánægju hjá göngudeildarsjúklingum með meinvörp eða mein 

sem höfðu tekið sig upp aftur. Stór hluti þátttakenda, 85%, hafði engan eða lítinn verk (Yamagishi o.fl., 

2012). Í rannsókn Sigríðar Zoëga o.fl. á krabbameinssjúklingum á ópíóíðum reyndist meðalstyrkur 

verkja vera 2,56 á skalanum 1 - 4 (Zoëga o.fl., 2013). Bilið á skölunum í rannsókn okkar er breiðara og 

því ekki hægt að bera niðurstöðurnar fullkomlega saman. Þó má segja að sjúklingar í rannsókn 

Sigríðar séu með töluvert meiri verki en í okkar rannsókn. Eins og í rannsókn Shvartzman o.fl. gæti sá 

munur skýrst af ólíkum úrtökum rannsóknanna, þar sem þátttakendur í rannsókn Sigríðar o.fl þurftu 

allir að hafa verið á sterkum verkjalyfjum í að minnsta kosti þrjá sólarhringa. Slík skilyrði voru ekki fyrir 

hendi í okkar rannsókn. Af niðurstöðum okkar má ætla að krabbameinssjúklingar á dag- og göngudeild 

á Landspítala, þar sem flestir þátttakendur í rannsókninni voru, séu vel verkjastilltir. 

Niðurstöður rannsókna eru misvísandi varðandi mun á styrk verkja hjá konum og körlum sem og 

mun milli aldurshópa. Sumar rannsóknir sýna að konur upplifi meiri verki og tjái sig frekar um þá en 

karlar (Fillingim o.fl., 2009; Miaskowski, 2004). Í niðurstöðum nýlegrar íslenskrar rannsóknar  var tíðni 

verkja hærri og styrkur þeirra meiri meðal kvenna heldur en karla (Zoëga, Sveinsdottir, o.fl., 2015). 

Aðrar rannsóknarniðurstöður gefa til kynna að ekki sé kynjamunur líkt og í okkar rannsókn (Edrington 

o.fl., 2004; Gunnarsdottir o.fl., 2010). Svipað er að segja þegar skoðaður er munur milli aldurshópa, 

ekki er samræmi milli rannsóknarniðurstaðna.  Í okkar rannsókn kom í ljós að ekki var marktækur 

munur á styrk verkja eftir aldurshópum. Aðrar rannsóknir hafa bent til þess að styrkur verkja hjá yngri 

aldurshópum sé hærri en hjá þeim eldri (Barbera o.fl., 2010; Zoëga, Sveinsdottir, o.fl., 2015). Leiða má 

líkur að því að mismunandi samsetning aldurshópa geti haft áhrif á niðurstöður og valdið misræmi í 

þeim. Þó mætti ætla miðað við rannsókn okkar að sjúklingar fái viðunandi verkjameðferð óháð kyni og 

aldri. 

Ólíkt rannsókn Dijkers (2010) reyndist fylgni milli kvarðanna þriggja, orðakvarða, lárétts og lóðrétts 

tölukvarða, sterk í okkar rannsókn. Það er hins vegar í samræmi við erlendar rannsóknir sem 

framkvæmdar hafa verið á orðakvarða og tölukvarða og hafa sýnt svipaðar niðurstöður (Brunelli o.fl., 
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2010; Ripamonti og Brunelli, 2009) (Hjermstad o.fl., 2011). Þar sem fylgni milli kvarðanna er sterk 

mætti ætla að hægt sé að nota þá alla jöfnum höndum við mat á verkjum. 

Orðakvarði var sá kvarði sem þátttakendum í þessari rannsókn þótti auðveldast að nota, fannst 

lýsa best þeim verkjum sem þeir höfðu og var einnig sá kvarði sem þeir vildu helst nota við mat á 

verkjum. Í kerfisbundinni samantekt Hjermstad o.fl voru skoðaðar rannsóknir sem báru saman 

tölukvarða, orðakvarða og sjónkvarða. Þar kom fram að í 15 af 19 rannsóknum var tölukvarði sá 

kvarði sem þótti auðveldast að nota (Hjermstad o.fl., 2011). Tölukvarði er einnig sá kvarði sem mest 

hefur verið notaður erlendis. Hann er einfaldur, tekur stuttan tíma og er næmur fyrir breytingum 

(Hawker o.fl., 2011). Það kom okkur á óvart hversu stór hluti þátttakenda í rannsókn okkar kaus að 

nota orðakvarða við mat á verkjum. Á Íslandi er enn unnið að því að innleiða notkun verkjamatskvarða 

hjá öllum sjúklingum. Rannsókn Sigríðar Zoëga á verkjameðferð á Landspítala Háskólasjúkrahúsi 

sýndi að verkjamat var einungis framkvæmt með verkjamatskvörðum hjá 15% sjúklinga (Zoëga, Ward, 

o.fl., 2015). Það er því augljóst að hefð fyrir notkun verkjamatskvarða hefur ekki skapast á Íslandi og 

gæti sú staðreynd því skýrt hvers vegna niðurstöður okkar eru frábrugðnar erlendum rannsóknum.  

Niðurstöður þessarar rannsóknar líkt og annarra sýna að verkir hafa truflandi áhrif á daglegt líf 

krabbameinssjúklinga og með auknum styrk verkja eykst truflun þeirra. Á heildina litið sýna niðurstöður 

okkar að truflandi áhrif verkja á þátttakendur voru lítil. Gera má ráð fyrir að skýringin á lágum 

meðalstyrk verkja sé afrakstur árangursríkrar verkjameðferðar eða sú að sjúklingar séu ekki með mikla 

verki í grunninn. Með slíkri meðferð er hægt að bæta lífsgæði fólks, draga úr truflandi áhrifum verkja 

og þannig stuðla að aukinni virkni í daglegu lífi. Það er ljóst að með auknum verkjum verða truflandi 

áhrif á daglegt líf meiri (Serlin o.fl., 1995). Í rannsókn okkar kom í ljós að verkir höfðu t.d. væg truflandi 

áhrif á svefn þátttakenda. Svipaðar niðurstöður er að finna í rannsókn Wang o.fl. sem könnuðu áhrif 

verkja á skap og gæði svefns hjá krabbameinssjúklingum. Til þess var notuð Stutt verkjaskrá.  

Meðaltal þeirrar truflunar sem verkir höfðu á svefn var 2,7 (á skalanum 0-10) en það svipar til okkar 

niðurstaðna (Wang, Wang, Chang og Lin, 2007). Íslensk rannsókn á verkjum og öðrum einkennum og 

áhrifum þeirra á lífsgæði krabbameinssjúklinga á ópíóíðum sýndi að fjöldi einkenna, verkir og 

magnleysi tengdust lakari lífsgæðum. Þrátt fyrir verkjameðferð þessara sjúklinga var hún ófullnægjandi 

(Zoëga o.fl., 2013).  
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4.1 Takmarkanir og styrkleikar 
Rannsóknin var lögð fyrir sjúklinga bæði á dag- og göngudeild og legudeildum. Hlutfall þátttakenda af 

legudeildum var mun lægra en af dag- og göngudeild og hópurinn því fremur einsleitur. Þar af leiðandi 

er erfitt að draga ályktanir af niðurstöðum um þátttakendur sem eru inniliggjandi.  Sjúklingar á 

legudeildum voru veikari og höfnuðu frekar þátttöku í rannsókninni vegna þess. Annar takmarkandi 

þáttur er sá að hvergi kemur fram í gögnunum á hvaða verkjameðferð þátttakendur eru. Sú 

verkjameðferð sem þátttakendur fá hverju sinni hefur áhrif á styrk verkja og truflun þeirra á daglegt líf. 

Því hefði verið gagnlegt að hafa slíkar upplýsingar og skoða þær í samhengi við styrk verkja hjá 

þátttakendum. 

Þegar spurningalistarnir voru lagðir fyrir þátttakendur gátu þeir fengið aðstoð hjá 

gagnaöflunaraðilum. Það getur bæði verið styrkjandi og takmarkandi þáttur. Styrkleikinn er sá að 

þátttakendur  gátu fengið nánari útskýringar á spurningum og fengið aðstoð við að fylla listana út. Á 

þann hátt var tryggt að allir sem vildu gætu tekið þátt í könnuninni. Hins vegar getur aðstoðin skekkt 

niðurstöður rannsóknarinnar ef spyrjandi hefur áhrif á þátttakendur. 

Tegund þess úrtaks sem notað var er styrkleiki fyrir rannsóknina. Samfellt úrtak er það sterkasta af 

þægindaúrtökum og dregur verulega úr hættu á skekkjum í niðurstöðum (Polit og Beck, 2012). Eykur 

það styrk rannsóknarinnar að við fengum þjálfun í gagnaöflun og öfluðum allra gagna sjálfar.  
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5 Ályktanir  
Eitt af aðaleinkennum krabbameinssjúklinga eru verkir og hafa þeir truflandi áhrif á daglegt líf 

sjúklinga. Mikilvægt er að meta styrk verkja með verkjamatskvörðum, en mat á verkjum er grunnur að 

árangursríkri verkjameðferð. Allir kvarðarnir þrír, orðakvarði, láréttur og lóðréttur tölukvarði, sem 

skoðaðir voru í þessari rannsókn, gefa góða mynd af styrk verkja hjá krabbameinssjúklingum. Milli 

þeirra var sterk fylgni og mætti því ætla að hver þeirra sem notaður væri, gæfi svipaða mynd af 

styrkleika verkjanna. Orðakvarði var  þó sá kvarði sem flestum fannst lýsa verkjum sínum best, fannst 

auðveldast að nota þeir og vildu helst nota. Í ljósi þess að hvorki reyndist meðalstyrkur verkja hár né 

mældist marktækur munur milli kynja eða aldurshópa má álykta sem svo að krabbameinssjúklingar í 

þessari rannsókn hljóti viðunandi verkjameðferð eða séu ekki með slæma verki í grunninn. Ætla má að 

væg truflandi áhrif verkja á daglegt líf þátttakenda beri einnig vott um gæði verkjameðferðarinnar. 

Rannsókn þessi er hluti af stærri rannsókn þar sem markmiðið er að kanna áreiðanleika og 

réttmæti þeirra þriggja kvarða sem skoðaðir voru í þessari rannsókn. Slík heildarrannsókn hefur ekki 

verið framkvæmd áður hér á landi. Niðurstöður þeirrar rannsóknar verða notaðar til að gera 

verkjameðferð markvissari og stuðla þannig að auknum gæðum meðferðar. Fróðlegt verður að fylgjast 

með niðurstöðum rannsóknarinnar. Athyglisvert væri að kanna frekar notkun kvarðanna og gagnsemi 

þeirra fyrir krabbameinssjúklinga. Þar sem ekki hefur verið rannsakaður munur á styrk verkja og 

verkjaupplifun hjá körlum og konum með krabbamein á Íslandi væri auk þess áhugavert að sjá hvað 

slík athugun mundi leiða í ljós. 

Vegna þess hve algengir verkir eru og hafa truflandi áhrifa á daglegt líf sjúklinga eru niðurstöður 

rannsóknar sem þessarar mikilvægar fyrir hjúkrun. Notkun verkjamatskvarða leggur grunn að 

árangursríkri verkjameðferð og stuðlar að betri líðan sjúklinga. Hjúkrunarfræðingar þurfa að hafa 

aðgang að réttmætum og áreiðanlegum matskvörðum sem henta ólíkum þörfum sjúklinga. Sterk fylgni 

milli orðakvarða, lárétts og lóðrétts tölukvarða bendir til þess að þá megi nota jöfnum höndum við mat 

á styrk verkja hjá krabbameinssjúklingum. 
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Fylgiskjal 1 
Skráningablað þar sem númer þátttakanda var skráð, hvaða deild hann tilheyrði og í hvaða röð 

kvarðarnir voru lagðir fyrir. 

 

 

 

 

Rannsókn'á'kvörðum'til'að'meta'styrk'verkja!
Hópur'og'röð'kvarða'

'

!

'

NÚMER'ÞÁTTTAKANDA!!!!!!___________!

'

HÓPUR'

A. Á!fyrsta!degi!eftir!skurðaðgerð!

B. Með!gigt/langvinna!verki!

C. Á!öldrunarendurhæfingardeild!

D. Með!krabbamein!!

___!deild!11B! ___deild!11G! ___!deild!11E!

!

Röð'kvarða'(númerið'eftir'því'í'hvaða'röð'sjúklingur'fær'kvarða)'

_____Láréttur!kvarði!

_____Orðakvarði!

_____Lóðréttur!kvarði!
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Fylgiskjal 2 
Matsblað til að meta verki á orðakvarða. 

 

 

 

 

 

Rannsókn'á'kvörðum'til'að'meta'styrk'verkja!
LISTI'1:A'styrkur'verkja'og'mat'á'þörf'fyrir'meðferð'

'

!

Orðakvarði'

!

Vinsamlega!skrifaðu!hvaða!lýsingarorð!á!kvarðanum!lýsir!best!afstöðu!þinni!

!

1. Hversu!mikla!verki!ertu!með!núna'á!þessum!kvarða?!______!

2. Hversu!miklir!voru!verstu!verkir!síðastliðinn'sólarhring!samkvæmt!þessum!

kvarða?_____!

3. Hversu!miklir!voru!verstu!verkir!sem!þú!hefur!upplifað!á'ævinni'á!þessum!

kvarða?!_____!

4. Ef!hjúkrunarfræðingur!kæmi!til!þín!og!spyrðir!hversu!mikla!verki!þú!værir!

með!á!þessum!kvarða.!Hvaða!orð!mundi!!lýsa'því'best:!

a. Að!þú!værir!með!litla!verki!og!teldir!þig!ekki!þurfa!á!meðferð!við!verkjum!

að!halda?!_____!

b. Að!þú!værir!með!verki!en!meðferð!væri!ekki!aðkallandi?!_____!

c. Að!þú!værir!með!mikla!verki!og!þyrftir!tafarlaust!að!fá!meðferð!við!

verkjum?!_____!

Númer!þátttakanda_________!
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Fylgiskjal 3 
Matsblað til að meta verki á láréttum númerakvarða.  

 

 
 

 

Rannsókn'á'kvörðum'til'að'meta'styrk'verkja!
LISTI'1:A'styrkur'verkja'og'mat'á'þörf'fyrir'meðferð'

'

!

Láréttur'númerakvarði'

!

Vinsamlega!skrifaðu!hvaða!tala!á!kvarðanum!lýsir!best!afstöðu!þinni!

!

1. Hversu!mikla!verki!ertu!með!núna'á!þessum!kvarða?!______!

2. Hversu!miklir!voru!verstu!verkir!síðastliðinn'sólarhring!samkvæmt!þessum!

kvarða?_____!

3. Hversu!miklir!voru!verstu!verkir!sem!þú!hefur!upplifað!á'ævinni'á!þessum!

kvarða?!_____!

4. Ef!hjúkrunarfræðingur!kæmi!til!þín!og!spyrðir!hversu!mikla!verki!þú!værir!

með!á!þessum!kvarða.!Hvaða!tala!mundi!!lýsa'því'best:!

a. Að!þú!værir!með!litla!verki!og!teldir!þig!ekki!þurfa!á!meðferð!við!verkjum!

að!halda?!_____!

b. Að!þú!værir!með!verki!en!meðferð!væri!ekki!aðkallandi?!_____!

c. Að!þú!værir!með!mikla!verki!og!þyrftir!tafarlaust!að!fá!meðferð!við!

verkjum?!_____!

Númer!þátttakanda_________!
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Fylgiskjal 4 
Matsblað til að meta verki á lóðréttum númerakvarða. 

 

 

 

 

Rannsókn'á'kvörðum'til'að'meta'styrk'verkja!
LISTI'1:A'styrkur'verkja'og'mat'á'þörf'fyrir'meðferð'

'

!

Lóðréttur'númerakvarði'

!

Vinsamlega!skrifaðu!hvaða!tala!á!kvarðanum!lýsir!best!afstöðu!þinni!

!

1. Hversu!mikla!verki!ertu!með!núna'á!þessum!kvarða?!______!

2. Hversu!miklir!voru!verstu!verkir!síðastliðinn'sólarhring!samkvæmt!þessum!

kvarða?_____!

3. Hversu!miklir!voru!verstu!verkir!sem!þú!hefur!upplifað!á'ævinni'á!þessum!

kvarða?!_____!

4. Ef!hjúkrunarfræðingur!kæmi!til!þín!og!spyrðir!hversu!mikla!verki!þú!værir!

með!á!þessum!kvarða.!Hvaða!tala!mundi!!lýsa'því'best:!

a. Að!þú!værir!með!litla!verki!og!teldir!þig!ekki!þurfa!á!meðferð!við!verkjum!

að!halda?!_____!

b. Að!þú!værir!með!verki!en!meðferð!væri!ekki!aðkallandi?!_____!

c. Að!þú!værir!með!mikla!verki!og!þyrftir!tafarlaust!að!fá!meðferð!við!

verkjum?!_____!

Númer!þátttakanda_________!
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Fylgiskjal 5 

Matsblað til að meta fýsileika verkjamatskvarða, truflandi áhrif verkja ásamt bakgrunnsupplýsingum. 
 

 

Rannsókn'á'kvörðum'til'að'meta'styrk'verkja!
LISTI'2:Mat'á'kvörðum,'áhrif'verkja'og'bakgrunnsspurningar'

1'

!

Mat'á'kvörðum' '

Vinsamlega!settu!hring!utan!um!það!svar!sem!lýsir!best!afstöðu!þinni!!

1. Hvern'þessara'kvarða'var'auðveldast'að'nota?'

a. Lárétta!númerakvarðann!

b. Orðakvarðann!

c. Lóðrétta!númerakvarðann!

2. Hver'þessara'kvarða'lýsti'því'best'hversu'mikla'verki'þú'hafðir?'

a. Lárétta!númerakvarðann!

b. Orðakvarðann!

c. Lóðrétta!númerakvarðann!

3. Hvern'þessara'kvarða'vildir'þú'helst'nota?'

1. Lárétta!númerakvarðann!

2. Orðakvarðann!

3. Lóðrétta!númerakvarðann!

Hefurðu'einhverjar'athugasemdir'við'kvarðana'sem'þú'vilt'koma'á'framfæri?'

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________!

!

Númer!þátttakanda_________!
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Rannsókn'á'kvörðum'til'að'meta'styrk'verkja!
LISTI'2:Mat'á'kvörðum,'áhrif'verkja'og'bakgrunnsspurningar'

2'

!

Truflandi'áhrif'verkja'

Vinsamlega!merktu!við!þá!tölu!sem!best!lýsir!því!hversu!mikið!verkir!hafa!haft!
truflandi!áhrif!á!eftirfarandi!þætti!síðastliðnar!24!klukkustundir:!!
'

4. Daglegar!athafnir!

! 0! 1! 2! 3! 4! 5! 6! 7! 8! 9! 10! !
Engin!truflun! ! ! ! ! ! ! ! Trufla!algjörlega!
!

5. Getu!til!göngu!

! 0! 1! 2! 3! 4! 5! 6! 7! 8! 9! 10! !
Engin!truflun! ! ! ! ! ! ! ! Trufla!algjörlega!
!

6. Skap!

! 0! 1! 2! 3! 4! 5! 6! 7! 8! 9! 10! !
Engin!truflun! ! ! ! ! ! ! ! Trufla!algjörlega!
!

7. Samskipti!við!annað!fólk!

! 0! 1! 2! 3! 4! 5! 6! 7! 8! 9! 10! !
Engin!truflun! ! ! ! ! ! ! ! Trufla!algjörlega!
!

8. Svefn!!

! 0! 1! 2! 3! 4! 5! 6! 7! 8! 9! 10! !
Engin!truflun! ! ! ! ! ! ! ! Trufla!algjörlega!
!

9. Lífsánægju!

! 0! 1! 2! 3! 4! 5! 6! 7! 8! 9! 10! !
Engin!truflun! ! ! ! ! ! ! ! Trufla!algjörlega!
' '



45 
 

 

 

 

Rannsókn'á'kvörðum'til'að'meta'styrk'verkja!
LISTI'2:Mat'á'kvörðum,'áhrif'verkja'og'bakgrunnsspurningar'

3'

!

Bakgrunnsspurningar'

10. !Hvaða!ár!ertu!fædd(ur)?_______!

11. !Ertu!kona!eða!karl?!

a. Kona!

b. Karl!!

12. !Ert!þú!með!eitthvað!af!eftirtöldu?!Vinsamlega!merktu!við!allt!sem!við!á.!

c. Sykursýki!

d. Krabbamein!

e. Gigt!

f. Taugasjúkdóm!s.s.!MS!eða!MND!

g. Langvinna!verki!(aðra!en!gigtarverki)!

!

!



46 
 

Fylgiskjal 6 

 

!
!

Upplýst!samþykki!fyrir!þátttöku!í:!!

Rannsókn!á!kvörðum!til!að!meta!styrk!verkja!

Ágæti!viðtakandi!

Tilgangur)þessa)bréfs)er)að)óska)eftir)þátttöku)þinni)í)rannsókn)á)kvörðum)til)að)meta)styrk)

verkja)á)Landspítala.))

)

Ábyrgðarmaður!rannsóknar!!
Ábyrgðarmaður)rannsóknarinnar)er)Sigríður)Zoëga,)PhD,)sérfræðingur)í)hjúkrun)á)

Landspítala)og)lektor)við)Hjúkrunarfræðideild)Háskóla)Íslands.)Hægt)er)að)hafa)samband)við)

Sigríði)í)síma)543O1427)eða)með)tölvupósti)á)netfangið)szoega@landspitali.is))Einnig)er)hægt)

að)senda)henni)bréf)á)Eiríksgötu)19,)101)Reykjavík.))Meðrannsakendur)eru)Herdís)

Sveinsdóttir)prófessor)við)Háskóla)Íslands,)Gísli)Vigfússon)svæfingarlæknir)á)Landspítala,)

Sigríður)Gunnarsdóttir)framkvæmdastjóri)hjúkrunar)á)Landspítala,)og)Guðrún)Dóra)

Guðmannsdóttir)sérfræðingur)í)hjúkrun)á)Landspítala.)Rannsóknin)er)lokaverkefni)Auðar)

Sesselju)Gylfadóttur,)meistaranema)í)hjúkrunarfræði,)og)Jónínu)Sóleyjar)Halldórsdóttur)og)

Bryndísar)Oddsdóttur,)nemenda)í)hjúkrunarfræði.)

Tilgangur!rannsóknarinnar!!
Tilgangur)rannsóknarinnar)er)að)kanna)áreiðanleika)og)réttmæti)þriggja)kvarða)sem)notaðir)

eru)til)að)meta)styrk)verkja.)Ætlunin)er)að)kanna)hvort)samræmi)er)á)milli)kvarðanna)þriggja)

og)hver)þeirra)hugnist)fólki)best.)Einnig)verður)skoðað)hvar)á)kvörðunum)fólk)telur)að)það)

þurfi)á)meðferð)við)verkjum)að)halda.))

Þátttakendur!!
Þátttakendur)verða)70)einstaklingar)sem)farið)hafa)í)skurðaðgerð,)70)einstaklingar)á)

öldrunarlækningadeild,)70)einstaklingar)með)krabbamein)og)70)einstaklingar)með)langvinna)

verki,)alls)280)einstaklingar.)Nöfn)þátttakenda)verða)fengin)hjá)deildarstjórum)

þátttökudeilda.)

Hvað!felst!í!þátttöku!!
Í)þátttöku)felst)að)svara)tveimur)stuttum)spurningalistum)einu)sinni.)Verkjakvarðarnir)þrír)

sem)verið)er)að)skoða)verða)lagðir)fyrir)þig)samdægurs)og)þú)svarar)spurningalistunum)í)

framhaldi)af)því.)Spurningalistarnir)innihalda)samtals)30)atriði)og)gert)er)ráð)fyrir)að)það)taki)

þig)um)15O20)mínútur)að)svara.)Listarnir)verða)merktir)með)númeri)en)útbúinn)verður)

greiningarlykill)þar)sem)númerin)eru)tengd)við)kennitölu.)Það)er)gert)til)að)halda)utan)um)

hverjir)hafa)tekið)þátt)í)rannsókninni.)Þessi)greiningarlykill)verður)aðskilinn)frá)öðrum)

rannsóknargögnum)og)honum)verður)eytt)að)lokinni)gagnasöfnun.)Niðurstöður)verða)
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skoðaðar)og)birtar)út)frá)öllum)þeim)sem)taka)þátt)í)rannsókninni)en)ekki)hverjum)

einstaklingi)fyrir)sig.))

Áhætta/ávinningur!!
Ekki)er)talið)að)því)fylgi)áhætta)að)taka)þátt)í)rannsókninni.))Ávinningur)af)þátttöku)felst)fyrst)

og)fremst)í)því)að)niðurstöðurnar)auka)þekkingu)og)má)vonandi)nýta)til)að)bæta)mat)og)

meðferð)verkja.)Allar)upplýsingar)verða)meðhöndlaðar)sem)trúnaðarmál.))Ekki)er)greitt)fyrir)

þátttöku)í)rannsókninni.!

Réttur!til!að!hafna!og!hætta!þátttöku!!
Þú)hefur)fullan)rétt)til)að)hafna)eða)hætta)þátttöku)í)þessari)rannsókn)hvenær)sem)er)og)án)

nokkurra)útskýringa.)Hvort)sem)þú)ákveður)að)taka)þátt)eða)ekki)mun)það)ekki)hafa)nein)

áhrif)á)meðferð)þína))eða)þjónustu)á)sjúkrahúsinu.)Þér)er)frjálst)að)sleppa)því)að)svara)

einstökum)spurningum)ef)þú)vilt.)Hins)vegar)er)mikilvægt)fyrir)niðurstöður)rannsóknarinnar)

að)þú)svarir)sem)flestum)spurningum)og)hver)þátttakandi)er)mikilvægur.)))

Rannsóknin)hefur)hlotið)leyfi)frá)Siðanefnd)Landspítala),)frá)framkvæmdastjórum)skurðO)og)

lyflækningasviða)á)Landspítala)og)hefur)verið)tilkynnt)til)Persónuverndar.)

Til)að)samþykkja)þátttöku)þarftu)að)skrifa)undir)tvö)eintök)af)þessu)samþykki.)Annað)

eintakið)er)fyrir)þig)en)hitt)er)fyrir)rannsakendur.))

,,Mér%hefur%verið%kynntur%tilgangur%þessarar%vísindarannsóknar%og%í%hverju%þátttaka%mín%er%
fólgin.%%Ég%er%samþykk(ur)%þátttöku”.%

%

_______________________________________________________________%
%
Undirskrift)þátttakanda)

)

)

_______________________________________________________________)

Undirskrift)rannsakanda)f.h.)ábyrgðarmanns)

%

Ef%þú%hefur%spurningar%um%rétt%þinn%sem%þátttakandi%í%þessari%vísindarannsókn%eða%vilt%hætta%
þátttöku%í%rannsókninni%getur%þú%snúið%þér%til%siðanefndar%Landspítala%Eirbergi,%Eiríksgötu%34,%
101%Reykjavík.%Sími:%543%7465,%%tölvupóstur:)sidanefnd@landspitali.is.))

))



48 
 

Fylgiskjal 7 
Orðakvarði sem notaður var við mat á styrk verkja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORÐAKVARÐI 

 

 

Engir  
verkir  

Vægir 
verkir 

Miðlungs 
verkir 

Miklir 
verkir 

Gríðarlegir 
verkir 
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Fylgiskjal 8 
Láréttur tölukvarði sem notaður var við mat á styrk verkja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÁRÉTTUR KVARÐI 

 

 

 

0   1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 

 

Enginn verkur Versti hugsanlegi verkur 
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Fylgiskjal 9 
Lóðréttur tölukvarði sem notaður var við mat á styrk verkja. 

 

 

 

10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
0 

 Versti 
hugsanlegi 
verkur 

Versti hugsanlegi verkur 

Enginn verkur 

LÓÐRÉTTUR KVARÐI 
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Fylgiskjal 10 

 

 

___________________________________________________________________________________ 
Si!anefnd Landspítala                                   Forma!ur: Jón Snædal  
Vísinda- og "róunarsvi!i  Varaforma!ur: Elísabet Gu!mundsdóttir 
Eirbergi, Eiríksgötu 34  Forstö!uma!ur: Tinna Eysteinsdóttir 
101 Reykjavík      Tölvupóstur: sidanefnd@landspitali.is 
 

 
 

 
 

 Reykjavík, 24.september 2015 
                  JSn/te 
 
 
 
 
Sigrí!ur Zoëga, sérfræ!ingur í hjúkrun 
Skur!lækningasvi!i Landspítala 
Eiríksgötu 19. 
 
 
 
 
 
Var!ar erindi 13/2014 „Árei!anleiki og réttmæti kvar!a til a! meta styrk verkja.“ 
 
 
Ágæta Sigrí!ur.  
 
Si!anefnd hefur mótteki! bréf "itt dagsett 14.september 2015 "ar sem óska! er eftir 
"ví a! bæta vi! rannsóknarhópi 70 einstaklinga af dag- og göngudeild bló!- og 
krabbameinslækninga, krabbameinslækningadeild og bló!lækningadeild. Einnig a! 
tveir hjúkrunarfræ!inemar, Jónína Sóley Halldórsdóttir og Bryndís Oddsdóttir,  munu 
koma a! framkvæmd rannsóknarinnar og áætla! er a! gagnasöfnun "essa hluta ljúki 
eigi sí!ur en í mars 2016. Auk "ess er be!i! um framlengingu út október 2015 til a! 
klára upprunalega gagnasöfnun.  Si!anefnd hefur borist afrit af leyfum deildarstjóra 
og framkvæmdastjóra lyflækningasvi!s, Persónuvernd gerir engar athugasemdir. 
Bei!nin er sam"ykkt án athugasemda.  
 
 
 
   
Gangi "ér vel vi! rannsóknarstörfin. 
 
 
 
Vir!ingarfyllst fyrir hönd si!anefndar Landspítala, 
 
______________________________________ 
Tinna Eysteinsdóttir, forstö!uma!ur. 
 


