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Ágrip 

Bakgrunnur: Áætlað er að aðsókn aldraðra á bráðamóttökur muni aukast verulega á næstu 

áratugum. Aldraðir eru að mörgu leyti ólíkir yngri sjúklingum og hafa gjarnan mörg og flókin 

heilsufarsleg vandamál. Hefðbundið skipulag á bráðamóttökum, með tilheyrandi hraða og 

forgangsröðun, þykir ekki mæta þörfum aldraðra nægilega vel og eru þeir í mikilli hættu á  að hljóta 

neikvæðar heilsufarslegar afleiðingar eftir komu sína þangað. Þetta kallar á nýjar nálganir og aðlögun 

heilbrigðiskerfa víða um heim að fjölþættum þörfum þessa sjúklingahóps. Á síðustu áratugum hafa 

fjölmörg skimunartæki verið þróuð með það að markmiði að greina aldraða sjúklinga sem eru í hættu á 

neikvæðum afleiðingum svo hægt sé að vísa þeim í viðeigandi úrræði. Skimunartækin ISAR og TRST 

hafa mest verið rannsökuð en InterRAI BM skimun er nýtt og lítið prófað.   

Aðferðir: Gerð var framsýn þversniðsrannsókn til að bera saman ISAR, TRST og interRAI BM skimun. 

Þátttakendur voru 67 ára og eldri sjúklingar (n=200) sem leituðu á bráðamóttöku Landspítala á 

tímabilinu 8. febrúar til 9. mars 2016. Bakgrunnsupplýsingar um aldur, búsetuform, heimaþjónustu og 

það hvort sjúklingur byggi einn fengust frá þátttakendum eða aðstandendum þeirra. Öll þrjú 

skimunartækin voru lögð fyrir þátttakendur. Kí-kvaðrat próf var notað til að kanna hvort tölfræðilega 

marktækur munur væri milli kynja varðandi eftirfarandi atriði: bakgrunn, svör við einstökum 

spurningum skimunartækjanna og heildarstigafjölda úr þeim. Reiknaður var Pearson fylgnistuðull til að 

meta fylgni milli skimunartækjanna hvað varðar heildarstigafjölda og áhættuflokkun. Notast var við 

Cohen’s kappa til að meta samræmi milli skimunartækjanna við áhættuflokkun sjúklinga.  

Niðurstöður: Samtals tóku 200 þátt í rannsókninni en 36 neituðu eða gátu ekki tekið þátt. Af 

þátttakendum voru 44,5% voru karlar. Meðalaldurinn var 78,9 ár. Konur voru að jafnaði eldri en karlar, 

fengu frekar heimaþjónustu og bjuggu oftar einar. Ekki var teljandi munur milli kynja varðandi svör við 

spurningum skimunartækjanna að frátöldum þremur spurningum eða einni í hverju skimunartæki. Af 

þátttakendum fengu 57% ≥2 stig úr ISAR, 71,5% fengu ≥2 stig úr TRST og 71,5% fengu ≥3 stig úr BM 

skimun og flokkuðust í áhættu. Þeir þátttakendur sem voru 80 ára og eldri og þeir sem nutu einhvers 

konar heimaþjónustu fengu að jafnaði fleiri stig úr öllum skimunartækjunum. Þátttakendur sem bjuggu 

einir fengu að meðaltali fleiri stig úr TRST. Konur höfðu tilhneigingu til að fá fleiri stig úr 

skimunartækjunum en karlar, munurinn var þó einungis tölfræðilega marktækur fyrir BM skimun. 

Jákvæð marktæk fylgni mældist milli allra skimunartækjanna. Sterkasta fylgnin var milli ISAR og TRST 

en var þó einungis í meðallagi. Fylgni milli áhættuflokkunar ISAR og TRST var veik en fylgni milli BM 

skimunar og bæði ISAR og TRST var hverfandi. Samræmi í áhættuflokkun var allnokkuð milli BM 

skimunar og bæði ISAR og TRST. Miðlungssamræmi var milli ISAR og TRST. 

Ályktun: Skimunartækin henta almennt ekki vel ein og sér en bent hefur verið á að þau gætu 

gagnast samhliða klínísku mati hjúkrunarfræðinga. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu nokkurt 

samræmi BM skimunar við ISAR og TRST en ekki nægilega mikið til að réttlæta innleiðingu BM 

skimunar. Frekari rannsókna er þörf á þessu nýja skimunartæki til að staðfesta niðurstöður okkar sem 

og niðurstöður áframhaldandi rannsóknar rannsóknarhópsins. 

Lykilorð: Aldraðir, bráðamóttaka, hjúkrun, skimun, áhætta, TRST, ISAR, interRAI BM skimun 
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Abstract 

Background: The number of emergency department (ED) visits by elderly people is expected to rise 

considerably in the next decades. Elderly patients are in many ways different from younger patients 

and often have complex health-related problems and comorbidities. The traditional fast-paced ED 

model is not thought to adequately meet the complex needs of the elderly, who are at high risk of 

adverse outcomes after discharge. This calls for new approaches and adjustments of healthcare 

systems around the world. In the last decades a number of screening instruments have been 

developed to identify those at risk for adverse outcomes and in need of geriatric interventions. The 

ISAR and the TRST are the most studied of those instruments, whereas the interRAI ED screener is a 

new screening instrument in the form of a mobile app, which has been translated into Icelandic. 

Methods: A prospective cross-sectional study was conducted to compare the ISAR, TRST and 

interRAI ED screener. 200 patients aged 67 and over were recruited at their visit to the emergency 

department at Landspitali from February 8th to March 9th 2016.  The background information about 

the patient’s age, accommodation, home service and whether a patient lived alone or not was 

obtained via the patient or caregiver. The three screening tools were used on all the participants. We 

used a chi-square test to see whether there was a statistical difference between sexes regarding their 

background information, answers to each question of the screening tools and their total scores. 

Pearson’s correlation coefficient was calculated to assess the correlation between the screening tools 

regarding total score and risk stratification. Finally, Cohen’s kappa was used to assess the extent of 

agreement between the screening tools regarding risk stratification of patients.  

Results: A total of 200 agreed to participation whereas 36 declined or were not able to participate. Of 

the participants, 44,5% were male. The mean age was 78,9 years. Women were on average older 

than men and were more likely to live alone and accept home service. There was no statistically 

significant difference between sexes regarding the answers to the screening tools questions aside 

from three questions or one from each screening tool. Participants that got an ISAR score of ≥2 were 

57% and 71,5% out of TRST and 71,5% got an interRAI ED screener score of ≥3. These participants 

were classified in risk of adverse outcomes. Participants 80 years and older and those who accepted 

any kind of home service got on average a higher score out of all the screening tools. Participants who 

lived alone got on average a higher score out of all the screening tools. Women tended to get a higher 

score than men out of all the screening tools, the difference was only statistically significant for ED 

screener. The strongest correlation was between ISAR and TRST, nevertheless it was only fair. The 

correlation between ISAR and TRST risk stratification was weak but the correlation between ED 

screener and both ISAR and TRST was negligible. ED screener was in fair agreement with both ISAR 

and TRST regarding risk stratification whereas ISAR was in moderate agreement with TRST.  

Conclusion: The screening tools do not function properly on their own, but studies have shown that 

the screening tools could be useful when used along with a nurse’s clinical judgement.  The results of 

our study indicated that the InterRAI ED Screener is partly in accordance with the ISAR and TRST 

screening tools, but not enough to justify an introduction. Further research is needed to confirm the 

conclusions of this study. 
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Þakkir 

Við viljum koma á framfæri einlægu þakklæti okkar til allra þeirra sem að einhverju leyti veittu aðstoð 

sína við rannsóknina og ritun þessa verkefnis.  

Fyrst ber að þakka rannsóknarhópnum sem ásamt okkur stendur að rannsókninni. Hópinn skipa þær 

Anna Björg Jónsdóttir, Elfa Þöll Grétarsdóttir, Guðrún Dóra Guðmannsdóttir, Ingibjörg Hjaltadóttir, 

Lovísa A. Jónsdóttir, Ingibjörg Sigurþórsdóttir og Þórdís Katrín Þorsteinsdóttir. Leiðbeinendur okkar, 

tveir síðastnefndu meðlimir hópsins, fá sérstakar þakkir fyrir góða leiðsögn og stuðning í gegnum allt 

ferlið.  

Rakel Edda Guðmundsdóttir á miklar þakkir skilið fyrir góðar ráðleggingar varðandi orðalag og málfar 

og fyrir langar vökunætur við yfirlestur og andlegan stuðning. 

Við viljum einnig þakka Hauki Tý Guðmundssyni fyrir ómetanlega aðstoð við tölfræðiúrvinnslu og rýni 

fræðilegs efnis verkefnisins.  

Við viljum þakka Gylfa Þór Guðmundssyni innilega fyrir innblástur og metnaðarfullar hugmyndir sem 

nýtast okkur eflaust í framtíðinni. Einnig viljum við þakka Gylfa fyrir einstaklega notalegan sunnudag í 

tölvuveri Háskóla Íslands.  

Við viljum þakka Snorra Haraldssyni fyrir stuðning, þolinmæði og góðan mat.  

Óskar Snorrason fær sérstakar þakkir fyrir að færa okkur gleði alla daga.  

Villi Kalli fær góðar þakkir fyrir að minna okkur á að hlátur gerir allt auðveldara.  

Starfsfólki bráðamóttöku Landspítala í Fossvogi viljum við þakka fyrir einstaklega góðar móttökur, 

umburðarlyndi og framlag þeirra til rannsóknarinnar.   

Síðast en ekki síst viljum við koma á framfæri þakklæti til þeirra sjúklinga sem tóku þátt í rannsókninni.  
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Skilgreiningar hugtaka 

Aldraður: samkvæmt íslenskum lögum telst einstaklingur aldraður við 67 ára aldur (Lög um málefni 

aldraðra nr. 124/1999). Víða erlendis er miðað við 65 ára aldur.  

Athafnir daglegs lífs: eru þær daglegu athafnir einstaklings sem varða böðun, klæðnað, hreyfingu 

milli rúms og stóls og notkun salernis (Hoogerduijn o.fl., 2007). 

Bráðamóttaka Landspítala - vísar til bráðadeildanna G-2 og G-3 á Landspítalanum í Fossvogi.  

Færniskerðing (e. functional decline): skerðing á sjálfstæðri getu einstaklings til athafna daglegs lífs 

og/eða sjálfsumönnunar (Hoogerduijn o.fl., 2007). 

Hrumleiki (e. frailty): er öldrunarheilkenni sem felur í sér skerta líkamlega, vitsmunalega og/eða 

félagslega færni og aukna hættu á neikvæðum afleiðingum fyrir þann aldraða (Thiem o.fl., 2015; Salvi 

o.fl., 2012) 

Neikvæðar afleiðingar (e. adverse outcomes): átt er við þær óæskilegu afleiðingar sem aldraðir geta 

hlotið í kjölfar komu á bráðamóttöku svo sem skerðingu á sjálfsbjargargetu, innlagnir á spítala, 

ítrekaðar komur á bráðamóttöku, vistun á hjúkrunarheimili og fleira.   

Skimun: er samkvæmt íslenskri orðabók kerfisbundin leit, með rannsóknum eða prófunum, að 

einhverju óæskilegu eða óeðlilegu.  

Skimunartæki: hér er átt við mælitæki sem hefur sérstaklega verið þróað til þess að skima fyrir 

ákveðnum eiginleikum meðal fólks. 

Öldrunarheilkenni (e. geriatric syndrome): vísar til heilsufarsástands sem algengt er meðal aldraðra 

en ekki er hægt að fella undir einn ákveðinn sjúkdóm. Dæmi um þetta geta verið hrumleiki, óráð og 

byltur (Peters, e.d.). 

 

Listi yfir skammstafanir 

BM Bráðamóttaka 

ED  Emergency department 

HÍ Háskóli Íslands 

ISAR Identification of Seniors at Risk 

LSH Landspítali  

Sf Staðalfrávik  

SPSS  Statistical Package for the Social Science 

TRST Triage Risk Stratification Tool 

WHO World Health Organisation 
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1 Inngangur  
Ritgerð þessi er lokaverkefni til BS prófs í hjúkrunarfræði við Háskóla Íslands. Tilgangur 

verkefnisins er að bera saman þrjú mismunandi skimunartæki sem ætlað er að auðvelda mat á 

þjónustuþörfum aldraðra sem leita á bráðamóttöku. Um er að ræða skimunartækin Triage Risk 

Stratification Tool (TRST), Identification of Seniors at Risk (ISAR) og interRAI Emergency 

Department Screener (ED-screener), sem hefur á Íslandi verið kallað interRAI BM skimun (BM 

skimun). Verkefnið er jafnframt hluti af umfangsmeiri rannsókn á vegum Rannsóknastofu 

Landspítala (LSH) og Háskóla Íslands (HÍ) í bráðafræðum. Rannsóknarhópinn skipa, ásamt 

höfundum þessa verkefnis, þær Anna Björg Jónsdóttir öldrunarlæknir, Elfa Þöll Grétarsdóttir 

sérfræðingur í öldrunarhjúkrun, Guðrún Dóra Guðmannsdóttir sérfræðingur í öldrunarhjúkrun, 

Ingibjörg Hjaltadóttir sérfræðingur í öldrunarhjúkrun, Ingibjörg Sigurþórsdóttir hjúkrunarfræðingur á 

bráðamóttöku, Lovísa A. Jónsdóttir hjúkrunarfræðingur á bráðamóttöku og Þórdís Katrín 

Þorsteinsdóttir lektor og verkefnastjóri á Rannsóknastofu LSH og HÍ í bráðafræðum. Sú rannsókn 

er langtímaferilrannsókn (e. longitudinal cohort study) þar sem tilgangurinn er að bera saman 

forspárgildi skimunartækjanna þriggja varðandi afdrif aldraðra eftir komu þeirra á bráðamóttöku. 

Markmið rannsóknarhópsins er að finna árangursríkustu leiðina við skimun aldraðra á 

bráðamóttöku. 

Af skimunartækjunum þremur sem um ræðir er TRST eina tækið sem hefur verið í notkun á 

bráðamóttöku LSH en það var innleitt þar árið 2011. Bæði TRST og ISAR eru vel þekkt 

skimunartæki og eru notuð víða um heim. InterRAI BM skimun er hins vegar nýtt skimunartæki og 

er lítið þekkt eða prófað enn sem komið er. Það er á formi smáforrits fyrir snjalltæki og var hannað 

með það fyrir augum að vera fljótlegt og hentugt til notkunar í erilsömu umhverfi heilsugæslustöðva 

og bráðamóttöku.   

 

Við samanburð á skimunartækjunum þremur var stuðst við eftirfarandi rannsóknarspurningar: 

1. Er munur á stigafjölda sjúklinga úr skimunartækjunum eftir lýðfræðilegum 
bakgrunnsupplýsingum þeirra? 

2. Er munur á svörum sjúklinga við einstaka spurningum skimunartækjanna eftir kyni? 

3. Mæla skimunartækin þrjú svipuð fyrirbæri? 

4. Hversu mikið samræmi er milli skimunartækjanna hvað varðar áhættuflokkun sjúklinga? 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 
Í þessum hluta ritgerðarinnar verður leitast við að skýra frá mikilvægum þáttum varðandi aldraða 

sem skjólstæðinga í heilbrigðiskerfinu og þörf þeirra fyrir aukna og betri þjónustu á heimsvísu. 

Fjallað verður um tilurð skimunartækjanna þriggja og prófanir sem gerðar hafa verið til að meta 

næmi, sértæki og forspárgildi þeirra. Að lokum verða forsendur og sérstaða þessarar rannsóknar 

ræddar með tilliti til vísindalegs gildis. 

2.1 Fjölgun aldraðra og aukin aðsókn í heilbrigðisþjónustu 
Sá hópur mannkyns sem stækkar hvað hraðast er hópurinn 60 ára og eldri. Árið 2015 taldi þessi 

hópur 901 milljón, sem samsvarar 12% af mannfjölda jarðar. Áætlað er að þessi fjöldi verði orðinn 

1,4 milljarðar árið 2030 og 2,1 milljarðar árið 2050. Enn fremur er áætlað að fjöldi þeirra sem eru 80 

ára og eldri muni meira en tvöfaldast og telja 434 milljónir fyrir árið 2050. Rétt er að nefna að 

aldraðir eru hlutfallslega flestir í Evrópu og samsvara þar 24% af mannfjölda heimsálfunnar. Á 

Íslandi var hlutfall 60 ára og eldri 19% og hlutfall 80 ára og eldri 3,7% árið 2015. Talið er að þessi 

hlutföll geti orðið 31% og tæp 10% árið 2050 (United Nations, 2015). Öll spáafbrigði 

mannfjöldaspár Hagstofu Íslands fyrir árin 2015–2065 gera ráð fyrir verulegri fjölgun fólks 65 ára og 

eldra hér á landi. Hlutfall þeirra var 13,5% þann 1. janúar 2015 en Hagstofa Íslands spáir því að 

það hlutfall verði yfir 20% árið 2035 og yfir 25% árið 2061 (Hagstofa Íslands, 2015). 

Á Íslandi voru lífslíkur fólks við fæðingu 82,3 ár árið 2015 og Ísland þar með í 6. sæti á lista yfir 

þau lönd sem hafa hæstu lífslíkur heims. Áætlað er að lífslíkur á Íslandi verði orðnar rúm 87 ár árið 

2050 (United Nations, 2015). Vaxandi ævilengd fólks mun hafa í för með sér fjölgun þeirra sem ná 

mjög háum aldri. Fjöldi þeirra sem verða 100 ára eða eldri mun aukast verulega á næstu fimm 

áratugum og í þeim hópi má gera ráð fyrir að konur verði um fimmfalt fleiri en karlar (Hagstofa 

Íslands, 2015). 

Með hækkandi aldri hefur fólk aukna þörf fyrir heilbrigðisþjónustu, þar á meðal bráðaþjónustu, 

og það er vel þekkt innan öldrunar- og bráðafræðanna að eldra fólki fer hlutfallslega fjölgandi meðal 

skjólstæðinga á bráðamóttökum víða um heim (Asomaning og Loftus, 2014; Carpenter o.fl., 2015; 

Baumbusch og Shaw, 2011). Áætlað er að aðsókn aldraðra á bráðamóttökur muni næstum 

tvöfaldast á næstu 25 árum (Yao, Fang, Lou og Anderson, 2015). Í meistararitgerð sinni um 

endurkomur aldraðra á bráðamóttökur greinir Ingibjörg Sigurþórsdóttir (2014) frá því að hlutfall 67 

ára og eldri af komum á bráðamóttöku Landspítala hafi verið 18% samkvæmt úttekt sem hagdeild 

spítalans gerði árið 2008. Sambærileg hlutföll hafa mælst í öðrum vestrænum löndum á 

undanförnum árum. Til dæmis var hlutfall 70 ára og eldri tæp 17% af komum á bráðamóttökur í 

Ástralíu á tímabilinu 2008–2009 og fjölgaði komum þessa hóps um 72% frá árinu 1999 til ársins 

2009 (Lowthian, Curtis, Stoelwinder, McNeil og Cameron, 2013). Að sama skapi var hlutfall 65 ára 

og eldri af komum á bráðamóttökur í Bandaríkjunum 15% á tímabilinu 2009–2010 (Albert, McCaig 

og Ashman, 2013). Rannsókn á komum aldraðra á bráðamóttökur í Kanada á tímabilinu 2012–

2013 sýndi að hlutfall 65 ára og eldri var þá 21,8% (Latham og Ackroyd-Stolarz, 2014). Ætla má að 

nú, árið 2016, séu þessi hlutföll orðin enn hærri.  
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Hratt vaxandi hlutfall aldraðra í heiminum og aukin aðsókn þeirra í heilbrigðisþjónustu kallar á 

nýjar nálganir og aðlögun heilbrigðiskerfa víða um heim að fjölþættum og flóknum heilsufarsvanda 

þessa hóps skjólstæðinga (World Health Organisation [WHO], 2015; Asomaning og Loftus, 2014). 

Þetta getur verið sérstaklega krefjandi fyrir bráðamóttökur þar sem skortur er á sérþekkingu og 

þjálfun í umönnun aldraðra (Lee o.fl., 2008; Schnitker, Martin-Khan, Beattie og Gray, 2011; Bissett, 

Cusick og Lannin, 2013; Roethler, Adelman og Parsons, 2011). 

2.2 Aldraðir á bráðamóttökum 
Bráðamóttakan er oft fyrsti viðkomustaður aldraðra í heilbrigðiskerfinu og virðist þannig gegna 

mikilvægu hlutverki hvað varðar heilbrigðisþjónustu við þá (Singler o.fl., 2014; Schnitker o.fl., 

2011). Aldraðir eru þó að mörgu leyti ólíkir yngri sjúklingum sem leita á bráðamóttökur. Komið hefur 

fram að þeir séu líklegri til að hafa marga undirliggjandi sjúkdóma (e. comorbidities), taka fleiri 

lyfjategundir daglega (e. polypharmacy) og hafa oftar færni- og vitsmunaskerðingu auk félagslegra 

vandamála (Baumbusch og Shaw, 2011; Amizadeh og Dalziel, 2002). Meðal algengra 

komuástæðna aldraðra á bráðamóttökur eru óáttun, bylta, brjóstverkur, andnauð, yfirlið (e. 

syncope), aukaverkanir af lyfjum og almennur slappleiki (N. Samaras, Chevalley, D. Samaras og 

Gold, 2010; Fallon o.fl., 2015; Amizadeh og Dalziel, 2002; Latham og Ackroyd-Stolarz, 2014; 

Pines, Mullins, Cooper, Feng og Roth, 2013).  

Heilbrigðisstarfsfólk á bráðamóttökum hefur sjaldnast hlotið sérstaka þjálfun í meðferð aldraðra 

og flókin heilsufarsleg vandamál þessa sjúklingahóps gera það að verkum að heilbrigðisstarfsfólki 

þykir oft erfitt að leggja mat á þau (Amizadeh og Dalziel, 2002; N. Samaras o.fl., 2010; Schnitker 

o.fl., 2011; Bissett o.fl., 2013). Birtingarmynd sjúkdóma meðal aldraðra er gjarnan frábrugðin því 

sem búast má við hjá yngri sjúklingum. Erfitt getur verið að greina einkenni alvarlegra sjúkdóma þar 

sem þau geta verið óhefðbundin eða dulin, til dæmis vegna lyfjaáhrifa. Algeng öldrunarheilkenni (e. 

geriatric syndromes) á borð við skerta getu til sjálfsumönnunar, byltur, óráð og erfiðleika við að 

stjórna þvaglátum geta jafnvel verið einu merki alvarlegra sjúkdóma. Aldraðir sjúklingar gangast því 

almennt undir fleiri greiningarrannsóknir heldur en yngri sjúklingar og dvelja þar af leiðandi lengur á 

bráðamóttöku. Samt sem áður hafa þeir oftar vangreind eða ranglega greind vandamál við útskrift 

(Schnitker o.fl., 2011; Aminzadeh og Dalziel, 2002; Considine o.fl., 2010; Rogers o.fl., 2009; N. 

Samaras o.fl., 2010) sem skýrir að einhverju leyti tíðar endurkomur þeirra á bráðamóttökur 

(McCusker, Cardin, Bellavance og Belzile, 2000).  

Aldraðir koma oftar á bráðamóttöku með sjúkrabíl en yngri sjúklingar og vandamál þeirra við 

komu eru oftast aðkallandi og krefjast fleiri meðferðarúrræða. Þeir þurfa oftar á innlögn á sjúkrahús 

að halda og eru fimm sinnum líklegri til að leggjast inn á gjörgæsludeild en yngri sjúklingar 

(Aminzadeh og Dalziel, 2002; N. Samaras o.fl., 2010). Meirihluti aldraðra sem leita á bráðamóttöku 

er hrumur (e. frail), háður öðrum (Gray o.fl., 2013) og almennt í mikilli hættu á neikvæðum 

heilsufarslegum afleiðingum (e. adverse outcomes) eftir heimsókn sína þangað (Aminzadeh og 

Dalziel, 2002). Þær neikvæðu afleiðingar sem gjarnan eru nefndar í fræðlegri umfjöllun um 

viðfangsefnið eru færniskerðing, hrakandi heilsa, innlögn á spítala eða hjúkrunarheimili, 

endurkomur á bráðamóttöku og dauði (Aminzadeh og Dalziel, 2002; Schnitker o.fl., 2011). 
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Fjölmargir þættir í fari aldraðra eru taldir auka hættuna á að þeir hljóti slíkar neikvæðar afleiðingar. 

Skert sjálfsbjargargeta er þar fremst í flokki en aðrir áhættuþættir eru til dæmis hrumleiki, hækkandi 

aldur, nýleg spítalainnlögn eða koma á bráðamóttöku, skortur á félagslegum stuðningi, inntaka 

margra lyfjategunda og það að búa einn (Aminzadeh og Dalziel, 2002). Koma á bráðamóttöku eða 

innlögn á spítala getur verið áhrifamikill viðburður í lífi aldraðra og hefur oft í för með sér miklar 

breytingar til hins verra hvað varðar heilsu þeirra og lífsgæði (Yao o.fl., 2015; Salvi o.fl., 2012; 

Rosted o.fl., 2014). Það er því mikilvægt að mæta þörfum aldraðra eins vel og mögulegt er fyrir 

útskrift af bráðamóttöku eða spítala og reyna þannig að draga úr tíðni endurkoma og neikvæðra 

heilsufarslegra afleiðinga sem ef til vill hefði verið hægt að koma í veg fyrir með betra mati og 

tilvísunum í viðeigandi úrræði (Meldon o.fl., 2003; McCusker og Verdon, 2006). 

2.3 Skimun aldraðra á bráðamóttöku 
Líkt og rætt hefur verið í kaflanum hér að framan virðast aldraðir sjúklingar yfirleitt hafa fleiri og 

flóknari heilsufarsvandamál en þeir sem yngri eru. Veikir aldraðir einstaklingar þurfa því gjarnan 

nákvæmara mat og tilvísanir í sérhæfð úrræði (Baumbusch og Shaw, 2011). Hefðbundið skipulag 

meðferðar á bráðamóttökum, þar sem mikill hraði, tímaskortur og forgangsröðun vandamála eru 

einkennandi, þykir þó taka lítið mið af fjölþættum og tímafrekum þjónustuþörfum aldraðra 

(Asomaning og Loftus, 2014; Baumbusch og Shaw, 2011; Schnitker o.fl., 2011; Aminzadeh og 

Dalziel, 2002; Lowthian o.fl., 2013). Það er vel þekkt innan fræðanna að aldraðir sem undirgangast 

sértæk öldrunarinngrip á borð við heildrænt öldrunarmat (e. comprehensive geriatric assessment), 

hljóti síður neikvæðar afleiðingar og séu líklegri til þess að snúa aftur til fyrri heimilisaðstæðna eftir 

dvöl á sjúkrahúsi (Singler o.fl, 2014; Yao o.fl., 2015; Beauchet, Launay, Fantino, Lerolle, Maunoury 

og Annwiler, 2013; Graf o.fl., 2012). Slík inngrip krefjast hins vegar oft þverfaglegrar samvinnu 

ólíkra heilbrigðisstétta og geta þótt of tímafrek og erfið í framkvæmd til að teljast raunhæfur kostur 

fyrir hvern einasta aldraða sjúkling sem leitar á bráðamóttöku. Í þessu samhengi má að auki nefna 

að sérhæfðu starfsfólki á sviði öldrunar hefur ekki farið fjölgandi þrátt fyrir aukna aðsókn aldraðra í 

heilbrigðiskerfið, sem hefur þar af leiðandi ekki burði til að sinna þeim öllum á jafnheildrænan hátt 

og óskandi væri (Beauchet o.fl., 2013; Baumbusch og Shaw, 2011; Rosted, Schultz, Dynesen, 

Dahl, Sorensen og Sanders, 2014). Í stað þess að öldruðum sé sinnt á bráðamóttöku af 

sérfræðingum í öldrun hefur verið stungið upp á þeirri lausn að auka þekkingu starfsfólks 

bráðamóttökunnar á meðferð og umönnun aldraðra. Nýlega gáfu American College of Emergency 

Physicians, American Geriatrics Society, Emergency Nurses Association og Society for Academic 

Emergency Medicine út leiðbeiningar um meðferð aldraðra á bráðamóttökum. Tilgangur þeirra er 

að stuðla að sem bestri þjónustu við aldraða sjúklinga á bráðamóttökum með því að útvega 

starfsfólki gagnreyndar ráðleggingar og upplýsingar og auka þannig sérþekkingu þeirra á sviði 

öldrunar (Carpenter o.fl., 2014). Í þessum leiðbeiningum er meðal annars mælt með því að skima 

alla aldraða við komu á bráðamóttöku fyrir þeim áhættuþáttum sem auka líkur á neikvæðum 

afleiðingum, til dæmis með ISAR eða öðru sambærilegu skimunartæki (American College of 

Emergency Physicians, American Geriatrics Society, Emergency Nurses Association og Society for 

Academic Emergency Medicine, 2013). 
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Þar sem rannsóknir sýna að sértæk úrræði fyrir aldraða beri meiri árangur og nýtist betur sé 

þeim beint að þeim einstaklingum sem eru í áhættuhópi (Lee o.fl, 2008; Rosted o.fl, 2014) má telja  

mikilvægt að bera kennsl á þá einstaklinga sem eru í hættu og hafa mesta þörf fyrir sértæk 

öldrunarúrræði. Fræðimenn á sviði heilbrigðisvísinda hafa veitt þessu viðfangsefni athygli og á 

síðustu 20 árum eða svo hafa verið þróuð fjölmörg skimunartæki með það að markmiði að greina 

aldraðra einstaklinga í aukinni hættu á neikvæðum afleiðingum í kjölfar sjúkrahúsvistar eða komu á 

bráðamóttöku. Til viðbótar við ISAR, TRST og interRAI ED screener má sem dæmi um slík 

skimunartæki einnig nefna: Rowland spurningalistann, Runciman spurningalistann, Variable 

Indicative of Placement Risk (VIP), Silver Code (SC) (Yao o.fl., 2015; Carpenter o.fl., 2015), Brief 

Geriatric Assessment (BGA) (Beauchet o.fl., 2011), Hospital Admission Risk Profile (HARP) og 

Care Complexity Prediction Instrument (COMPRI) (Hoogerduijn, Schuurmans, Duijnstee, Rooij og 

Grypdonck, 2007). TRST og ISAR eru hins vegar þau skimunartæki sem hafa hvað mest verið 

rannsökuð (Carpenter o.fl., 2015; Graf o.fl., 2012). 

Rannsóknir á mælitækjum felast oftar en ekki í því að athuga gæði þeirra. Þeir eiginleikar sem 

eru mikilvægastir hvað varðar gæði mælitækja eru áreiðanleiki (e. reliability) og réttmæti (e. 

validity). Áreiðanleiki segir til um samræmi í mælingum mælitækisins, en réttmæti vísar til þess 

hversu vel mælitækið mælir það sem því er ætlað að mæla. Aðrir eiginleikar sem gjarnan eru 

skoðaðir með tilliti til gæða mælitækja eru næmi (e. sensitivity) og sértæki (e. specificity), þá 

sérstaklega þegar um er að ræða mælitæki sem hugsuð eru til notkunar við skimanir eða 

greiningar meðal sjúklinga. Næmi segir til um hæfni mælitækisins til að réttilega greina þau tilfelli 

sem hafa þann eiginleika sem leitað er að (sönn jákvæð mæling). Sértæki er á hinn bóginn hæfni 

mælitækisins til að réttilega greina þau tilfelli sem ekki hafa þann ákveðna eiginleika (sönn neikvæð 

mæling). Út frá þessum tveimur eiginleikum má þannig túlka hæfni mælitækisins til að greina í 

sundur jákvæðar og neikvæðar mælingar (Polit og Beck, 2010), til dæmis einstaklinga sem eru í 

áhættu og einstaklinga sem ekki eru í áhættu.  

ISAR, TRST og ED screener eru fyrst og fremst hugsuð til notkunar á bráðamóttöku í þeim 

tilgangi að skima fyrir öldruðum einstaklingum í aukinni hættu á neikvæðum afleiðingum eftir komu 

sína þangað og til að auðvelda mat á þjónustuþörfum þeirra. Skimunartækin þrjú byggjast öll á 

spurningum af svipuðum toga sem ætlað er að greina þekkta áhættuþætti meðal aldraðra. 

Áhættuþættirnir tengjast aðallega færni, líðan og heilbrigði einstaklinga en áherslurnar eru 

mismunandi milli skimunartækja. 

2.4 ISAR 
ISAR (sjá fylgiskjal 1) er skimunartæki á formi sjálfsprófs (e. self-report) sem ætlað er að greina þá 

öldruðu einstaklinga sem leita á bráðamóttöku og eru í hættu á færniskerðingu, endurkomum á 

bráðamóttöku, spítalavist, stofnanavist og dauða innan sex mánaða eftir komu þeirra þangað 

(McCusker o.fl., 1999). Skimunartækið var upprunalega þróað í kringum árið 1999 í Kanada af 

McCusker og félögum og var sérstaklega hannað til að vera hentugt í notkun á bráðamóttökum 

(Salvi, Morichi, Lorenzetti o.fl., 2012; McCusker o.fl., 1999).  
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Spurningar skimunartækisins eru sex talsins og er svarað með annað hvort já eða nei. Þær 

snúa að sjálfsbjargargetu, nýlegum spítalainnlögnum, sjónskerðingu, minnisskerðingu og daglegri 

lyfjanotkun (hvort teknar séu fleiri en þrjár lyfjategundir að staðaldri) sem allt eru vel þekktir 

áhættuþættir meðal aldraðra (McCusker o.fl., 1999). Mest er hægt að fá sex stig en tvö eða fleiri 

stig benda til aukinnar hættu á að hljóta þær neikvæðu afleiðingar sem nefndar voru hér að ofan 

(Salvi, Morichi, Lorenzetti o.fl., 2012).  

ISAR er eitt mest notaða skimunartækið á þessu sviði og réttmæti þess og forspárgildi hafa 

verið prófuð í nokkrum Evrópulöndum frá þróun þess, með misjöfnum niðurstöðum (Yao o.fl., 

2015). Í upprunalegu rannsókn McCusker og félaga á ISAR árið 1996 (n=1854) reyndust 51% 

sjúklinga vera í áhættu (miðað við ≥2 stig úr ISAR). Skimunartækið hafði 72% næmi og 58% 

sértæki hvað varðaði neikvæðar afleiðingar aldraðra eftir útskrift af bráðamóttöku og þóttu 

niðurstöðurnar sýna að skimunartækið væri vel til þess fallið að skima fyrir öldruðum sjúklingum á 

bráðamóttöku í hættu á að hljóta slíkar afleiðingar (McCusker o.fl., 1999). Árið 2006 var gerð 

rannsókn á tveimur ítölskum bráðamóttökum þar sem 65 ára og eldri sjúklingar (n=200) voru 

skimaðir með ISAR. Tilgangurinn var að kanna réttmæti ISAR við að greina hrumleika meðal 

aldraðra. Niðurstöður rannsóknarinnar bentu til að ISAR væri gott skimunartæki til að bera kennsl á 

hruma sjúklinga á bráðamóttökum þar sem næmi skimunartækisins var 94% og sértæki 63% 

(Salvi, Morichi, Grilli o.fl., 2012). Í Þýskalandi var gerð rannsókn til þess að athuga réttmæti ISAR 

varðandi skimun fyrir hættu á neikvæðum afleiðingum meðal aldraðra á þýskum bráðamóttökum. 

Rannsóknin náði til 75 ára og eldri sjúklinga (n=520) sem leituðu á eina ákveðna bráðamóttöku yfir 

8 mánaða tímabil árið 2010. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að mjög stórt hlutfall sjúklinga 

(81,7%) voru flokkaðir í áhættu (miðað við ≥2 stig úr ISAR) og hafði ISAR 88,8% næmi og 24,8% 

sértæki þegar kom að því að spá fyrir um neikvæðar afleiðingar aldraðra 28 dögum eftir útskrift en 

90,1% næmi og 27,3% sértæki 180 dögum eftir útskrift (Singler o.fl., 2014).  

2.5 TRST 
TRST skimunartækið (sjá fylgiskjal 2) var upprunalega gefið út árið 1997 í Bandaríkjunum og 

hugsað fyrir hjúkrunarfræðinga til að nota samhliða venjubundinni forgangsflokkun (e. triage) 

sjúklinga á bráðamóttöku. TRST samanstendur af sex atriðum svipuðum þeim sem ISAR 

skimunartækið byggir á en ólíkt ISAR inniheldur TRST ekki spurningar sem ætlast er til að 

sjúklingar eða aðstandendur svari heldur atriði sem hjúkrunarfræðingum er ætlað að meta út frá 

upplýsingum sem þeir safna. Atriði skimunartækisins snúa að vitrænni skerðingu og óáttun 

sjúklinga, erfiðleikum með gang og nýlegum byltum, daglegri lyfjanotkun, nýlegri dvöl á 

bráðamóttöku eða spítala ásamt því hvot þeir búi einir. Sjötti og síðasti liður skimunartækisins snýr 

að því hvort heilbrigðisstarfsfólk á bráðamóttöku hafi faglegar ráðleggingar eða áhyggjur varðandi 

öldrunartengd vandamál sjúklingsins svo sem næringarástand, þvagleka, lyfjanotkun, depurð eða 

annað (Mion, Palmer, Anetzberger og Meldon, 2001). Hvert atriði mælitækisins getur gefið eitt stig 

og fást því að hámarki sex stig í heild. Almennt hefur verið miðað við að tvö eða fleiri stig gefi til 

kynna aukna hættu aldraðra á neikvæðum heilsufarslegum afleiðingum 30–120 dögum eftir útskrift 
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af bráðamóttöku. Þessar afleiðingar eru til dæmis vitsmunaleg afturför, ítekaðar komur á 

bráðamóttöku, innlagnir á spítala og vistun á hjúkrunarheimili (Salvi, Morichi, Lorenzetti o.fl. 2012). 

Tilgangurinn með notkun TRST er að koma í veg fyrir ófullnægjandi undirbúning útskrifta 

aldraðra sjúklinga af bráðamóttöku með því að bera kennsl á þá einstaklinga sem eiga á hættu að 

hljóta neikvæðar afleiðingar og vísa þeim áfram í frekara mat og viðeigandi þjónustuúrræði fyrir 

útskrift (Mion o.fl., 2001). TRST er þannig ávallt notað í samhengi við aðrar nákvæmari athuganir á 

þeim sjúklingum sem eru í áhættu. 

TRST er ásamt ISAR mest rannsakað af skimunartækjum af þessu tagi (Graf o.fl., 2012). Gerð 

var rannsókn á 65 ára og eldri sjúklingum (n=650) sem leituðu á tvær bráðamóttökur í 

Bandaríkjunum á árunum 1999–2000 þar sem tilgangurinn var að skoða spágetu TRST um 

endurkomur aldraðra á bráðamóttöku, spítalainnlagnir og vistun á hjúkrunarheimili eftir útskrift 

þeirra af bráðamóttöku. Í ljós kom að þeir sjúklingar sem flokkaðir voru í áhættu með tvö eða fleiri 

stig voru í mun meiri hættu á öllum fyrrnefndum þáttum og var hættan mest fyrstu 30 dagana eftir 

útskrift af bráðamóttöku. Rannsakendur ályktuðu að hvað varðaði leit að einstaklingum í 

áhættuhópi og með þörf á sérhæfðum inngripum, hefði TRST fylgni við heildrænt öldrunarmat 

öldrunarhjúkrunarfræðings (Meldon o.fl., 2003). Árin 2002–2003 var gerð rannsókn á þremur 

bráðamóttökum í Kanada þar sem 65 ára og eldri sjúklingar (n=788) sem útskrifuðust heim af 

bráðamóttöku voru skimaðir með TRST. Spágeta skimunartækisins, (miðað við ≥2 stig úr TRST) 

um endurkomur og spítalainnlagnir eftir komu á bráðamóttöku reyndist einungis vera í meðallagi 

þar sem næmi var 62% og sértæki 57% (Lee o.fl., 2008). Önnur kanadísk rannsókn var gerð á 

einni bráðamóttöku árið 2004 á sjúklingum 65 ára og eldri (n=120). Þátttakendur voru skimaðir með 

TRST sem innihélt einungis fimm atriði. Liðnum hvort fólk búi eitt var sleppt þar sem hann virtist 

ekki hafa áhrif á spágetu skimunartækisins. Niðurstöðurnar sýndu að TRST hentaði ekki til að spá 

fyrir um endurkomur, spítalainnlagnir og vistun á hjúkrunarheimili þar sem næmi var einungis 58% 

og sértæki 69%. Að vísu var úrtak rannsóknarinnar ekki stórt og því erfitt að alhæfa út frá 

niðurstöðunum (Fan, Worster og Fernandes, 2006).  

2.6 InterRAI BM skimun 
InterRAI BM skimun (sjá fylgiskjal 3) er tiltölulega nýtt skimunartæki og er hluti af keðju mælitækja 

frá interRAI. InterRAI eru samtök rannsakenda í yfir 30 löndum um allan heim sem vinna að því að 

bæta þjónustu við fatlaða og einstaklinga með flókin heilsufarsvandamál, þar á meðal aldraða. 

InterRAI BM skimun er í formi smáforrits (e. app) sem ætlað er snjallsímum og spjaldtölvum. Það 

kom upphaflega út á ensku árið 2014 en nýjar uppfærslur forritsins bjóða nú upp á stillingar á 

þýsku, frönsku og íslensku. Heilbrigðisstarfsfólki á bráðamóttökum eða heilsugæslustöðvum er 

ætlað að nota tækið til þess að bera kennsl á aldraða einstaklinga sem þarfnast sérhæfðra inngripa 

eða mats á sviði öldrunar. Þótt skimunartækið sé hugsað fyrir einstaklinga 75 ára eða eldri er í 

leiðbeiningum þess bent á að nota skuli klíníska dómgreind við að ákvarða hvort yngri einstaklingar 

gætu haft hag af skimun með tækinu. Skimunartækið flokkar einstaklinga annars vegar eftir því í 

hve mikilli hættu þeir eru á að hljóta neikvæðar afleiðingar og hins vegar eftir því hversu brýnt það 

er að leysa úr öldrunartengdum vandamálum þeirra. Áhættustigin eru sex talsins og skiptast í þrjá 
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flokka eftir því hversu brýn vandamál einstaklingsins eru. Hærri stigafjöldi merkir meiri áhættu og 

brýnni þörf á inngripum. Spurningarnar eru samtals tíu og snúa aðallega að sjálfsbjargargetu, 

heilsufari og líðan sjúklinga. Í skimunartækinu er ein spurning sem ætlast er til að aðstandendur 

svari, séu þeir til staðar, og snýr að umönnunarálagi. Að öðru leyti eru upplýsingarnar fyrst og 

fremst fengnar frá sjúklingnum sjálfum en geta einnig komið frá aðstandendum eða úr sjúkraskrá 

eftir því sem þörf er á. Við notkun smáforritsins er ekki nauðsynlegt að svara hverri spurningu af 

þeim tíu sem mælitækið inniheldur. Svör við fyrri spurningum ákvarða hvaða spurningum skal 

svara næst miðað við útreikninga reiknirits sem forritið byggir á. Þannig er fyrstu spurningunni alltaf 

svarað en forritið sér um að birta næstu viðeigandi spurningu eftir því hvert svarið var við þeirri sem 

á undan kom. Á þennan hátt er einungis þeim spurningum svarað sem nauðsynlegar eru til að 

meta áhættu viðkomandi sjúklings (Health eTraining International, 2015).  Þetta gerir 

skimunartækið afar fljótlegt í notkun og notendavænt sem er eflaust mikill kostur í erilsömu og 

hröðu umhverfi bráðamóttaka.  

Þar sem skimunartækið er nokkuð nýtt á markaðnum er takmarkað magn upplýsinga að finna 

um tækið og eftir bestu vitund rannsakenda hafa engar rannsóknarniðurstöður formlega verið birtar 

um gagnsemi þess enn sem komið er. Þó er að finna nokkra fyrirlestra um skimunartækið á 

veraldarvefnum, þar á meðal er fyrirlestur sem var á dagskrá alþjóðlegrar ráðstefnu interRAI 

samtakanna í Kanada í apríl á þessu ári. Þar talaði Sarah Sullivan, hjúkrunarfræðingur sem 

sérhæfir sig í málefnum aldraðra á bráðasviði, um innleiðingu ED screener á Grand River 

spítalanum í Kanada þar sem ætlunin er að það taki við af TRST skimunartækinu. Markmiðið er að 

stigagjöfin verði eins konar sameiginlegt tungumál sem verði grundvöllur árangursríkari samskipta 

milli þeirra sem koma að meðferð og málefnum aldraðra, svo sem heilsugæslunnar og hinna ýmsu 

þjónustuúrræða. Auk þess binda þau vonir við að stytta dvalarlengd aldraðra á bráðamóttöku og 

fækka endurkomum. Með því að skima fyrir áhættu og þjónustuþörfum þeirra sem eru 70 ára og 

eldri vilja þau bæta nýtingu þeirra úrræða sem til staðar eru með því beina öldruðum í úrræði í 

samræmi við þarfir þeirra (Sullivan, 2015).  

2.7 Forsendur rannsóknarinnar 
Skimunartækin TRST og ISAR hafa töluvert verið rannsökuð víða um heim. Þar sem interRAI BM 

skimun er nýtt mælitæki hafa enn ekki verið birtar rannsóknir um notagildi þess og í raun litlar 

upplýsingar um það að finna. Skimunartækin þrjú hafa aldrei áður verið borin saman hér á landi og 

hefur rannsóknin sérstöðu að því leyti að verið er að bera saman nýtt skimunartæki við önnur 

sambærileg og vel þekkt skimunartæki. Eftir bestu vitund rannsakenda er þetta fyrsta rannsóknin 

þar sem interRAI BM skimun er borin saman við önnur skimunartæki með þessum hætti. 

Rannsóknin hefur því ekki einungis vísindalegt gildi hér á Íslandi heldur einnig á alþjóðlegum 

vettvangi. 
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3 Aðferðir 
Í þessum hluta ritgerðarinnar verður fjallað um þá aðferðafræði sem stuðst var við í framkvæmd 

rannsóknarinnar. Rannsóknarsnið, þýði og úrtak rannsóknarinnar verður rætt auk þess sem 

gagnasöfnun og aðferðum við tölfræðilega úrvinnslu verður lýst. Að lokum er siðfræðilegri hlið 

rannsóknarinnar gerð skil. 

3.1 Rannsóknarsnið 
Mælanlegar útgáfur skilgreindra fræðihugtaka eru kallaðar breytur og eru gjarnan mældar með 

mælitækjum. Mælitæki þurfa að vera bæði réttmæt og áreiðanleg. Með áreiðanleika er átt við 

samræmi í mælingum mælitækisins en kröfur um áreiðanleika eru misjafnar eftir því hvað er verið 

að mæla. Réttmæti er mikilvægasti eiginleiki mælitækisins og vísar til þess hversu vel það mælir 

fyrirbærið sem því er ætlað að mæla (Guðrún Pálmadóttir, 2013). 

Löng hefð er fyrir megindlegum rannsóknum innan heilbrigðisvísinda. Í slíkum rannsóknum er 

tölulegra gagna aflað á hlutlægan og kerfisbundinn hátt og tölfræðilegum aðferðum beitt við 

úrvinnslu og túlkun þeirra. Þessar rannsóknaraðferðir eru hentugar þegar ætlunin er til dæmis að 

afla vitneskju um tíðni, algengi, hlutfall, samband eða mun milli mismunandi breyta (Ragnheiður 

Harpa Arnardóttir, 2013). 

Gerð var megindleg lýsandi sambandsrannsókn (e. descriptive correlational design), nánar 

tiltekið framsýn þversniðsrannsókn (e. prospective cross-sectional study). Lýsandi sambands-

rannsóknir geta sýnt fram á samband milli breyta en oftast er ekki hægt að segja til um 

orsakasamband. Rannsókn er framsýn þegar mælingar eru gerðar í sjálfri rannsókninni og vísar 

þannig til tíma gagnasöfnunar. Þversniðsrannsókn vísar til þess að gerð er ein mæling í ákveðnu 

úrtaki (Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2013). Þversniðsrannsókn er sérstaklega hentug þegar lýsa 

á sambandi milli fyrirbæra á vissum tímapunkti. Helstu kostirnir við þversniðsrannsóknir eru að þær 

eru hagkvæmar og auðveldar í framkvæmd (Polit og Beck, 2010).  

3.2 Þýði og úrtak 
Þýði (e. population) er fræðilegt hugtak sem vísar til þess hóps af fólki sem rannsókn beinist að og 

ætlunin er að afla upplýsinga um. Allir þeir einstaklingar sem uppfylla skilyrði fyrir þátttöku í 

rannsókn eru þannig þýði hennar (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Rannsóknin sem hér um ræðir 

beindist að öllum sjúklingum, 67 ára og eldri, sem leituðu á bráðamóttöku Landspítala í Fossvogi á 

tímabilinu 8. febrúar til 9. mars 2016. Önnur skilmerki fyrir þátttöku voru að vera búsettur á Íslandi 

og tala annað hvort íslensku eða ensku.  

Úrtak (e. sample) er sá hópur einstaklinga sem er valinn úr þýðinu til þátttöku í rannsókn. Til eru 

margar aðferðir við að velja einstaklinga í úrtak. Í þessari rannsókn var notað svokallað 

hentugleikaúrtak (e. convenience sample) sem felur í sér að tilviljun ræður því ekki hver lendir í 

úrtakinu heldur velja rannsakendur þátttakendur í úrtakið þar sem auðvelt er að ná til þeirra, í 

þessu tilfelli á bráðamóttöku LSH. Því stærra sem úrtak er því betur endurspeglar það þýðið 

(Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2013). Forsenda þess að hægt sé að alhæfa um þýði 
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út frá rannsóknarúrtaki er að úrtakið sé vel valið og að brottfall þátttakenda sé hóflegt (Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2013). Til að ná tölfræðilegum styrk og marktækni var stefnt að því að ná 200 manna 

lágmarksúrtaki.  

3.3 Gagnasöfnun 
Rannsóknin var gerð í samvinnu við sérfræðinga í hjúkrun aldraðra, öldrunarlækni, hjúkrunar-

fræðinga á bráðamóttöku, hjúkrunarfræðideild Háskóla Íslands og Rannsóknastofu Landspítala og 

Háskóla Íslands í bráðafræðum. Sjúklingum á bráðamóttöku Landspítala í Fossvogi sem uppfylltu 

skilyrði rannsóknar var boðin þátttaka af rannsakendum (BS nemendum í hjúkrunarfræði). Öllum 

sem boðin var þátttaka fengu staðlaða, munnlega kynningu á rannsókninni og tilgangi hennar. 

Samþykkir þátttakendur skrifuðu undir upplýst samþykki (sjá fylgiskjal 4) áður en þátttaka þeirra 

hófst. Ef sjúklingar gátu sjálfir ekki gefið upplýst samþykki gat aðstandandi gert það fyrir þeirra 

hönd og skrifað undir á sérstakt samþykkisblað fyrir aðstandendur (sjá fylgiskjal 5). Í þeim örfáu 

tilvikum þar sem sjúklingar voru í smiteinangrun þegar rannsóknin var gerð, gaf viðkomandi 

munnlegt samþykki sem skráð var af rannsakanda og það vottað af þriðja aðila. Öll samþykkin voru 

í tvíriti og héldu þátttakendur eða aðstandendur eftir öðru eintakinu. Eintök rannsakenda voru 

geymd í læstri hirslu ábyrgðarmanns rannsóknarinnar og mun hann sjá um eyðingu allra gagna 

þegar úrvinnslu þeirra er lokið.  

Rannsakendur söfnuðu gögnum á almennri bráðamóttöku LSH í Fossvogi milli klukkan 10 og 22 

virka daga vikunnar á tímabilinu 8.–19. febrúar. Þar sem lágmarksþátttöku var ekki náð eftir þann 

tíma var gögnum safnað á tímum sem hentuðu rannsakendum þar til 200 manna úrtaki var náð 

þann 9. mars. Á því tímabili var gögnum meðal annars safnað hluta úr degi yfir tvær helgar.  

Gögnum var safnað á meðan á dvöl þátttakenda á bráðamóttöku stóð. Bakgrunnsupplýsingar 

þátttakenda voru fengnar annað hvort frá þeim sjálfum eða aðstandendurm þeirra. Upplýsingarnar 

sneru að eftirfarandi: aldri, kyni, húsnæði, heimaþjónustu fyrir komu á bráðamóttöku og hvort þeir 

bjuggu einir eða ekki. Önnur gögn sem safnað var vörðuðu breytur úr skimunartækjunum þremur. 

Rannsakendur kynntu sig fyrir þátttakendum og spurðu þá og/eða aðstandendur þeirra síðan allra 

spurninga úr þeim spurningalistum sem skimunartækin byggja á (sjá fylgiskjöl 1, 2 og 3). 

Gagnasöfnun tók 5–10 mínútur fyrir hvern og einn þátttakanda. Auk þess var nauðsynlegt að leita 

svara við spurningu 6 í TRST hjá hjúkrunarfræðingum hvers þátttakanda. Gögn rannsóknarinnar 

voru skráð í gagnagrunn í forritinu Excel undir þátttakendanúmerum sem sjúklingum var úthlutað. 

Þar komu kennitölur eða nöfn þátttakenda hvergi fram. Fyllsta trúnaðar var gætt við úrvinnslu allra 

gagna þannig að ekki væri hægt að rekja þau til einstakra sjúklinga. 

3.4 Tölfræðileg úrvinnsla 
Við úrvinnslu rannsóknargagna var notuð bæði lýsandi og greinandi tölfræði. Notast var við 

tölfræðiforritið SPSS (Statistical Package for the Social Science, 22. útgáfa, Armonk, NY: IBM 

Corp). 

Marktektarpróf auðvelda mat á því hvort munur sem mælist í úrtaki sé raunverulega til staðar í 

þýði eða hvort hann hafi komið fram fyrir tilviljun. Til eru margar gerðir marktektarprófa en misjafnt 



22 

er hvaða próf eru notuð hverju sinni eftir því hvers konar breytur er unnið með. Það getur verið erfitt 

að meta hvað sé marktækur munur og ávallt skal hafa í huga að munur milli breyta getur annars 

vegar verið tölfræðilega marktækur og hins vegar fræðilega áhugaverður eða hagnýtur. Þetta 

tvennt helst ekki alltaf í hendur. Í félagsvísindum er oft miðað við að marktektarmörk (p-gildi) sem 

eru undir 0,05 sýni tölfræðilega marktækan mun milli breyta miðað við 95% öryggismörk (α=0,05), 

það er að hægt er að segja með 95% vissu að munurinn hafi ekki komið fram fyrir tilviljun. Því 

lægra sem p-gildið er, því áreiðanlegri er munurinn milli breyta (Amalía Björnsdóttir, 2013). 

Kí-kvaðrat (χ2) próf var notað til að kanna hvort tölfræðilega marktækur munur væri á 

bakgrunnsbreytum, svörum við spurningum skimunartækjanna og heildarstigafjölda úr 

skimunartækjunum milli kynja. Gert var t-próf óháðra úrtaka (e. independent sample t-test) til að 

meta hvort tölfræðilega marktækur munur hafi verið á meðalstigafjölda mismunandi 

bakgrunnsbreyta fyrir hvert skimunartæki. 

Notast var við fylgnistuðulinn Pearson’s r til að meta fylgni milli skimunartækjanna hvað varðar 

heildarstigafjölda og áhættuflokkun. Möguleg gildi geta verið frá -1 að +1. Viðmið fylgnistuðulsins 

fara eftir því hvers kyns breytur er verið að rannsaka og þess vegna getur verið erfitt að segja til um 

hvaða sambönd á að túlka sem veik eða sterk (Polit og Beck, 2010). Í þessari rannsókn var tekið 

mið af þeim gildum sem sjá má í töflu 1. Taflan er íslensk þýðing rannsakenda á töflu sem birtist í 

grein Mukaka (2012).  

 

Tafla 1. Viðmiðunargildi fyrir túlkun á fylgnistuðli Pearson (r)a. 

Fylgnistuðull Túlkun 

±0,90 til ±1,00 Mjög sterk jákvæð/neikvæð fylgni 

±0,70 til ±0,90 Sterk jákvæð/neikvæð fylgni 

±0,50 til ±0,70 Miðlungssterk jákvæð/neikvæð fylgni 

±0,30 til ±0,50 Veik jákvæð/neikvæð fylgni 

0,00 til ±0,30 Hverfandi eða engin jákvæð/neikvæð fylgni 
aTaflan er íslensk þýðing rannsakenda á töflu sem birtist í grein Mukaka (2012). 

 

Cohen’s kappa coefficient (κ) er tölfræðileg mæling sem segir til um samræmi í mati milli tveggja 

matsaðila (mælitækja) og tekur tillit til þess hlutfalls tilvika þar sem þeir eru líklegir til að vera 

sammála af tilviljun. Ef gildi kappa er 1 eru matsaðilar fullkomlega sammála en ef það er 0 eru þeir 

ekki sammála umfram það sem búast má við af tilviljun. Neikvæð gildi kappa benda til samræmis 

sem er minna en það sem búast má við að komi til fyrir tilviljun. Mælingar á kappa má þannig nota 

til að skoða hversu sammála tvö sambærileg mælitæki eru um það sem þau mæla eða hvernig þau 

flokka breytur (McHugh, 2012). Við tölfræðilega úrvinnslu gagna þessarar rannsóknar voru kappa-

gildi reiknuð til að meta samræmi í áhættuflokkun sjúklinga milli skimunartækjanna þriggja. Vert er 

að taka fram að tölfræðiforrit gefa gjarnan upp p-gildi með kappa gildum. Í þessum mælingum hafa 
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p-gildi þó litla þýðingu þegar ósamræmi í mati á breytum er til staðar milli matsaðila (Campbell, 

Machin og Walters, 2007). 

Tafla 2. Viðmiðunargildi fyrir túlkun á Cohen’s kappa (κ)a. 

Kappa-gildi Túlkun  

0,81 til 1,00 Nánast fullkomið samræmi 

0,61 til 0,80 Talsvert samræmi 

0,41 til 0,60 Miðlungssamræmi 

0,21 til 0,40 Allnokkuð samræmi 

0,00 til 0,20 Smávægilegt samræmi 

< 0,00 Óverulegt samræmi 
aTaflan er íslensk þýðing rannsakenda á töflu sem birtist í grein Landis og Koch (1977). 

 

3.5 Siðfræðileg hlið rannsóknarinnar 
Rannsóknum sem þessum fylgir siðferðileg ábyrgð og fyllstu varkárni og trúnaðar skal gætt þegar 

unnið er með persónugreinanlegar upplýsingar. Ákveðin lög og reglur gilda um vísindarannsóknir á 

heilbrigðissviði samanber lög um réttindi sjúklinga nr. 74/1997 og reglur um vísindarannsóknir á 

heilbrigðissviði nr. 170/2001 þar sem meðal annars er kveðið á um öflun upplýsts samþykkis fyrir 

þátttöku og fleiri þætti sem mikilvægt er að rannsakendur hafi þekkingu á (Sigurður Kristinsson, 

2013). Rannsakendur leituðust eftir bestu vitund við að haga rannsókn í samræmi við þær 

siðferðilegu kröfur sem gerðar eru til vísindarannsókna á heilbrigðissviði. 

Siðanefnd Landspítala veitti leyfi fyrir framkvæmd rannsóknarinnar (erindi 31/2015) eins og sjá 

má í fylgiskjali 6. Leyfi var einnig fengið hjá framkvæmdastjóra lækninga og sviðsstjóra flæðisviðs á 

LSH (sjá fylgiskjöl 7 og 8). Engin gögn voru sótt í sjúkraskrá þátttakenda í tengslum við þetta BS 

verkefni en Persónuvernd var samt sem áður tilkynnt um rannsóknina.  
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4 Niðurstöður 
Hér verður farið yfir helstu niðurstöður rannsóknarinnar út frá tölfræðilegri úrvinnslu gagna. 

Myndræn framsetning gagna hefur lykilhlutverki að gegna í lýsandi tölfræði (Amalía Björnsdóttir, 

2013). Rannsóknargögn verða því ekki aðeins skýrð út í rituðu máli, heldur einnig sett fram í töflum 

og myndum. 

4.1 Bakgrunnsupplýsingar þáttakenda og munur milli kynja 
Alls var 236 sjúklingum boðin þátttaka í rannsókninni, þarf af neituðu 36 þátttöku eða gátu ekki 

tekið þátt (sjá mynd 1). Tafla 3 sýnir bakgrunnsupplýsingar þeirra 200 sem tóku þátt. Af þeim voru 

44,5% karlar og 55,5% konur. Elsti þátttakandinn var 97 ára gamall og sá yngsti 67 ára. 

Meðalaldurinn var 78,9 ár (staðalfrávik 7,5 ár). Tæp 59% kvenna voru í aldurshópnum 80 ára og 

eldri en einungis um 35% karla og voru konur því að jafnaði eldri en karlar (χ2(1, n=200)=11,1; 

p<0,001). Yfirgnæfandi meirihluti þátttakenda bjó í almennu húsnæði (85%) en ekki 

þjónustuhúsnæði, stofnun eða annars konar húsnæði. Ekki var marktækur munur á búsetuformi 

milli kynja (χ2(5, n=200)=10,1; p=0,076). Í heild skiptust þátttakendur nokkuð jafnt eftir því hvort þeir 

fengu einhvers konar heimaþjónustu (52%) eða enga (48%) en munur milli kynja var töluverður þar 

sem um 62% kvenna fengu heimaþjónustu af einhverju tagi en einungis rétt rúmlega 39% karla 

(χ2(4, n=200)=16,2; p<0,01). Samtals bjuggu 43% þátttakenda einir og þónokkur munur var milli 

kynja. 54% kvenna bjuggu einar en einungis um 29% karla (χ2(1, n=200)=12,4; p<0,001). 

 

 

Mynd 1. Flæðirit sem sýnir skiptingu aldraðra sjúklinga sem boðin var þátttaka í 
samanburðarrannsókn skimunartækjanna ISAR, TRST og interRAI BM 
skimunar á Landspítala (n=236). 
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Tafla 3. Bakgrunnsupplýsingar þátttakenda eftir kyni í samanburðarrannsókn á 
skimunartækjunum ISAR, TRST og interRAI BM skimun á Landspítala. 

Bakgrunnsbreytur 
Karlar 
n=89 

Konur 
n=111 

Allir 
n=200 

p-gildi 

Aldur 67-79 ára 58 (65,2%) 46 (41,4%) 104 (52,0%) 

 
0,001** 

80 ára og eldri 31 (34,8%) 65 (58,6%) 96 (48,0%) 

Meðalaldur í árum 76,6 (7,1)a 80,8 (7,2)a 78,9 (7,5)a 

Kom frá: Almennt húsnæði 83 (93,3%) 87 (78,4%) 170 (85,0%)  
0,076 

Þjónustuhúsnæði 5 (5,6%) 19 (17,1%) 24 (12,0%) 

Hjúkrunar- 
/dvalarheimili 0 (0,0%) 3 (2,7%) 3 (1,5%) 

Annað  1 (1,1%) 2 (1,8%) 3 (1,5%) 

Heimaþjónusta Engin 54 (60,7%) 42 (37,8%) 96 (48,0%)  
0,003** 

Heimahjúkrun 7 (7,9%) 8 (7,2%) 15 (7,5%) 

Félagsleg 
heimaþjónusta 17 (19,1%) 31 (27,9%) 48 (24,0%) 

Bæði heimahjúkrun 
og félagsleg 
heimaþjónusta 

11 (12,4%) 30 (27,0%) 41 (20,5%) 

Býr einn/ein Já 26 (29,2%) 60 (54,1%) 86 (43,0%) 
0,000*** 

Nei 63 (70,8%) 51 (45,9%) 114 (57,0%) 

Gildi: fjöldi (%) eða ameðalaldur (sf) *p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001,  

 

Af þeim 36 sem ekki tóku þátt í rannsókninni voru tæp 53% karlar og um 47% konur. Í heild var 

meðalaldur 81,8 ár (sf=8,0 ár). Meðalaldur karla var 82,8 ár (sf=8,1 ár) og meðalaldur kvenna var 

80,7 ár (sf=8,0 ár). Ekki var marktækur munur á meðalaldri milli kynja (p=0,434). 

Ástæður fyrir því að sjúklingar tóku ekki þátt voru flokkaðar í fimm flokka eins og sjá má á mynd 2. 

Samkvæmt þeirri flokkun var algengasta ástæðan meðal karla (31,6%) líkamlegt ástand þeirra. Hjá 

konum var algengasta ástæðan (29,4%) hins vegar sú að þær treystu sér ekki til þátttöku sökum 

ástands síns eða vanlíðanar. Munur á flokkuðum ástæðum milli kynja reyndist ekki vera marktækur 

(p=0,826). Helmingur þeirra sem tóku ekki þátt annað hvort vildu það ekki (25%) eða gátu það ekki 

vegna líkamlegs ástands (25%).  
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Mynd 2. Flokkaðar ástæður þess að 67 ára og eldri sjúklingar tóku ekki þátt í rannsókn sem 
gerð var á skimunartækjunum ISAR, TRST og interRAI BM skimun á 
bráðamóttöku Landspítala (n=36). 

 

4.2 Munur á svörum við spurningum skimunartækjanna eftir kyni 
Tafla 4 sýnir spurningar ISAR skimunartækisins og svör flokkuð eftir kyni. Marktækur munur (χ2(1, 

n=200)=13,6; p<0,01) milli kynja var einungis á svörum við spurningu eitt þar sem fleiri konur 

(47,8%) en karlar (22,5%) töldu sig þurfa reglulega hjálp einhvers áður en þær veiktust eða 

slösuðust. Heildarstig þátttakenda dreifðust nokkuð jafnt en flestir fengu á bilinu eitt til þrjú stig 

(72%). Þátttakendur sem fengu tvö erða fleiri stig voru 57% og flokkuðust í áhættuflokk. Við sumum 

spurningum vantaði (e. missing) svör þátttakenda. Við spurningu tvö vantaði sjö svör (3,5%), við 

spurningu þrjú vantaði fjögur svör (2%) og við spurningu sex vantaði þrjú svör (1,5%).  
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Tafla 4. Svör við spurningum ISAR eftir kyni 67 ára og eldri þátttakenda í rannsókn sem gerð 
var á skimunartækjunum ISAR, TRST og interRAI BM skimun á bráðamóttöku 
Landspítala tímabilið 8. febrúar til 9. mars 2016 (n=200). 

ISAR  Karlar 
n=89 

Konur 
n=111 

Allir 
n=200 

p-gildi 

Spurning 1: Áður en þú veiktist eða 
slasaðist núna og leitaðir á 
bráðamóttöku, þurftirðu reglulega 
hjálp einhvers? 

Já 20 (22,5%) 53 (47,8%) 73 (36,5%)  

0,000*** Nei 69 (77,5%) 58 (52,3%) 127 (63,5%) 

Spurning 2: Eftir að þú veiktist eða 
slaðaðist sem leiddi til þessarar komu 
á bráðamóttöku, þurftirðu meiri 
aðstoð en vanalega við að bjarga þér 
heima? 

Já 33 (37,1%) 52 (46,9%) 85 (42,5%) 
0,094 

Nei 55 (61,8%) 53 (47,8%) 108 (54,0%) 

Spurning 3: Hefur þú lagst inn á 
sjúkrahús í eina eða fleiri nætur á 
síðastliðnum 6 mánuðum (dvöl á 
bráðamóttöku ekki talin með)? 

Já 27 (30,3%) 30 (27,0%) 57 (28,5%) 
0,528 

Nei 59 (66,3%) 80 (72,1%) 139 (69,5%) 

Spurning 4: Sérðu almennt vel? Já 68 (76,4%) 83 (74,8%) 151 (75,5%) 0,790 
Nei 21 (23,6%) 28 (25,2%) 49 (24,5%) 

Spurning 5: Hefur þú almennt mikil 
vandamál með minnið? 

Já 17 (19,1%) 19 (17,1%) 36 (18,0%)  

0,717 Nei 72 (80,9%) 92 (82,9%) 164 (82,0%) 

Spurning 6: Tekurðu daglega fleiri en 
þrjú mismunandi lyf? 

Já 59 (66,3%) 75 (67,6%) 134 (67,0%) 0,956 
Nei 28 (31,5%) 35 (31,5%) 63 (31,5%) 

 
Heildarstigafjöldi: 

0 stig 16 (18,0%) 13 (11,7%) 29 (14,5%)  

0,666 1 stig 26 (29,2%) 31 (27,9%) 57 (28,5%) 
2 stig 21 (23,6%) 24 (21,6%) 45 (22,5%) 
3 stig 17 (19,1%) 25 (22,5%) 42 (21,0%) 
4 stig 8 (9,0%) 15 (13,5%) 23 (11,5%) 
5 stig 1 (1,1%) 3 (2,7%) 4 (2,0%) 
6 stig 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

Gildi: Fjöldi (%), *p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001 

 

Á sama hátt sýnir tafla 5 spurningar TRST skimunartækisins og dreifingu svara eftir kyni. Lítill 

munur reyndist vera milli kynja nema á svörum við spurningu fimm (χ2(1, n=200)=8,5; p<0,01) sem 

snýr að því hvort fólk búi eitt og/eða hafi engan ummönnunaraðila til taks. Þar var hlutfall kvenna 

sem bjuggu einar um 53% en hlutfall karla tæp 33%. Flestir þátttakenda fengu tvö (27%) eða þrjú 

stig (27,5%), enginn fékk sex stig. Þátttakendur sem flokkuðust í áhættu með tvö eða fleiri stig voru 

71,5%. Svör nokkurra þátttakenda vantaði við spurningu eitt (1%), spurningu þrjú (4%) spurningu 

fjögur (0,5%) og spurningu sex (17%).  
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Tafla 5. Svör við spurningum TRST eftir kyni 67 ára og eldri þátttakenda í rannsókn sem 
gerð var á skimunartækjunum ISAR, TRST og interRAI BM skimun á 
bráðamóttöku Landspítala tímabilið 8. febrúar til 9. mars 2016 (n=200). 

TRST 
 Karlar 

n=89 
Konur 
n=111 

Allir 
n=200 

p-gildi 

Spurning 1: Saga um vitræna 
skerðingu (lélegt minni eða ekki 
áttaður). 

Já 7 (7,9%) 8 (7,2%) 15 (7,5%) 
0,889 Nei 82 (92,1%) 101 

(91,0%) 
183 (91,5%) 

Spurning 2: Erfiðleikar við gang, að 
koma sér milli staða eða nýleg bylta. 

Já 44 (49,4%) 69 (62,2%) 113 (56,5%) 
0,071 

Nei 45 (50,6%) 42 (37,8%) 87 (43,5%) 

Spurning 3: Tekur fimm eða fleiri lyf 
að staðaldri. 

Já 48 (53,9%) 57 (51,4%) 105 (52,5%) 
0,658 

Nei 37 (41,6%) 50 (45,1%) 87 (43,5%) 

Spurning 4: Koma á bráðamóttöku 
síðastliðna 30 daga eða innlögn á 
síðastliðnum 90 dögum. 

Já 22 (24,7%) 24 (21,6%) 46 (23,0%) 
0,574 

Nei 66 (74,2%) 87 (78,4%) 153 (76,5%) 

Spurning 5: Býr einn og/eða enginn 
umönnunaraðili til taks. 

Já 29 (32,6%) 59 (53,2%) 88 (44,0%) 
0,004** 

Nei 60 (67,4%) 52 (46,8%) 112 (56,0%) 

Spurning 6: Fagleg ráðlegging 
starfsfólks bráðamóttöku vegna: 

• næringar eða þyngdartaps 
• skertrar aðlögunar 
• skertrar skynjunar 
• þvag- eða hægðaleka 
• lyfja og lyfjanotkunar 
• þunglyndi/depurð 
• annað 

Já 35 (39,3%) 49 (44,1%) 84 (42,0%) 

 
 
 

0,445 
Nei 39 (43,8%) 43 (38,7%) 82 (41,0%) 

 
Heildarstigafjöldi: 

0 stig 14 (15,7%) 11 (9,9%) 25 (12,5%)  
0,581 1 stig 14 (15,7%) 18 (16,2%) 32 (16,0%) 

2 stig 27 (30,3%) 27 (24,3%) 54 (27,0%) 
3 stig 22 (24,7%) 33 (29,7%) 55 (27,5%) 
4 stig 9 (10,1%) 15 (13,5%) 24 (12,0%) 
5 stig 3 (3,4%) 7 (6,3%) 10 (5,0%) 
6 stig 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

Gildi: Fjöldi (%), *p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001 

 
Tafla 6 sýnir dreifingu svara eftir kyni við spurningum BM skimunar. Tölfræðilega marktækur munur 

var einungis á svörum við spurningu eitt þar sem spurt er um þörf fyrir aðstoð við að fara í bað eða 

sturtu. Um 33% kvenna töldu sig þurfa aðstoð en einungis tæp 16% karla (χ2(1, n=200)=8,1; 

p<0,01). Langflestir þátttakendur fengu þrjú (41,5%) eða sex stig (24%). Einungis einn þátttakandi 

fékk fimm stig. Slétt 47% voru í miðlungsáhættu (3–4 stig) og 24,5% í mikilli áhættu (5–6 stig). 

Samtals voru því 71,5% þátttakenda flokkuð í áhættu með þrjú eða fleiri stig.  
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Tafla 6. Svör við spurningum InterRAI BM skimunar eftir kyni 67 ára og eldri þátttakenda í 
rannsókn sem gerð var á skimunartækjunum ISAR, TRST og interRAI BM 
skimun á bráðamóttöku Landspítala tímabilið 8. febrúar til 9. mars 2016 (n=200). 

interRAI BM skimun 
 Karlar 

n=89 
Konur 
n=111 

Allir 
n=200 

p-gildi 

Spurning 1: Þarft þú eftirlit 
(tilsýn/vísbendingar) eða einhverja 
hjálp við að fara í bað eða sturtu? 

Já 14 (15,7%) 37 (33,3%) 51 (25,5%)  
0,005** 

Nei 75 (84,3%) 74 (66,7%) 149 (74,5%) 

Spurning 2: Er einhver sem hjálpar 
þér við að taka ákvarðanir 
varðandi athafnir daglegs lífs?   

Já 8 (9,0%) 10 (9,0%) 18 (9,0%)  
0,996 

Nei 81 (91,0%) 101 (91,0%) 182 (91,0%) 

Spurning 3: Þarft þú eftirlit 
(tilsýn/vísbendingar) eða einhverja 
hjálp við að klæðast eða afklæðast 
á neðri hluta líkamans? 

Já 12 (13,5%) 18 (16,2%) 30 (15,0%) 
0,591 Nei 77 (86,5%) 93 (83,8%) 170 (85,0%) 

Spurning 4: Þarft þú eftirlit 
(tilsýn/vísbendingar) eða einhverja 
hjálp við að hreyfa þig milli staða á 
sömu hæð? 

Já 6 (6,7%) 11 (10,0%) 17 (8,5%) 
 

0,425 
Nei 83 (93,3%) 100 (90,0%) 183 (91,5%) 

Spurning 5: Þarft þú eftirlit 
(tilsýn/vísbendingar) eða einhverja 
hjálp við að annast persónulegt 
hreinlæti? 

Já 4 (4,5%) 7 (6,3%) 11 (5,5%) 
 

0,576 
Nei 85 (95,5%) 104 (93,7%) 189 (94,5%) 

Spurning 6: Hvernig telur þú 
almennt heilsufar þitt vera?   

Mjög gott 
eða gott 33 (37,1%) 41 (36,9%) 74 (37,0%) 

 
 

0,906 Sæmilegt 
eða lélegt  

49 (55,0%) 63 (56,8%) 112 (56,0%) 

Gat ekki 
(eða vildi 
ekki) svara 

7 (7,9%) 7 (6,3%) 14 (7,0%) 

Spurning 7: Ert þú með einhvern 
sjúkdóm sem gerir heilsufar þitt 
óstöðugt?  

Já  55 (61,8%) 61 (55,0%) 116 (58,0%)  
0,301 Nei 33 (37,1%) 50 (45,0%) 83 (41,5%) 

Spurning 8: Mæðist þú þegar þú 
framkvæmir dagleg verk? 

Já 34 (38,2%) 46 (41,4%) 80 (40,0%) 
0,642 

Nei 55 (61,8%) 65 (58,6%) 120 (60,0%) 

Spurning 9: Almennt talað finnst 
þér þú bugaður/buguð af 
veikindum eða ástandi 
einstaklingsins?  

Já 5 (5,6%) 6 (5,4%) 11 (5,5%)  
0,412 Nei 25 (28,1%) 41 (36,9%) 66 (33,0%) 

Engin 
fjölskylda/vi
nir 

59 (66,3%) 64 (57,7%) 123 (61,5%) 

Spurning 10: Hefur þú verið 
dapur/döpur, þunglynd(ur) eða 
fundið fyrir vonleysi síðastliðna 
þrjá daga?  

Já 21 (23,6%) 28 (25,2%) 49 (24,5%)  
0,776 Nei 64 (71,9%) 80 (72,1%) 144 (72,0%) 

 
Heildarstigafjöldi: 

1 stig 19 (21,4%) 18 (16,2%) 37 (18,5%)  
0,160 2 stig 8 (9,0%) 12 (10,8%) 20 (10,0%) 

3 stig 42 (47,2%) 41 (36,9%) 83 (41,5%) 
4 stig 6 (6,7%) 5 (4,5%) 11 (5,5%) 
5 stig 0 (0,0%) 1 (1,0%) 1 (0,5%) 
6 stig 14 (15,7%) 34 (30,6%) 48 (24,0%) 

Gildi: Fjöldi (%), *p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001,  
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4.3 Munur á meðalstigafjölda eftir bakgrunnsbreytum 
Í töflu 7 má sjá meðalstigafjölda úr hverju skimunartæki, flokkað eftir bakgrunnsbreytum. 

Þátttakendur í aldurshópnum 80 ára og eldri fengu að meðaltali hærri stigafjölda úr öllum 

skimunartækjunum en yngri aldurshópurinn (ISAR: t(198)=-3,00; p<0,01) (TRST: t(198)=-3,52; 

p<0,01) (BM skimun: t(191,4)=-2,29; p<0,05). Konur fengu hærri meðalstigafjölda en karlar en 

munurinn var einungis tölfræðilega marktækur fyrir BM skimun (t(197)=-2,20; p<0,05). Ekki var 

teljandi munur á meðalstigafjölda úr neinu skimunartækjanna milli þátttakenda sem bjuggu í 

almennu húsnæði og þeirra sem bjuggu í annars konar húsnæði (p=0,187-0,333) Stigafjöldi þeirra 

sem fengu einhvers konar heimaþjónustu var að jafnaði hærri úr ISAR (t(198)=5,71; p<0,001), 

TRST (t(198)=6,73; p<0,001) og BM skimun (t(196,2)=5,05; p<0,001) heldur en þeirra sem ekki 

fengu heimaþjónustu. Þeir þátttakendur sem bjuggu einir fengu að meðaltali fleiri stig úr TRST 

(m=2,8) en þeir sem ekki bjuggu einir (m=1,8) (t(198)=-5,33; p<0,001). Ekki reyndist vera 

marktækur munur á meðalstigafjölda úr ISAR eða BM skimun eftir því hvort þátttakendur bjuggu 

einir eða ekki.  

 

Tafla 7. Meðalstigafjöldi úr ISAR, TRST og BM skimun eftir bakgrunnsbreytum 67 ára og 
eldri þátttakenda í rannsókn sem gerð var á skimunartækjunum á bráðamóttöku 
Landspítala tímabilið 8. febrúar til 9. mars 2016 (n=200). 

 Stigafjöldi úr ISAR Stigafjöldi úr TRST Stigafjöldi úr BM 
skimun 

Meðaltal (sf) p-gildi Meðaltal (sf) p-gildi Meðaltal (sf) p-gildi 
Aldurshópur 67-79 ára 1.66 (1.3) 

0.003** 
1.94 (1.3) 

0.001** 
3.05 (1.6) 

0.023* 
80+ ára 2.21 (1.3) 2.60 (1.3) 3.60 (1.8) 

Kyn Karl 1.75 (1.3) 
0.095 

2.08 (1.3) 
0.096 

3.02 (1.6) 
0.029* 

Kona 2.06 (1.3) 2.40 (1.4) 3.55 (1.8) 

Býr í almennu 
húsnæði 

Já 1.89 (1.3) 
0.333 

2.21 (1.3) 
0.297 

3.24 (1.7) 
0.187 

Nei 2.13 (1.3) 2.50 (1.4) 3.73 (1.9) 

Með 
heimaþjónustu 

Já 2.38 (1.2) 
0.000*** 

2.79 (1.2) 
0.000*** 

3.85 (1.8) 
0.000*** 

Nei 1.40 (1.2) 1.63 (1.2) 2.70 (1.4) 

Býr einn/ein Já 2.03 (1.3) 
0.304 

2.80 (1.3) 
0.000*** 

3.47 (1.8) 
0.293 

Nei 1.84 (1.3) 1.84 (1.3) 3.20 (1.7) 

Gildi: Meðaltal (staðalfrávik (sf)), *p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001 

 

4.4 Fylgni milli niðurstaðna úr skimunartækjunum 
Notast var við Pearson fylgnipróf til að mæla fylgni milli heildarstigafjölda úr hverju skimunartæki. 

Tafla 8 sýnir niðurstöður þeirra mælinga. Þar má sjá marktæka jákvæða fylgni milli allra 

skimunartækjanna. Sterkasta fylgnin var á milli ISAR og TRST (r=0,590; p<0,001) og telst hún vera 

í meðallagi (e. moderate). Fylgni milli BM skimunar og ISAR var sömuleiðis í meðallagi (r=0,523; 

p<0,001) en veik (e. low) fylgni mældist milli BM skimunar og TRST (r=4,32; p<0,001).  
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Tafla 8. Fylgni heildarstigafjölda 67 ára og eldri þátttakenda milli skimunartækjanna ISAR, 
TRST og interRAI BM skimun sem rannsökuð voru á bráðamóttöku Landspítala 
tímabilið 8. febrúar til 9. mars 2016 (n=200). 

 Pearson’s r p-gildi 

Fylgni milli BM skimunar og ISAR 0,523 0,000*** 

Fylgni milli BM skimunar og TRST 0,432 0,000*** 

Fylgni milli ISAR og TRST 0,590 0,000*** 

Gildi: *p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001 

 

Fylgni milli áhættuflokkunar (e. risk stratification) skimunartækjanna var einnig mæld og eru þær 

niðurstöður sýndar í töflu 9. Áhætta er til staðar ef tvö eða fleiri stig fást úr ISAR og TRST og þrjú 

stig eða fleiri úr BM skimun. Þegar tekið er mið af töflu 1 er fylgni milli ISAR og TRST veik (r=0,481; 

p<0,001) en fylgni milli BM skimunar og bæði ISAR (r=0,257; p<0,001) og TRST (r=0,288; 

p<0,001) hverfandi (e. negligible). 

 

Tafla 9. Fylgni í áhættuflokkun 67 ára og eldri þátttakenda milli skimunartækjanna ISAR, 
TRST og interRAI BM skimun sem rannsökuð voru á bráðamóttöku Landspítala 
tímabilið 8. febrúar til 9. mars 2016 (n=200). 

 Pearson’s r p-gildi 

BM skimun og ISAR 0,257 0,000*** 

BM skimun og TRST 0,288 0,000*** 

ISAR og TRST 0,481 0,000*** 

Gildi: *p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001 

4.5 Samræmi í áhættuflokkun milli skimunartækjanna 
Cohen’s kappa stuðull var notaður til að skoða samræmi í flokkun einstaklinga eftir því hvort þeir 

teljast vera í áhættu eða ekki fyrir hvert skimunartæki (sjá töflu 10). Farið var eftir viðmiðunargildum 

fyrir túlkun á kappa sem sýnd voru í töflu 2. Samkvæmt þeim viðmiðunargildum var allnokkuð (e. 

fair) samræmi milli áhættuflokkunar BM skimunar og bæði ISAR (κ=0,245) og TRST (κ=0,288). 

Miðlungs (e. moderate) samræmi var á milli ISAR og TRST (κ=0,457). 
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Tafla 10. Samræmi milli skimunartækja í áhættuflokkun 67 ára og eldri þátttakenda í 
rannsókn sem gerð var á skimunartækjunum ISAR, TRST og interRAI BM 
skimun á bráðamóttöku Landspítala tímabilið 8. febrúar til 9. mars 2016 
(n=200). 

 Kappa p-gildi 

Samræmi milli BM skimunar og ISAR 0,245 0,000a 

Samræmi milli BM skimunar og TRST 0,288 0,000a 

Samræmi milli ISAR og TRST 0,457 0,000a 
ap-gildi hafa litla þýðingu í mælingum þar sem ósamræmi er til staðar.  

 

Áhættuflokkun sjúklinga var tekin saman í venn-mengi (sjá mynd 3). Í ljós kom að skimunartækin 

þrjú voru öll sammála um flokkun 20,4% sjúklinga ekki í áhættu (n=23) og 49,2% sjúklinga í áhættu 

(n=87). TRST flokkaði fæsta sjúklinga ekki í áhættu (n=6) án þess að það hafi verið í samræmi við 

annað hvort ISAR eða BM skimun. Þannig fór TRST síst á mis við sjúklinga sem hin skimunartækin 

flokkuðu í áhættu. Það endurspeglaðist einnig í því að TRST var það skimunartæki sem oftast var 

sammála hinum skimunartækjunum um flokkun sjúklinga í áhættu en það flokkaði 73,5% sjúklinga 

(n=130) í áhættu í samræmi við annað hvort ISAR eða BM skimun. TRST var oftast sammála BM 

skimun um flokkun sjúklinga í áhættu eða í 64,5% tilfella (n=114). TRST var hins vegar oftast 

sammála ISAR um að flokka sjúklinga ekki í áhættu og flokkaði 40,8% þeirra (n=46) í samræmi við 

ISAR. BM skimun var síst í samræmi við hin tvö skimunartækin hvað varðar flokkun sjúklinga í 

áhættu en BM skimun var hvorki sammála ISAR né TRST um flokkun 13% sjúklinga (n=23) í 

áhættu. TRST var það skimunartæki sem oftast var sammála hinum skimunartækjunum varðandi 

áhættuflokkun sjúklinga sem endurspeglast einnig í hærri kappa-gildum (sjá töflu 10).  
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Mynd 3. Venn-mengi yfir þá öldruðu sjúklinga sem sem flokkast í áhættu og ekki í áhættu 
samkvæmt skimunartækjunum ISAR, TRST og interRAI BM skimun í rannsókn 
sem gerð var á bráðamóttöku Landspítala tímabilið 8. febrúar til 9. mars 2016 
(n=200). 
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5 Umræða 
Hér verða dregnar saman helstu niðurstöður rannsóknarinnar og þær ræddar í samhengi við fræðilegt 

efni og niðurstöður annarra sambærilegra rannsókna.  

5.1 Úrtak og bakgrunnsbreytur 
Alls tóku 200 sjúklingar þátt í rannsókninni. Hlutfall kynja var nokkuð jafnt eða 44,5% karlar og 55,5% 

konur. Einnig var nokkuð jafnt skipt í aldurshópana tvo þar sem 52% þátttakenda voru 67–79 ára og 

48% voru 80 ára eða eldri. Meðalaldur karla var 76,6 ár en meðalaldur kvenna 80,8 ár. 85% 

þátttakenda bjuggu í almennu húsnæði og 43% voru einbúar. Um 54% kvenna bjuggu einar en 

einungis um 29% karla. Fjörtíu og átta prósent fengu enga heimaþjónustu en 52% fengu einhvers 

konar heimaþjónustu. Af þeim sem fengu heimaþjónustu af einhverju tagi voru um 66% konur. Þessi 

munur milli kynja skýrist líklega að miklu leyti af lengri lífslíkum kvenna bæði á Íslandi (Hagstofa 

Íslands, 2015) og almennt í heiminum auk þess að heilsa þeirra er alla jafna verri en karla (WHO, 

2011). Lýðfræðilegir eiginleikar þátttakenda í rannsókninni voru ekki ósvipaðir þeim sem sáust í 

íslensku úrtaki (n=202) í fjölþjóðlegri rannsókn interRAI samtakanna um eldra fólk á bráðamóttökum 

(Guðrún Þuríður Höskuldsdóttir, 2014). Í þessari sömu rannsókn voru hlutföll einbúa (34,2–59,7%) 

annarra landa svipuð því sem okkar rannsókn sýndi en þessari fjölþjóða rannsókn var að vísu beint að 

75 ára og eldri sjúklingum (Gray o.fl., 2013). Erfitt getur verið að bera lýðfræðilega eiginleika 

þátttakenda þessarar rannsóknar saman við erlendar rannsóknir þar sem aldursviðmið eru misjöfn. Í 

lögum flestra landa eru aldraðir skilgreindir sem 65 ára og eldri en margar erlendar rannsóknir um 

aldraða beinast að 75 ára og eldri. Í þessari rannsókn var miðað við skilgreiningu íslenskra laga á 

öldruðum, það er 67 ára og eldri. 

5.2 Samanburður skimunartækjanna 
Í umfjöllun um samanburð skimunartækjanna þriggja verður stuðst að við þær rannsóknarspurningar 

sem lagðar voru fram í upphafi rannsóknar. Í fyrsta lagi veltum við því fyrir okkur hvort munur sé á 

svörum sjúklinga við spurningum skimunartækjanna eftir kyni. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að 

ekki var teljandi munur á svörum milli kynja nema við þremur spurningum, það er að segja spurningu 

eitt í ISAR um þörf fyrir reglulega aðstoð, spurningu fimm í TRST um hvort viðkomandi búi einn eða 

hafi engan umönnunaraðila til taks og spurningu eitt í inetRAI BM skimun um þörf fólks fyrir aðstoð í 

bað eða sturtu. Konur þurftu oftar á reglulegri aðstoð að halda (47,8% á móti 22,5% karla), bjuggu 

frekar einar (53,2% á móti 32,6% karla) og þurftu í fleiri tilfellum á aðstoð að halda við að fara í bað 

eða sturtu (33,3% á móti 15,7% karla). Í því samhengi er athyglisvert að sjá að meðalstigafjöldi 

kvenna var almennt hærri úr öllum skimunartækjunum en var munurinn þó einungis tölfræðilega 

marktækur fyrir BM skimun (p<0,05). Niðurstöður úr breskri rannsókn leiddu í ljós að þeir þátttakendur 

sem fengu fleiri en tvö stig voru líklegri til að vera eldri, vera kona, vera meira ósjálfbjarga með ADL og 

líklegri til þess að flokkast sem hrumir (Edmans o.fl., 2013). Næsta rannsóknarspurning sneri einmitt 

að því hvort munur væri á meðalstigafjölda sjúklinga úr hverju skimunartæki eftir bakgrunns-

upplýsingum þeirra. Þátttakendur í eldri aldurshópnum (80 ára og eldri) fengu að meðaltali hærri 
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stigafjölda úr öllum skimunartækjunum heldur en yngri aldurshópurinn (67–79 ára). Ekki var 

tölfræðilega marktækur munur á meðalstigafjölda úr neinu skimunartækjanna milli þátttakenda sem 

bjuggu í almennu húsnæði og þeirra sem bjuggu í annars konar húsnæði. Hins vegar virðist það vera 

tilhneiging þeirra sem búa í almennu húsnæði að fá lægri stigafjölda en þeir sem búa í húsnæði með 

einhvers konar þjónustu (þjónustuhúsnæði, dvalar- eða hjúkrunarheimili). Þetta kemur ekki á óvart þar 

sem íbúar í þjónustuhúsnæði ættu að vera meira ósjálfbjarga en þeir sem búa enn heima. 

Meðalstigafjöldi þeirra sem fengu einhvers konar heimaþjónustu var að jafnaði töluvert hærri (p<0,001) 

en þeirra sem ekki fengu neina heimaþjónustu og áhugavert var að sjá að miðað við meðalstigafjölda 

úr öllum skimunartækjunum voru þeir sem ekki fengu heimaþjónustu almennt ekki flokkaðir í áhættu. 

Þannig virðast skimunartækin vera næm fyrir þjónustuþörf aldraðra. Þeir þátttakendur sem bjuggu 

einir virtust hafa tilhneigingu til þess að fá hærri meðalstigafjölda úr öllum skimunartækjunum en 

munur var einungis tölfræðilega marktækur í tilfelli TRST (p<0,001).  

Þriðja rannsóknarspurningin tók til þess hvort skimunartækin þrjú mæli svipuð fyrirbæri Til þess að 

svara þeirri spurningu var notast við Pearson fylgnipróf til að kanna fylgni milli skimunartækjanna hvað 

varðar heildarstigafjölda og áhættuflokkun. Við túlkun á stuðli Pearson (r) var tekið mið af þeim 

viðmiðunargildum sem sýnd eru í töflu 1. Niðurstöður leiddu í ljós að marktæk jákvæð fylgni var milli 

allra skimunartækjanna varðandi heildarstigafjölda. Sterkust var fylgnin á milli ISAR og TRST en þó 

einungis í meðallagi. Fylgni milli ISAR og BM skimunar reyndist einnig vera í meðallagi en fylgni milli 

BM skimunar og TRST var veik. Þessar niðurstöður benda til þess að ISAR hafi allnokkra fylgni við hin 

mælitækin. TRST og BM skimun virðast þó hafa fylgni við ISAR af mismunandi ástæðum þar sem þau 

hafa veika fylgni sín á milli (sjá tölfu 9). Hvað áhættuflokkun varðar reyndist einnig vera marktæk 

jákvæð fylgni milli allra skimunartækjanna. Fylgni milli ISAR og TRST var veik og fylgni milli BM 

skimunar og bæði ISAR og TRST var hverfandi lítil (sjá töflu 10).  

Í fjórðu og síðustu rannsóknarspurningunni veltum við því fyrir okkur hvort samræmi væri í 

áhættuflokkun skimunartækjanna. Það var athugað með stuðli Cohen’s kappa og við túlkun 

niðurstaðna var miðað við töflu 2. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar var áhættuflokkun BM 

skimunar í allnokkru samræmi við áhættuflokkanir ISAR og TRST. Samræmi milli ISAR og TRST var 

nokkru betra en engu að síður einungis í meðallagi samkvæmt þeim viðmiðum sem farið var eftir við 

túlkun á kappa-gildum.  

Þegar áhættuflokkun sjúklinga var tekin saman í venn-mengi (sjá mynd 3) kom í ljós að 

skimunartækin þrjú voru öll sammála um flokkun rétt rúmlega 20% sjúklinga sem flokkuðust ekki í 

áhættu og 49% sjúklinga sem flokkuðust í áhættu. TRST var það skimunartæki sem flokkaði fæsta 

sjúklinga ekki í áhættu án þess að það hafi verið í samræmi við ISAR og BM skimun. Þannig fór TRST 

síst á mis við sjúklinga sem hin skimunartækin flokkuðu í áhættu. Það endurspeglaðist einnig í því að 

TRST var það skimunartæki sem oftast var sammála hinum skimunartækjunum um flokkun sjúklinga í 

áhættu en það flokkaði rúm 73% sjúklinga í áhættu í samræmi við annað hvort ISAR eða BM skimun. Í 

því samhengi var TRST oftast sammála BM skimun eða um flokkun rúmlega 64% sjúklinga í áhættu. 

TRST var hins vegar oftast sammála ISAR um að flokka sjúklinga ekki í áhættu og flokkaði tæp 41% 

þeirra í samræmi við ISAR. Hvað varðar flokkun sjúklinga í áhættu var BM skimun í sístu samræmi við 

hin tvö skimunartækin þar sem BM skimun var hvorki sammála ISAR né TRST um flokkun 13% 
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sjúklinga í áhættu. Það sýnir að BM skimun flokki að vissu leyti sjúklinga í áhættu af öðrum ástæðum 

en ISAR og TRST. Þetta skýrist ef til vill af því að BM skimun gæti verið að mæla aðra þætti meðal 

sjúklinganna enda eru spurningar þess nokkuð ólíkar spurningum ISAR og TRST. 

Þegar á heildina er litið og tekið er mið af bæði kappa-gildum og venn-mengi virðist niðurstaðan 

vera sú að TRST sé það skimunartæki sem oftast er sammála hinum skimunartækjunum varðandi 

áhættuflokkun þátttakenda þessarar rannsóknar.  

Samræmi í áhættuflokkun þessara skimunartækja hefur ekki áður verið skoðað með þeim hætti 

sem hér er gert. Því höfum við ekki samanburð fyrir þær niðurstöður. Í nýrri fræðilegri samantekt 32 

rannsókna á 16 skimunartækjum sem greina hrumleika meðal aldraðra á spítölum, þar á meðal ISAR 

og TRST, kemur fram að litlar sem engar upplýsingar eru til um áreiðanleika skimunartækja af þessu 

tagi. Höfundar bentu jafnframt á að athuganir á áreiðanleika og samræmi í mælingum skimunartækja 

sem þessa skipti miklu máli þar sem þeim er til dæmis beitt af mörgum ólíkum 

heilbrigðststarfsmönnum (Warnier o.fl., 2016).  

Annað sem mikilvægt er að skoða í rannsóknum á þessum skimunartækjum er hentugleiki (e. 

feasibility) þeirra í klínísku samhengi. Sá skilningur sem lagður er í það hugtak getur verið misjafn en 

getur til dæmis vísað til þess hversu langan tíma tekur að nota viðkomandi skimunartæki, hversu 

aðgengilegar leiðbeiningar eru þeim sem svara spurningum skimunartækjanna, hveru mikillar þjálfunar 

er krafist við notkun þeirra og hversu gott aðgengi er að skimunartækjunum. Í fyrrnefndri fræðilegri 

samantekt kom fram að í rannsóknum um skimunartækin hafi almennt vantað upplýsingar um 

hentugleika þeirra sem þó geti skipt miklu máli þegar velja á skimunartæki til innleiðingar í dagleg 

störf. Höfundar mæltu því með að athuganir á hentugleika skimunartækja yrðu einnig gerðar í frekari 

rannsóknum á þeim (Warnier o.fl., 2016). 

5.3 Takmarkanir og styrkleikar skimunartækjanna 

5.3.1 ISAR 
Sú gagnrýni sem hefur verið mest áberandi í fræðilegu efni um ISAR er lágt viðmið um daglega 

lyfjanotkun. Sumir rannsakendur hafa bent á algengt sé að aldraðir taki fleiri en þrjú lyf að staðaldri og 

það viðmið sé kannski ekki heppilegt fyrir aldraða (Singler o.fl., 2014; Salvi o.fl., 2009; Salvi o.fl., 

2013). Ekki er til nein algild skilgreining á því hvað teljist vera mörg lyf (e. polypharmacy) en miðað 

hefur verið við 5 til 10 eða fleiri lyf (Gómez o.fl., 2015). Í erlendum rannsóknum hefur komið fram að 

meðalfjöldi lyfja sem aldraðir taka daglega sé á bilinu 4,5–8 (Meldon o.fl, 2003; Beauchet o.fl., 2013; 

Singler o.fl., 2014). Íslensk rannsókn á lyfjameðferð adraðra við innlögn á Landspítala sýndi að 

meðalfjöldi lyfja var 6,8 lyf og tóku konur að meðaltali fleiri lyf en karlar (María Sif Sigurðardóttir, 

Aðalsteinn Guðmundsson, Þórunn K. Guðmundsdóttir og Anna Birna Almarsdóttir, 2011). Vegna þess 

hve lágt lyfjaviðmið ISAR er hafa mögulega fleiri aldraðir sjúklingar flokkast í áhættu en tilefni er til. Því 

hefur lyfjaviðmiði ISAR í sumum rannsóknum verið breytt í sex eða fleiri lyf (Singler o.fl., 2014; Salvi 

o.fl., 2009; Salvi o.fl., 2013; Warburton, Parke, Church og McCusker, 2004; Carpenter o.fl., 2015). 

Önnur spurning í ISAR sem sumir rannsakendur hafa breytt er sú sem snýr að sjón fólks. Það er 

eina spurning skimunartækisins sem gefur stig fyrir svarið nei og hefur þótt þægilegra að snúa 



37 

spurningunni við og spyrja: „Átt þú almennt í vandræðum með sjónina?“ (Asomaning og Loftus, 2013) 

þar sem stigagjöfin getur verið ruglandi fyrir þá sem beita skimunartækinu (Warburton o.fl., 2004). 

Orðalag spurninga tvö og þrjú geta einnig vafist fyrir sjúklingum og starfsfólki. Í spurning tvö er spurt 

hvort sjúklingar hafi þurft á aukinni aðstoð að halda eftir að þeir veiktust/slösuðust og áður en þeir 

komu á bráðamóttöku. Warburton og félagar (2004) bentu á að þessi spurning geti misskilist á þann 

veg að átt sé við hvort sjúklingar þurfi aukna aðstoð á meðan þeir dvelja á bráðamóttöku. Þann 

misskilning urðum við sjálfar varar við í okkar rannsókn þar sem margir sjúklingar skildu ekki 

spurninguna og þurftu nánari útskýringar. Warburton og félagar (2004) bentu einnig á að spurning þrjú 

gæti misskilist en þar er spurt hvort sjúklingar hafi legið á sjúkrahúsi í eina eða fleiri nætur á síðustu 

sex mánuðum að frátöldum dvölum á bráðamóttökum. Sumir virðast halda að dvalir á bráðamóttöku 

aðrar en yfistandandi dvöl eigi að teljast með og svara spurningunni því játandi þegar svarið ætti að 

vera nei. Í okkar rannsókn voru þessar upplýsingar einungis fengnar frá sjúklingum eða 

aðstandendum og erfitt er að meta gæði svara þeirra. Margir mundu ekki nákvæmlega hvenær þeir 

lágu síðast á spítala og þar sem við höfðum ekki aðgang að sjúkraskrám gátum við ekki sannreynt 

svör þeirra. Að okkar mati mætti orðalag þessarar spurningar vera skýrara bæði í kanadísku og 

íslensku útgáfu skimunartækisins. Mikilvægt er að sá sem beitir skimunartækinu skilji spurninguna á 

þann hátt sem hún var hugsuð og að svarendur skilji hana einnig á sama hátt. Að öðrum kosti geta 

niðurstöður brenglast (Þorlákur Karlsson, 2003).  

ISAR hefur verið gagnrýnt fyrir lágt sértæki (Braes o.fl., 2009; Salvi o.fl., 2013; Singler o.fl, 2014). 

McCusker og félagar (1999) bentu á að hægt væri að nota mismunandi viðmið varðandi þann fjölda 

stiga sem benda til áhættu. Niðurstöður rannsóknar Singler og félaga (2014) sýndu að með því að 

hækka viðmiðið upp í þrjú stig eða fleiri var hægt að auka sértæki skimunartækisins og aðrir 

rannsakendur hafa einnig valið að miða við þrjú stig (Salvi, Morichi, Grilli o.fl., 2012; Inzitari o.fl., 

2015). Í okkar rannsókn  var ekki hægt að athuga næmi og sértæki skimunartækjanna miðað við þau 

gögn sem við höfðum. Rannsóknarhópurinn sem við störfuðum með munu, í framhaldi þessarar 

rannsóknar, afla gagna um afdrif þátttakenda og þá mun væntanlega koma í ljós hvernig þessir þættir 

koma út.    

ISAR er talið geta hentað vel til notkunar samhliða klínískri dómgreind starfsfólks við mat á þörf 

aldraðra sjúklinga á bráðamóttöku fyrir þjónustu (Edmans o.fl. 2013; Asomaning og Loftus, 2013). 

Helstu styrkleikar skimunartækisins eru þeir að það þykir vera fljótlegt og þægilegt í notkun (Thiem 

o.fl., 2015) og hefur gjarnan verið talið auðveldast í notkun af öðrum sambærilegum skimunartækjum 

(Beaton og Grimmer, 2013). Okkar upplifun var sú að ISAR væri nokkuð þægilegt skimunartæki. Að 

vísu reyndist spurning númer tvö í nokkrum tilfellum erfið en í heildina var ISAR fljótlegt og einfalt í 

notkun. 

5.3.2 TRST 
TRST er ólíkt hinum tveimur skimunartækjunum að því leyti að það krefst þess að hjúkrunarfræðingar 

noti sína klínísku dómgreind við beitingu skimunartækisins. Þetta á sérstaklega við sjötta og síðasta lið 

skimunartækisins sem snýr að faglegum ráðleggingum eða áhyggjum hjúkrunarfræðingsins. Þeim lið 

var til dæmis sleppt í flæmskri útgáfu mælitækisins í rannsókn Braes og félaga (2009). Það hefur þótt 
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of erfitt eða ekki viðeigandi að hjúkrunarfræðingar beittu slíku huglægu mati við skimun sjúklinga 

(Braes o.fl., 2009; Graf o.fl., 2012). Þessi sami liður skimunartækisins reyndist erfiður í notkun í 

rannsókn okkar. Í 17% tilfella vantaði svör við honum og var það hæsta hlutfall ósvaraðra spurninga 

meðal skimunartækjanna. Ástæðurnar fyrir því að erfitt reyndist að svara þessum lið voru aðallega 

þær að hjúkrunarfræðingarnir vissu ekki nóg um sjúklingana til að leggja mat sitt á þá eða skildu ekki 

hvað átt var við. Nokkrir hjúkrunarfræðingar töluðu einnig um að á bráðamóttöku gæfist sjaldan tími til 

að huga að þessum þáttum og það væri frekar hlutverk hjúkrunarfræðinga á legudeildum.  

Í þeim rannsóknum sem við höfum lesið okkur til um hefur ýmist verið notast við sex liða útgáfu 

TRST eða fimm liða útgáfu en í þeirri síðarnefndu er yfirleitt búið að fjarlægja lið númer fimm sem snýr 

að því hvort viðkomandi búi einn og/eða enginn umönnnunaraðili sé til taks. Höfundar 

skimunartækisins tóku þá ákvörðun að sleppa þeim lið þar sem hann virtist ekki hafa nein áhrif á 

spágetu þess (Meldon o.fl., 2003). Fimm liða útgáfan er ofast notuð í bandarískum og kanadískum 

rannsóknum á TRST en sex liða útgáfan er gjarnan notuð í evrópskum rannsóknum. Þetta gerir það 

að verkum að erfiðara getur verið að bera saman niðurstöður milli sumra rannsókna. Niðurstöður 

rannsókna á TRST í Evrópu hafa verið í mótsögn við niðurstöður höfunda skimunartækisins og 

annarra rannsókna sem gerðar hafa verið í Bandaríkjunum og Kanada þar sem niðurstöður hafa 

almennt verið jákvæðari. Bent hefur verið á að sá munur gæti stafað af ólíkum heilbrigðiskerfum 

heimsálfanna tveggja (Cousins o.fl., 2013) og gæti þannig verið vísbending um að þau henti betur til 

notkunar í bandaríska og kanadíska heilbrigðiskerfinu. Í okkar rannsókn kom í ljós marktækur munur á 

svörum við lið fimm í TRST milli kynja þar sem konur bjuggu oftar einar og/eða höfðu engan 

umönnunaraðila til taks. Þar sem konur lifa að jafnaði lengur en karlar má kannski hugsa sem svo að 

karlar hafi oftar sinn umönnunaraðila, til dæmis eiginkonur, til taks fram að lífslokum. Þannig verða 

konur frekar einar eftir og án umönnunaraðila en karlar. Hins vegar getum við ekki, útfrá okkar 

niðurstöðum, sagt til um áhrif fimmta liðs TRST á spágetu skimunartækisins þar við höfum ekki gögn 

um afdrif þátttakenda. 

Braes og félagar (2009) bentu á að TRST hefur líkt og ISAR verið gagnrýnt fyrir litla sértæki. Þrátt 

fyrir litla sértæki geta skimunartæki á borð við TRST verið gagnleg í klíník þar sem það getur aukið 

vitund heilbrigðisstarfsfólks um þá þætti sem er mikilvægt að meta hjá öldruðum og geta niðurstöður 

skimunartækjanna hvatt til þess að öldruðum sé vísað áfram í þau úrræði sem þeir þurfa. 

Hjúkrunarfræðingar geta með klínískri dómgreind sinni mögulega dregið úr því að þeim sem fengu 

falskar niðurstöður úr skimunartækjunum sé vísað áfram í sértæk úrræði að óþörfu og þar með aukið 

rekstrarhagkvæmni. 

Helsti kostur TRST þykir vera sá að það ætti að vera fljótlegt að nota það samhliða venjubundinni 

forgangsröðun sjúklinga á bráðamóttöku og í mesta lagi bæta einni til tveimur mínútum við vinnu 

þeirra hjúkrunarfræðinga sem því sinna hverju sinni (Meldon o.fl. 2003). 

5.3.3 interRAI BM skimun 
Þar sem interRAI BM skimun er nýtt skimunartæki hefur enn ekki komið fram mikil gagnrýni á það. BM 

skimun þykir vera hentugt í notkun vegna þess að það er í formi smáforrits og ekki ætti að þurfa að 

taka meira en 60 sekúndur að fá niðurstöður úr því. Þetta eru kostir sem hentar vel í annasömu 
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umhverfi bráðamóttökunnar (Health eTraining International, 2015). Að okkar mati eru helstu kostir BM 

skimunar þeir að skimunartækið er fljótlegt og auðvelt í notkun og spurningar þess eru auðskiljanlegar. 

Góðar leiðbeiningar fylgja tækinu um hvaða þætti spurningarnar feli eða feli ekki í sér og stuðlar það 

að því að þeim sé svarað á staðlaðan hátt. Svo skýrar leiðbeiningar höfum við ekki fundið um hin tvö 

skimunartækin. BM skimun hefur það umfram ISAR og TRST að það spyr um depurð, en þunglyndi er 

algengt meðal aldraðra. Talið er að 15–30% aldraða sem koma á bráðamóttöku hafi einkenni 

þunglyndis en þau eru jafnframt mjög vangreind á bráðamóttökum (Schnitker o.fl., 2011). Að vísu 

hefur verið sýnt fram á næmi TRST fyrir þunglyndi þrátt fyrir að enginn liður mælistækisins snúi 

beinlínis að þeim þætti (Salvi, Morichi, Grilli o.fl., 2012). 

Ólíkt ISAR og TRST snýr engin spurninga BM skimunar að daglegri lyfjanotkun sjúklinga þrátt fyrir 

að aldraðir séu í sérstakri hættu á lyfjamilliverkunum sem geta haft neikvæðar heilsufarslegar 

afleiðingar og leitt til komu þeirra á bráðamóttöku. Í leiðbeiningum um meðferð aldraðra á 

bráðamóttökum kemur fram að 40% fólks 65 ára og eldri taki fimm til níu lyf daglega og 18% taki yfir 

10 lyf daglega (American College of Emergency Physicians o.fl., 2013) en mikill fjöldi lyfja er vel 

þekktur áhættuþáttur meðal aldraðra og tengist meðal annars aukinni hættu á milli- og aukaverkunum 

lyfja, færniskerðingu, ýmsum öldrunarheilkennum og neikvæðum heilsufarslegum afleiðingum í kjölfar 

komu á bráðamóttöku. Í niðurstöðum okkar rannsóknar má sjá að 67% þátttakenda taka fleiri en þrjú 

lyf daglega og rúm 52% taka fimm eða fleiri. Ekki var tölfræðilega marktækur munur milli kynja (p= 

0,956; p=0,658). Áhugavert verður að sjá hvort þeir þátttakendur sem taki mörg lyf hljóti frekar 

neikvæðar afleiðingar en þeir sem gera það ekki en það er nokkuð sem verður væntanlega skoðað í 

framhaldi af þessari rannsókn. 

Að lokum ber að nefna að BM skimun hefur þann eiginleika umfram ISAR og TRST að 

skimunartækið flokkar sjúklinga ekki einungis eftir áhættu þeirra heldur einnig því hversu brýn þörf 

þeirra er á séræku mati og inngripum (Health eTraining International, 2015). Þannig gæti BM skimun 

gagnast heilbrigðisstarfsfólki á bráðamóttöku við að greina þá sjúklinga sem hafa mestu þörfina fyrir 

inngrip. BM skimun gæti á þann hátt stuðlað að betra flæði sjúklinga hagkvæmari nýtingu þeirra 

úrræða sem standa öldruðum til boða en það skiptir sérstaklega miklu máli þegar þau eru af skornum 

skammti líkt og við þekkjum eflaust hér á Íslandi.  

Helsti galli smáforrits BM skimunar er að það býður einungis upp á tvo svarmöguleika, já eða nei, 

að frátöldum spurningum sex og níu þar sem þrír valkostir eru í boði. Ekki er boðið upp á það að 

sleppa einstökum spurningum. Þetta þykir okkur vera galli vegna þess að í okkar rannsókn gátu sjö 

þátttakendur (3,5%) ekki svarað spurningu tíu og þá veltum við því fyrir okkur hvernig smáforritið tekur 

á því þegar sjúklingar hreinlega geta ekki svarað ákveðnum spurningum og þar af leiðandi ekki hægt 

að ljúka matinu. 

5.4 Takmarkanir og styrkleikar rannsóknarinnar 
Góð rannsókn þarf að búa yfir nokkrum mikilvægum styrkleikum. Í fyrsta lagi þarf tilgangur hennar og 

markmið að vera skýr og endurspeglast í þeim rannsóknarspurningum sem lagt var upp með í upphafi 

rannsóknar. Velja skal viðeigandi rannsóknaraðferð og æskilegt er að rannsakendur skilji 

rannsóknaráætlunina og hafi hlotið þjálfun í söfnun gagna (White, 2006). Verandi háskólanemar í 
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grunnnámi er það ekki óeðlilegt við séum hér að stíga okkar fyrstu skref og getum því vart kallast 

reyndir rannsakendur. Við uppfyllum því ekki það skilyrði að vera þjálfaðar í gagnaöflun og má segja 

að í því felist nokkur takmörkun. Í sumum tilfellum er það styrkleiki að rannsakendur þekki vel til 

staðarins þar sem rannsóknin fer fram en það getur einnig talist vera ókostur. Í okkar tilfelli var það 

talið kostur að við sem rannsakendur þekktum ekki vel til umhverfis bráðamóttökunnar og vorum 

þannig hvorki handgengnar né samdauna ríkjandi verklagi þar. „Glöggt er gests augað“ er stundum 

haft á orði og á vel við hér. Sem rannsakendur vorum við hlutlausar gagnvart viðfangsefninu og áttum 

engra hagsmuna að gæta enda ótengdar bráðamóttökunni, ábyrgðaraðilum skimunartækjanna eða 

öðrum sem gætu haft hag af niðurstöðum rannsóknarinnar.  

Til takmarkana þessarar rannsóknar verður að telja lítið úrtak. Þó niðurstöður hafi að miklu leyti 

verið tölfræðilega marktækar er alltaf betra að úrtakið sé stærra þar sem það eykur alhæfingargildi 

niðurstaðna. Einnig má benda á að betra hefði verið að notast við slembiúrtak í stað 

hentugleikaúrtaks. Til kosta slembiúrtaks má nefna að hættan á hlutdrægni er engin en erfitt er að 

útiloka að slíkt eigi sér stað þegar hentugleikaúrtök eru notuð þrátt fyrir viðleitni og góðan vilja 

rannsakenda. Í ljósi þess að við vorum einungis að rannsaka ákveðinn hluta þeirra sjúklinga sem leita 

á bráðamóttökuna og erilsamra starfsskilyrða á vettvangi hefði það að okkar mati verið 

illframkvæmanlegt að nota slembiúrtaksaðferð.  

Schnitker og félagar (2011) bentu á að sjúklingar með vitsmunaskerðingu og íbúar á 

hjúkrunarheimilum væru oft undanskildir þátttöku í rannsóknum á neikvæðum afleiðingum aldraðra og 

því megi ætla að það hlutfall aldraðra sem hlýtur neikvæðar afleiðingar sé hærra en rannsóknir benda 

til.  Í rannsókn okkar voru þessir hópar ekki undanskildir en voru að vísu afar fámennir.  

5.5 Gildi rannsóknarinnar fyrir hjúkrun 
Í ljósi þess sem hér hefur komið fram þykir okkur auðséð að rannsóknin hafi gildi fyrir hjúkrunarfagið. 

Erlendir fræðimenn hafa bent á að hjúkrunarfræðingar og annað heilbrigðisstarfsfólk þurfi að vera búið 

undir ört vaxandi hlutfall aldraðra á bráðamóttökum og rannsóknir hafa til dæmis leitt í ljós að 

sjúklingum sem sinnt er af hjúkrunarfræðingum með sérstaka þjálfun í umönnun aldraðra vegni betur 

við útskrift af spítala. Þekking er talin vera lykilatriði í því að bæta gæði meðferðar sjúklinga og 

skipulögð fræðsla til hjúkrunarfræðinga á bráðamóttöku hefur gefið góða raun (Roethler o.fl., 2011). Í 

því fræðilega efni sem við höfum kynnt okkur um viðfangsefnið hefur okkur þótt sérstaklega áberandi 

umræðan um skort á þekkingu á vandamálum aldraðra og að þörfum þeirra sé ekki nægilega vel sinnt. 

Hjúkrunarfræðingar bera faglega ábyrgð og samkvæmt siðareglum íslenskra hjúkrunarfræðinga ættu 

þeir að taka þátt í þróun þekkingar innan fagsins. Í siðareglunum segir jafnframt: „Hjúkrunarfræðingur 

stendur vörð um þarfir skjólstæðings fyrir heildræna hjúkrun.“ (Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga, 

2015). Miðað við þær upplýsingar sem hér hafa komið fram virðast aldraðir hins vegar oft ekki njóta 

heildrænnar hjúkrunar á bráðamóttökum. Þó hafa sumir spítalar í Kanada í auknum mæli ráðið til sín 

sérhæfða bráðaöldrunarhjúkrunarfræðinga og jafnframt hafa sérhæfðar bráðamóttökur fyrir aldraða 

verið opnaðar í Kanada (Roethler o.fl., 2011) og á Ítalíu (Salvi, Morichi, Lorenzetti o.fl., 2012). Jafnvel 

þær heilbrigðisstofnanir sem ekki hafa fjárhagslega burði til að bjóða upp á svo vönduð úrræði geta 

samt bætt þjónustu sína við aldraða umtalsvert með eflingu þekkingar meðal starfsfólks síns (Roethler 
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o.fl., 2011). Það þarf ekki endilega að vera of kostnaðarsamt fyrir stofnanir að fjárfesta í eigin 

þekkingarauði í gegnum fræðslufundi, endurmenntun og átök til vitundarvakningar um málefnið.  

Að öllu þessu sögðu er það álit okkar að hjúkrunarfræðingar ættu að að vera meðal þeirra sem 

beina kröftum sínum að því að stuðla að aukinni þekkingu heilbrigðisstarfsfólks á fjölþættum 

vandamálum aldraðra og vinna að því að bæta þjónustuna þannig að þörfum þeirra sé mætt á 

heildrænan hátt.  
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6 Ályktanir  
Miðað við okkar niðurstöður og það fræðilega efni sem við höfum lesið virðast skimunartækin almennt 

ekki henta vel ein og sér til að ákvarða hvaða öldruðu einstaklingum skuli vísað í frekara öldrunarmat 

og -úrræði. Þar sem næmi ISAR og TRST hefur yfirleitt verið sæmilega hátt en sértæki lágt er hætta á 

að nokkuð mörgum einstaklingum yrði vísað í mat og úrræði að óþörfu ef einungis væri stuðst við 

áhættuflokkun skimunartækjanna, en slíkt hefði í för með sér tilheyrandi kostnaði fyrir heilbrigðiskerfið. 

Þar að auki er ekki víst að nægilega mikið af úrræðum sé í boði fyrir þann stóra hóp aldraðra sem 

skimunartækin flokka í áhættu. Hins vegar hefur verið bent á að skimunartækin gætu gagnast 

samhliða klínísku mati og gagnrýnni hugsun hjúkrunarfræðinga og þannig væri hægt að sía út þá 

einstaklinga sem flokkast í áhættu en eiga í raun ekki erindi í sérhæfð úrræði. Með því að skima alla 

aldraða sjúklinga á bráðamóttöku má einnig mögulega beina þeim sem hafa þörf fyrir þjónustu í 

viðeigandi úrræði og hugsanlega koma í veg fyrir óþarfa innlagnir aldraðra og aukinn kostnað fyrir 

heilbrigðiskerfið.   

Þar sem ekki er búið að birta neinar rannsóknarniðurstöður um interRAI BM skimun er ekki hægt 

að segja til um næmi eða sértæki þess. Niðurstöður þessarar rannsóknar hafa þó sýnt að þrátt fyrir að 

samræmi BM skimunar við skimunartækin ISAR og TRST sé að einhverju leyti til staðar er það samt 

alls ekki nóg til að meta notagildi þess eða réttmæti innleiðingar. Þær athuganir sem gerðar verða í 

framhaldi af þessari rannsókn á neikvæðum afleiðingum þeirra sem skimaðir voru á bráðamóttöku 

Landspítala þurfa að koma þeim mun betur út fyrir interRAI BM skimun svo hægt sé að réttlæta notkun 

þess frekar en hinna tveggja sem þegar hafa verið viðurkennd og eru notuð víða um heim. Það liggur í 

augum uppi að gera þurfi frekari rannsóknir á þessu nýja skimunartæki til að staðfesta niðurstöður 

þessarar rannsóknar sem og niðurstöður áframhaldandi rannsóknar rannsóknarhópsins sem við 

störfuðum með. Það verður mjög áhugavert að sjá hvað niðurstöður rannsóknarhópsins munu leiða í 

ljós þegar rannsókn er lokið. 

Við erum sammála fræðimönnum á sviði öldrunar sem flestum, ef ekki öllum, þykir mikilvægt að 

bregðast við hækkandi hlutfalli aldraðra á bráðamóttökum og mæta betur fjölþættum þörfum þeirra. 

Þrátt fyrir að fjölmörg skimunartæki hafi verið þróuð til þess að greina þá einstaklinga sem hafa mesta 

þörf fyrir sértæk öldrunarúrræði, virðast engin þeirra sýna framúrskarandi árangur (Carpenter o.fl., 

2015). Það endurspeglast til dæmis í niðurstöðum fræðilegrar samantektar Schnitker og félaga (2011) 

sem sýndu að á síðustu árum hafa ekki orðið neinar þýðingarmiklar framfarir hvað varðar neikvæðar 

afleiðingar aldraðra eftir komu á bráðamóttöku. Það er því okkar mat að þörf sé á áframhaldandi 

rannsóknum og leit að hentugu skimunartæki til notkunar á bráðamóttökum. 
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Fylgiskjöl 

Fylgiskjal 1. Íslensk útgáfa ISAR skimunartækisins sem notuð var í 
rannsókninni 

Skimun'fyrir'áhættuþáttum'aldraðra!

The'Isar'Tool!(Identification!of!Seniors!at!Risk)!

Þýtt$af$rannsóknarhópi$um$skimun$á$bráðamóttöku$LSH,$ábyrgðarmaður$Þórdís$K.$Þorsteinsdóttir$

!

Matið!er!gert!af!starfsmanni!með!sjúklingi!eða!aðstandanda!

Vinsamlegast'svarið'hverri'spurningum'með'já'eða'nei:''

!

1. Áður!en!þú!veiktist!eða!slasaðist!núna!og!leitaðir!á!bráðamóttöku,!þurftirðu!reglulega!
hjálp!einhvers?!

2. Eftir!að!þú!veiktist!eða!slasaðist!sem!leiddi!til!þessarar!komu!á!bráðamóttöku,!þurftirðu!
meiri!aðstoð!en!vanalega!við!að!bjarga!þér!heima?!

3. Hefur!þú!lagst!inn!á!sjúkrahús!í!eina!eða!fleiri!nætur!á!siðastliðnum!6!mánuðum!(dvöl!á!
bráðamóttöku!ekki!talin!með)?!

4. Sérðu!almennt!vel?!
5. Hefur!þú!almennt!mikil!vandamál!með!minnið?!
6. Tekurðu!daglega!fleiri!en!þrjú!mismunandi!lyf?!

!
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Fylgiskjal 2. Íslensk útgáfa TRST skimunartækisins sem notuð var í 
rannsókninni 

 

Lagfærð(íslensk(þýðing(eftir(bakþýðingu(Meredith(02022016(

!

TRST!(Triage!Risk!Screening!Tool)!!

Leiðbeiningar:(merkið'við'viðeigandi'þætti'ef'þeir'eru'til'staðar'eða'grunur'er'um'þá.((

Kannið(eftirfarandi(hjá(öllum(75(ára(og(eldri:((

€ Saga(um(vitræna(skerðingu((lélegt(minni(eða(ekki(áttaður).((
€ Erfiðleikar(við(gang,(að(koma(sér(milli(staða(eða(nýleg(bylta.((
€ Tekur(5(eða(fleiri(lyf(að(staðaldri(
€ Koma(á(bráðamóttöku(síðastliðna(30(daga(eða(innlögn(á(síðastliðnum(90(dögum.((
€ Býr(einn(og/eða(enginn(umönnunaraðili(til(taks.(
€ Fagleg(ráðlegging(starfsfólks(bráðamóttöku(vegna:((

" næringar(eða(þyngdartaps((
" skertrar(aðlögunar(
" skertrar(skynjunar(
" þvagU(eða(hægðaleka(
" lyfja(og(lyfjanotkunar((
" þunglyndi(/(depurð((
" annað(_________________________(

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
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Fylgiskjal 3. Íslensk útgáfa skimunartækisins interRAI BM skimun sem 
notuð var í rannsókninni 

InterRAI BM skimun (interRAI ED screener) 
 
Spurning 1 

1. Þarft þú eftirlit (tilsýn/vísbendingar) eða einhverja hjálp við að fara í bað eða 

sturtu? 

2.  Innifalið: Hæfni til að komast í/úr baðkari eða sturtu. 

3. Undanskilið: Þvottur á baki og hári. 

4.  Já 

5. Nei 

6. Til baka 
 

Spurning 2 
1. Er einhver sem hjálpar þér við að taka ákvarðanir varðandi athafnir daglegs lífs?  

2. Innifalið: Hvenær  á að fara á fætur, fá sér máltíð, klæðast eða aðrar athafnir. 

 
Spurning 3 

1. Þarft þú eftirlit (tilsýn/vísbendingar) eða einhverja hjálp við að klæðast eða 

afklæðast  á neðri hluti líkamans?  

2. Innifalið: Útifatnaður, nærfatnaður, festa og losa gervilimi, belti, klæða sig í buxur, 

pils og skó.   

 

Spurning 4 
1. Þarft þú eftirlit (tilsýn/vísbendingar) eða einhverja hjálp við að hreyfa þig milli 

staða á sömu hæð?   

2. Ath.: Ef viðkomandi er sjálfbjarga með hjálpartækjum (t.d. göngugrind, hjólastól) 

skráið þá “Nei”. 

 

Spurning 5 
1. Þarft þú eftirlit (tilsýn/vísbendingar) eða einhverja hjálp við að annast persónulegt 

hreinlæti? 

2. Innifalið: greiða hár, bursta tennur, raka sig, setja á sig andlitsfarða, og þvo andlit 

og hendur.  
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Spurning 6 
1. SPYRJA  EINSTAKLING SJÁLFAN: 

2. Hvernig telur þú almennt heilsufar þitt vera? 

3. Mjög gott eða gott 

4. Sæmilegt eða lélegt 

5. Gat ekki ( eða vildi ekki) svara 

 

Spurning 7 
1. Ert þú með einhvern sjúkdóm sem gerir heilsufar þitt óstöðugt? 

2. Innifalið: Hvers konar sjúkdómur eða heilsufarsástand sem veldur sveiflum eða 

óstöðugleika í líkamlegri færni, hugarsástandi eða hegðun.  

 

Spurning 8 
1. Mæðist þú þegar þú framkvæmir dagleg verk? 

2. Innifalið: Mæði eða öndunarerfiðleikar í hvíld eða við almenn dagleg verk og 

hreyfingu. 

 

Spurning 9 
1. Spyrja fjölskyldu eða vini:  Almennt talað finnst þér þú bugaður/buguð af  

veikindum eða ástandi …einstaklingsins * ? 

*Setja skal hér inn viðeigandi tilvísun t.d …maka þíns, föður, móður, vinar  osfrv. 

2. Ath.: Notaðu þína bestu klíníska dómgreind til að meta þetta atriði ef hægt er að 

fá frekari upplýsingar. 

3. Engin fjölskylda eða vinir. 

 

Spurning 10 
1. SPYRJA  EINSTAKLING SJÁLFAN: 

2.  “Hefur þú verið dapur/döpur, þunglynd(ur) eða fundið fyrir vonleysi síðastliðna 3 

daga?” 
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Fylgiskjal 4. Upplýst samþykki fyrir þátttöku í rannsókn (sjúklingar) 

 

   

 
 

 
Upplýst samþykki fyrir þátttöku í rannsókn: 

 
Samanburður á mælitækjum sem notuð eru til að meta þörf eldra fólks fyrir 

sérhæfð úrræði við komu á bráðamóttöku. 
 
Ágæti viðtakandi 
 
Undirrituð óskar eftir samþykki þínu fyrir þátttöku í rannsókn sem hefur þann 
tilgang að bæta þjónustu við einstaklinga 67 ára og eldri sem leita á 
bráðamóttöku. 
 
Þátttaka þín felst í því að svara nokkrum spurningum í 5-10 mínútna viðtali við 
hjúkrunarnema. Við óskum einnig eftir leyfi þínu til að sækja gögn í sjúkraskrá ; 
um mögulegar endurkomur þínar á spítalann, sjúkdómsgreiningar, aldur, búsetu 
og hjúskaparstöðu. Í allri úrvinnslu gagna verður þess gætt að ekki sé hægt að 
rekja niðurstöður til einstaklinga.  
 
Þér ber engin skylda til að taka þátt í þessari rannsókn. Þú getur neitað að svara 
ákveðnum spurningum og hætt þátttöku hvenær sem er án eftirmála og það hefur 
engin áhrif á þá heilbrigðisþjónustu sem þú færð á Landspítala. Engin áhætta 
fylgir þátttöku í rannsókninni en væntingar eru um betri þjónustu við eldra fólk á 
bráðamóttöku þegar niðurstöður liggja fyrir. Samþykkisblöð þátttakenda verða 
geymd í læstri hirslu á skrifstofu ábyrgðarmanns. Að lokinni úrvinnslu verður 
þessum samþykkisblöðum eytt.  
 
Rannsóknin er framkvæmd í samvinnu sérfræðinga í hjúkrun aldraðra, 
öldrunarlækna, hjúkrunarfræðinga á bráðamóttöku, Hjúkrunarfræðideildar 
Háskóla Íslands og Rannsóknarstofu Landspítala og Háskóla Íslands í 
bráðafræðum. 
 
Með fyrirfram þökk 
 
 
____________________________________ 
Dr. Þórdís Katrín Þorsteinsdóttir  
Hjúkrunarfræðingur og ábyrgðarmaður rannsóknar 
Netfang: thordist@hi.is; Sími 697 48 36 
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Upplýst samþykki er í tvíriti og heldur þátttakandi öðru eintakinu eftir. 
 
Framkvæmd rannsóknar hefur verið samþykkt af Siðanefnd Landspítala 
(nr.31/2015) og tilkynnt Persónuvernd. 
 
 
 
Með undirskrift minni staðfesti ég að mér hefur verið kynnt eðli og umfang 
ofangreindrar vísindarannsóknar og ég samþykki hér með þátttöku mína. 
 
 
 
 
 
Dagsetning   Nafn og kennitala þátttakanda 
 
 
 
 
 
______________________________ 
Rannsakandi sem aflar samþykkis 
 
 
 
 
 
Ef þú hefur einhverjar spurningar um rétt þinn sem þátttakandi í vísindarannsókn eða vilt 
hætta þátttöku þá getur þú snúið þér til Siðanefndar Landspítala, Eirbergi, 101 Reykjavík,   
S: 5437465, tölvupóstur: sidanefnd@landspitali.is  
 

 



54 

Fylgiskjal 5. Upplýst samþykki fyrir þátttöku í rannsókn (aðstandendur) 

   
 

Sjá næstu síðu 
 

Upplýst samþykki fyrir þátttöku í rannsókn: 
 

Samanburður á mælitækjum sem notuð eru til að meta þörf eldra fólks fyrir 
sérhæfð úrræði við komu á bráðamóttöku. 

 
Ágæti viðtakandi 
 
Undirrituð óskar eftir samþykki fyrir hönd aðstandanda þíns,  

___________________________________________________ (nafn, kennitala)  

fyrir þátttöku í rannsókn sem hefur þann tilgang að bæta þjónustu við einstaklinga 

67 ára og eldri sem leita á bráðamóttöku. 

 
Þátttaka þín felst í því að svara nokkrum spurningum í 5-10 mínútna viðtali við 
hjúkrunarnema. Við óskum einnig eftir leyfi til að sækja gögn í sjúkraskrá 
aðstandanda þíns; um mögulegar endurkomur á spítalann, sjúkdómsgreiningar, 
aldur, búsetu og hjúskaparstöðu. Í allri úrvinnslu gagna verður þess gætt að ekki sé 
hægt að rekja niðurstöður til einstaklinga.  
 
Þér eða aðstandanda þínum ber engin skylda til að taka þátt í þessari rannsókn. Þið 
getið neitað að svara ákveðnum spurningum og hætt þátttöku hvenær sem er án 
eftirmála og það hefur engin áhrif á þá heilbrigðisþjónustu sem þið fáið á 
Landspítala. Engin áhætta fylgir þátttöku í rannsókninni en væntingar eru um betri 
þjónustu við eldra fólk á bráðamóttöku þegar niðurstöður liggja fyrir. 
Samþykkisblöð þátttakenda verða geymd í læstri hirslu á skrifstofu ábyrgðarmanns. 
Að lokinni úrvinnslu verður þessum samþykkisblöðum eytt.  
 
Rannsóknin er framkvæmd í samvinnu sérfræðinga í hjúkrun aldraðra, 
öldrunarlækna, hjúkrunarfræðinga á bráðamóttöku, Hjúkrunarfræðideildar Háskóla 
Íslands og Rannsóknarstofu Landspítala og Háskóla Íslands í bráðafræðum. 
 
 
Með fyrirfram þökk 
 
 
____________________________________ 
Dr. Þórdís Katrín Þorsteinsdóttir  
Hjúkrunarfræðingur og ábyrgðarmaður rannsóknar 
Netfang: thordist@hi.is; Sími 697 48 36.  
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Upplýst samþykki er í tvíriti og heldur þátttakandi öðru eintakinu eftir. 
 
Framkvæmd rannsóknar hefur verið samþykkt af Siðanefnd Landspítala 
(nr.31/2015) og tilkynnt Persónuvernd. 
 
 
 
Með undirskrift minni staðfesti ég að mér hefur verið kynnt eðli og umfang 
ofangreindrar vísindarannsóknar og ég samþykki hér með þátttöku mína. 
 
 
 
 
 
Dagsetning   Nafn og kennitala aðstandanda 
 
 
 
 
 
______________________________ 
Rannsakandi sem aflar samþykkis 
 
 
 
 
 
Ef þú hefur einhverjar spurningar um rétt þinn sem þátttakandi í vísindarannsókn eða vilt hætta 
þátttöku þá getur þú snúið þér til Siðanefndar Landspítala, Eirbergi, 101 Reykjavík,   
S: 5437465, tölvupóstur: sidanefnd@landspitali.is  
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Fylgiskjal 6. Leyfi fyrir rannsókninni frá siðanefnd Landpítala 

 

___________________________________________________________________________________ 
Siðanefnd Landspítala                                   Formaður: Jón Snædal  
Vísinda- og þróunarsviði  Varaformaður: Elísabet Guðmundsdóttir 
Eirbergi, Eiríksgötu 34  Forstöðumaður: Jónína Sigurðardóttir 
101 Reykjavík      Tölvupóstur: sidanefnd@landspitali.is 
 

 
 
 
 

 Reykjavík, 4. febrúar 2016 
                   JSn/js 
 
 
 
Þórdís Katrín Þorsteinsdóttir, verkefnastjóri og lektor 
Flæðisvið 
Greniborg. 
 
 
Varðar erindi 31/2015 „Samanburður á interRAI BM skimun, ISAR og TRST 
skimun til að meta þörf eldra fólks á sérhæfðum úrræðum við komu á 
bráðamóttöku.“. 
 
Ágæta Þórdís Katrín 
  
Höfum móttekið skimunartækin á lokaformi dags 4. febrúar 2016 og hefur þá öllum 
athugasemdum nefndarinnar verið svarað með fullnægjandi hætti. 
 
Endanlegt samþykki siðanefndar Landspítala fyrir ofangreinda rannsókn er hér með 
veitt.  
 
Siðanefnd LSH bendir rannsakendum á að birta siðanefndarnúmer rannsóknarinnar 
þar sem vitnað er í leyfi nefndarinnar í birtum greinum um rannsóknina.  Jafnframt  
fer Siðanefnd LSH fram á að fá send afrit af birtum greinum um rannsóknina.  
 
Gangi þér vel við rannsóknarstörfin. 
 
 
Virðingarfyllst fyrir hönd siðanefndar Landspítala, 
 
______________________________________ 
Jónína Sigurðardóttir, forstöðumaður. 
 



57 

Fylgiskjal 7. Leyfi fyrir rannsókninni frá framkvæmdastjóra lækninga á 
Landspítala  
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Fylgiskjal 8. Leyfi fyrir rannsókninni frá sviðsstjóra flæðisviðs 
Landspítala 


