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Ágrip 

Tilgangur. Verkir eru algengt vandamál meðal aldraðra. Til þess að hægt sé að veita viðeigandi 

verkjameðferð er mikilvægt að framkvæma kerfisbundið mat á verkjum með áreiðanlegum og 

réttmætum kvörðum. Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna styrk verkja, þörf á meðferð, fylgni milli 

lóðrétts tölukvarða, orðakvarða og lárétts tölukvarða og val á verkjamatskvörðum hjá öldruðum. 

Aðferð. Gerð var lýsandi rannsókn á Flæðisviði Landspítala. Kvarðarnir þrír voru lagðir fyrir 

inniliggjandi sjúklinga á endurhæfingardeildum fyrir aldraða. Skilyrði fyrir þátttöku voru að hafa náð 75 

ára aldri, tala og skrifa íslensku og vera fær um þátttöku. Þátttakendum var sýndur einn kvarði í senn í 

handahófskenndri röð. Kannaður var núverandi styrkur verkja, verstu verkir síðastliðinn sólarhring og 

mesti styrkur verkja á ævinni. Einnig var kannað hvar á kvörðunum þátttakendur töldu sig hafa þörf 

fyrir meðferð og hver kvarðanna hugnaðist þeim best. Lýsandi tölfræði og fylgnipróf voru notuð við 

úrvinnslu gagna. Marktæknimörk voru sett við p < 0,05. 

Niðurstöður. Þátttakendur voru 67 talsins, 55% voru konur og meðalaldurinn var 85,4 (sf 4,8) ár. 

Meðalstyrkur verkja við rannsókn var 2,1 stig á láréttum tölukvarða. Þátttakendur töldu vera þörf á 

meðferð við verkjum við 4,5 stig á lárétta tölukvarðanum en brýna þörf við 8,5 stig. Martæk fylgni var á 

milli kvarðanna þriggja (p < 0,01), hæst á milli lárétta og lóðrétta tölukvarðans (ρ = 0,78 – 0,81) en 

minnst á milli orðakvarðans og lóðrétta tölukvarðans (ρ = 0,48 – 0,79). Flestum (75%) fannst 

auðveldast að nota orðakvarðann og  73% vildu helst nota þann kvarða.  

Ályktanir. Niðurstöðurnar sýna að meðalsterk til mikil fylgni var á milli kvarðanna þriggja sem bendir 

til þess að þeir gefi svipaðar niðurstöður við mat á styrk verkja. Aldraðir sjúklingar kjósa að nota orð til 

þess að lýsa styrk verkja. 
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Abstract 

Aims. Pain is a common problem among the elderly. A systematic assessment of pain using reliable 

and valid pain assessment tools is an essential first step in the management of pain. The aim of the 

study was to determine the level of pain amongst elderly patients, the correlation between a horizontal 

numerical rating scale (NRS), verbal rating scale (VRS) and vertical numerical rating scale (NRS) for 

assessment of pain, patients’ scale preference and where on the scales patients feel they need 

treatment. 

Methods. A descriptive design was used to study patients in a rehabilitation ward for the elderly in 

Landspítali, Iceland. The participants were 75 years and older, able to read and write Icelandic, and 

were cognitively able to complete the study. The scales were presented to participants in a random 

order. Patients were asked to rate their present pain, worst pain in the last 24 hours and worst pain 

ever. Participants were also asked where on the scales the needed treatment, and what scale they 

preferred. Descriptive statistics and Spearman’s rho correlation was used. Significance level was at p 

< 0.05. 

Results. Sixty-seven participants completed the study, 55% were women and the mean age was 

85.4 (SD 4.8) years. The mean level of current pain amongst the participants was 2,1 points on the 

horizontal NRS. According to participants, there was need for treatment of pain at 4,5 points on the 

horizontal NRS and urgent need for treatment at 8,5 points. Correlations were highest between the 

two NRS scales (ρ = 0.78 – 0.81) and lowest between the vertical NRS and VRS (ρ = 0.48 – 0.79). 

Most participants (75%) felt the VRS was easiest to use and this was the preferred scale for 73% of 

participants. 

Conclusions. The three pain scales were moderately to strongly correlated. The findings suggest 

that it is possible to use whichever scale the patient prefers. Elderly patients prefer to use the VRS to 

describe their pain severity. 
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1 Inngangur 

Aldraðir eru stór notandi heilbrigðisþjónustunnar. Með aldrinum fer heilsu einstaklinga hrakandi og því 

eykst þörfin fyrir heilbrigðisþjónustu. Með aukinni þekkingu í heilbrigðisvísindum verður sífellt 

auðveldara að takast á við heilsufarsvandamál aldraðra sem veldur því að einstaklingar lifa lengur en 

áður. Hlutfall aldraðra í samfélaginu fer því stækkandi. Árið 2015 voru 11,6% landsmanna 67 ára og 

eldri en 5,9% 75 ára og eldri (Hagstofa Íslands, 2015). Samkvæmt Mannfjöldaspá Hagstofu Íslands 

(2015) mun öldruðum fjölga hlutfallslega jafnt og þétt og árið 2066 er áætlað að um 23% landsmanna 

verði 67 ára og eldri og 14% verði 75 ára og eldri. 

Verkir eru algengur fylgikvilli þeirra heilsufarsvandamála sem fylgja öldrun. Áætlað er að fjórðungur 

til helmingur aldraðra í samfélaginu eigi við langvinna verki að stríða (Hadjistavropoulos o.fl., 2007). 

Þrjátíu til fjörtíu prósent aldraðra sem dvelja á íslenskum hjúkrunarheimilum finna fyrir verkjum daglega 

(Hjaltadóttir, Hallberg, Ekwall og Nyberg, 2012). Meðal aldraðra sem dvelja á sjúkrahúsum eru verkir 

enn algengari en rannsókn Zoëga o.fl. (2015) sýndi að 78% aldraðra á Landspítala voru með verki og 

27% með verki að styrk 7 eða yfir á tölukvarða sem hafði gildin 0-10. Þrátt fyrir fjölbreytta möguleika 

við mat og meðferð verkja eru þeir vanmetnir og vanmeðhöndlaðir meðal aldraðra (Herman, Johnson, 

Ritchie og Parmelee, 2009). Afleiðingin er skerðing á virkni og lífsgæðum þeirra (Martin, Williams, 

Hadjistavropoulos, Hadjistavropoulos og MacLean, 2005; Tse, Wan og Vong, 2013). Sýnt hefur verið 

fram á aukinn kostnað í heilbrigðiskerfinu vegna ómeðhöndlaðra verkja því þeir stuðla að hægara 

bataferli og lengri legutíma (Joshi og Ogunnaike, 2005). Verkir tengjast einnig aukinni hættu á óráði 

hjá öldruðum sjúklingum sem í kjölfarið veldur enn verri horfum og enn lengri legutíma (Duggleby og 

Lander, 1994; Inouye, 2006). 

Til þess að hægt sé að veita árangursríka meðferð þarf fyrst að framkvæma viðeigandi mat á 

verkjum (Hadjistavropoulos o.fl., 2007, RNAO, 2013) . Rannsóknir hafa bent til þess að ákveðnir 

kvarðar geti verið áreiðanlegri og réttmætari en aðrir við mat á verkjum hjá öldruðum  (Gagliese, 

Weizblit, Ellis og Chan, 2005; Herr, Spratt, Garand og Li, 2007; Peters, Patijn og Lamé, 2007). 

Tölukvarðar og orðakvarðar eru meðal þeirra kvarða sem hafa reynst vel við mat á verkjum aldraðra 

(Gagliese o.fl., 2005; Herr o.fl., 2007; Herr, Spratt, Mobily og Richardson, 2004; Peters o.fl., 2007; 

Ware, Epps, Herr og Packard, 2006). Láréttur tölukvarði hefur verið mikið notaðir hérlendis. 

Rannsóknir hafa sýnt að lóðréttir kvarðar kunni að henta öldruðum betur en láréttir kvarðar en slíkir 

kvarðar hafa ekki verið prófaðir á Íslandi (Gagliese o.fl., 2005; Herr o.fl., 2007; Herr og Mobily, 1993). 

Íslenskar útgáfur af orðakvörðum hafa verið í notkun en ekki hefur verið rannsakað hvort þær séu 

áreiðanlegar og réttmætar við mat á styrk verkja hjá öldruðum. Því var ákveðið að skoða notkun 

þessara kvarða hjá öldruðum sjúklingum á Landspítalanum. 





  

13 

2 Bakgrunnur 

2.1 Verkir 

Verkir eru óþægileg skynjun og tilfinningaleg reynsla sem tengist raunverulegum eða hugsanlegum 

skaða á vefjum eða er lýst sem slíkum skaða (IASP, 2012). Verk má einnig skilgreina sem það sem 

einstaklingurinn segir að sé verkur og er til staðar þegar hann segir svo vera (McCaffery, 1968 í Herr, 

Coyne, McCaffery, Manworren og Merkel, 2011). 

 Verkir eru algengt einkenni sjúkdóma og áverka. Orsakir verkja geta verið vefjafræðilegar eða 

taugafræðilegar. Vefjaverkir koma fram þegar vefur verður fyrir skaða og sársaukanemar í vefnum 

verða fyrir ertingu. Taugaverkir koma fram við áverka eða sjúkdóma í taugakerfinu (IASP, 2012). 

Einnig er hægt að flokka verki eftir staðsetningu, sjúkdómsgreiningu, við hvaða aðstæður þeir koma 

fram og hvort verkirnir eru langvinnir eða bráðir (IASP, 2015). Bráðir verkir eru afleiðing af vefjaskaða 

eða undirliggjandi sjúkdómi. Þeir eru skammvinnir og valda takmörkun á hreyfigetu til þess að gefa 

líkamanum færi á að endurnýja vefi eftir skaða (Radnovich o.fl., 2014). Langvinnir verkir eru til staðar 

lengur en þann tíma sem það tekur vefi venjulega að endurnýja sig eftir áverka (Bonica, 1953, í IASP, 

1994). Oft er miðað við að verkir þurfi að vara í þrjá til sex mánuði eða lengur til að teljast langvinnir en 

þetta er þó ekki algild regla (IASP, 1994). Ýmsir sjúkdómar og áverkar geta valdið langvinnum verkjum 

en stundum getur reynst erfitt að greina orsök þeirra (American Geriatrics Society, 2009; 

Hadjistavropoulos o.fl., 2007).   

Afleiðingar verkja eru fjölþættar og snerta bæði einstaklinginn og samfélagið í heild. Bráðir verkir 

valda streitu í líkamanum en við það losna ýmis boðefni og hormón sem valda auknu álagi á hjarta- og 

æðakerfi, storkukerfi, efnaskipti og fleiri kerfi líkamans (Dunwoody, Krenzischek, Pasero, Rathmell og 

Polomano, 2008). Verkir geta einnig komið í veg fyrir eðlilega starfsemi lungna og meltingarfæra og 

auka hættuna á óráði, sérstaklega hjá öldruðum (Dunwoody o.fl., 2008; Inouye, 2006). Þetta leiðir til 

aukinna fylgikvilla með auknum legutíma og tilheyrandi kostnaði (Joshi og Ogunnaike, 2005). Miklir og 

ómeðhöndlaðir bráðaverkir geta síðan leitt til langvinnra verkja (Bernfort, Gerdle, Rahmqvist, Husberg 

og Levin, 2015; Dunwoody o.fl., 2008; Joshi og Ogunnaike, 2005). Langvinnir verkir hafa neikvæð 

áhrif á lífsgæði og andlega heilsu (Tse o.fl., 2013; Zoëga, Fridriksdottir, Sigurdardottir og 

Gunnarsdottir, 2013). Þetta veldur enn frekari kostnaði fyrir samfélagið (Bernfort o.fl., 2015). Það er 

því mikilvægt að veita sjúklingum fullnægjandi verkjameðferð. 

2.2 Mat á verkjum 

Mat á verkjum er forsenda þess að hægt sé að veita viðeigandi verkjameðferð og jafnframt fyrsta 

skrefið í henni (RNAO, 2013). Spyrja skal sjúklinga um verki við innlögn á sjúkrahús eða við upphaf 

heimsóknar heilbirgðisstarfsfólks, við breytingar á ástandi sjúklings og fyrir, eftir og á meðan á 

sársaukafullum inngripum stendur (RNAO, 2013). Ef einstaklingar eru með verki eða eru í hættu á að 

fá verki skal gera ítarlegra mat. Við ítarlegt mat á verkjum skal kanna: 

a) Hvenær verkurinn byrjaði og hvað hann hefur varað lengi. 

b) Hvað framkallar verkinn og hvað linar hann. 
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c) Hvaða eiginleika verkurinn hefur (hvernig sjúklingurinn lýsir verknum). 

d) Hvar verkurinn er og hvort hann hefur einhverja leiðni. 

e) Hver styrkur verkjarins er núna, þegar hann er verstur, að meðaltali. Nota á viðurkennda 

kvarða. 

f) Hvort verkurinn er stöðugur eða kemur og fer. Hvort sjúklingurinn hefur notað einhverjar 

meðferðir, t.d. lyf. Hvað hefur skilað árangri og hvort einhverjar aukaverkanir eru af 

meðferðum. 

g) Hver skilningur sjúklingsins er á orsökum verkjarins. Hvort fleiri einkenni fylgja verknum. 

Hver áhrif verkjarins eru á sjúklinginn og fjölskyldu hans. 

h) Hver markmið sjúklingsins eru í meðferð verkjarins. Hver ásættanlegur styrkur verkja er. 

(RNAO, 2013). 

Einnig getur verið viðeigandi að framkvæma líkamsskoðun þar sem lagt er mat á almennt ástand, 

staðsetningu verkjarins og ástand taugakerfis, stoðkerfis og andlegrar heilsu (Breivik o.fl., 2008). 

Hjúkrunarfræðingar eru meðal þeirra heilbrigðisstarfsmanna sem eru í hvað mestum daglegum 

samskiptum við skjólstæðinga heilbrigðiskerfisins. Þeir eru því í góðri aðstöðu til að framkvæma mat á 

verkjum og veita meðferð en til þess þurfa þeir að hafa víðtæka þekkingu (Blöndal og Halldórsdóttir, 

2009). 

Eins og áður kom fram eru verkir huglæg upplifun og því er sjálfsmat sjúklinga áreiðanlegasti 

mælikvarðinn á verki. Til þess að hægt sé að mæla árangur af meðferð og bera saman styrk verkja hjá 

einstaklingi yfir tíma er mikilvægt að reyna að hlutbinda þessa huglægu upplifun. Þetta er gert með 

notkun verkjamatskvarða. Mælitæki eins og Stutt verkjaskrá (e. Brief Pain Inventory) og McGill Pain 

Questionnaire er hægt að nota við ítarlegt mat á verkjum (Breivik o.fl., 2008; Hawker, Mian, 

Kendzerska og French, 2011). Í þessum mælitækjum er ekki aðeins kannaður styrkur verkja heldur 

innihalda þau fleiri þætti úr listanum að ofan. Framkvæmd ítarlegs verkjamats getur verið viðeigandi 

hjá einstaklingum með langvinna verki en þegar um er að ræða bráða verki er yfirleitt fullnægjandi að 

meta staðsetningu verkja og styrk, í hvíld og við hreyfingu (Breivik o.fl., 2008).  

Til þess að leggja mat á styrk verkja eru notuð einþátta mælitæki. Þau eru einfaldari en mælitækin 

sem ætluð eru til að framkvæma ítarlegt mat. Dæmi um einþátta mælitæki eru tölukvarði (e. numerical 

rating scale), sjónkvarði (e. visual analogue scale) og orðakvarði (e. verbal rating scale eða verbal 

descriptor scale) (Breivik o.fl., 2008; Hawker o.fl., 2011). Þetta eru allt sjálfsmatskvarðar sem byggja á 

mati einstaklingsins á styrk eigin verkja og eru þeir heppilegir til þess að bera saman styrk verkja hjá 

einum einstaklingi yfir tíma. Kvarðarnir henta hins vegar ekki vel til þess að bera saman styrk verkja 

hjá ólíkum einstaklingum þar sem verkir eru einstaklingsbundin upplifun. Þessir kvarðar eru allir 

hannaðir fyrir fullorðna sjúklinga og eldri börn og er gert ráð fyrir að sá sem metinn er geti sagt frá 

upplifun sinni af verkjum. Önnur mælitæki eru til fyrir ungabörn, börn og fullorðna sem ekki eru færir 

um sjálfsmat en ekki verður fjallað um þau mælitæki hér (RNAO, 2013).  
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2.3 Einþátta kvarðar sem mæla styrk verkja 

Tölukvarði, sjónkvarði og orðakvarði eru einþátta kvarðar sem notaðir eru til þess að mæla styrk verkja 

hjá einstaklingum sem færir eru um sjálfsmat.  

Sjónkvarðinn (e. visual analogue scale, VAS) er einn þeirra kvarða sem varð snemma vinsæll við 

mat á verkjum. Hann er byggður á sjónkvörðum sem hannaðir voru af sálfræðingum til þess að leggja 

mat á andlega líðan skjólstæðinga en Woodforde og Merskey (1972) voru fyrstir til þess að lýsa 

notkun hans við mat á verkjum (Hawker o.fl., 2011). Kvarðinn sýnir ókvarðaða hundrað millimetra 

langa línu. Á endanum vinstra megin eru rituð orðin „enginn verkur“ og á endanum hægra megin er 

„versti hugsanlegi verkur“. Einstaklingurinn er beðinn um að merkja inn á línuna þann stað sem lýsir 

best hversu mikill verkurinn er. Matinu er breytt yfir í tölugildi með því að mæla með reglustiku frá 

vinstri merkingunni að merkingu sjúklings í sentimetrum. Rannsóknir hafa sýnt að sjónkvarðinn er 

áreiðanlegt og réttmætt mælitæki á verki (Breivik o.fl., 2008; Hawker o.fl., 2011). Sjónkvarðinn hefur 

þó látið undan síga síðastliðin ár fyrir öðrum verkjamatskvörðum sem taldir eru áreiðanlegri og 

auðveldari í notkun (Herr o.fl., 2007; Hjermstad o.fl., 2011). Þetta á bæði við í klínísku starfi og 

rannsóknum (Hjermstad o.fl., 2011). Að auki geta nákvæmar tölulegar niðurstöður úr sjónkvarðanum 

sýnst áreiðanlegri en þær eru í raun og veru því flestir sjúklingar aðgreina verki ekki í fleiri en 9 eða 10 

stig (Hjermstad o.fl., 2011). Nefna má að sjónkvarðinn er ekki einn þeirra kvarða sem mælt er með í 

nýjustu klínísku leibeiningum Félags hjúkrunarfræðinga í Ontario um mat og meðferð verkja (RNAO, 

2013) 

Tölukvarðinn (e. numerical rating scale, NRS) er líkur sjónkvarðanum en í stað þess að merkja inn 

á ókvarðaða línu eru settar fram tölur sem tákna styrk verkjarins. Lægsta talan er látin tákna „engan 

verk“ en hæsta talan er látin tákna „versta hugsanlega verk“. Tölunum er gjarnan raðað upp á blað, oft 

lárétt eins og sjónkvarðanum. Einnig er hægt að nota lóðréttan eða munnlegan tölukvarða. Algengast 

er að kvarðinn innihaldi ellefu tölugildi, tölurnar 0 til 10, en einnig hafa verið notaðir kvarðar með sex til 

hundrað og einu tölugildi (Hjermstad o.fl., 2011). Tölukvarðinn er áreiðanlegt og réttmætt mælitæki á 

verki og hafa rannsóknir sýnt að sjúklingar velja tölukvarðann framyfir sjónkvarðann (Hawker o.fl., 

2011; Herr o.fl., 2007). 

Orðakvarðar (e. verbal rating scale, VRS) byggja á því að notuð eru orð til þess að lýsa styrk 

verkja. Margar útfærslur eru til af orðakvörðum (Breivik o.fl., 2008; Herr o.fl., 2007; Whelan, 2003). Oft 

innihalda orðakvarðar fjögur til sex orð sem lýsa missterkum verkjum, til dæmis frá „engum verk“ upp í 

„gífurlegan verk“ eða álíka. Ein útfærsla er til dæmis fengin úr McGill mælitækinu sem ekki hefur verið 

prófað á íslensku en þar eru notuð orðin „no pain, mild, discomforting, distressing, horrible, 

excruciating“ (Hawker o.fl., 2011). Mankoski verkjakvarðinn er önnur útfærsla af orðakvarða en þar er 

notast við heilar setningar eða fleiri en eina setningu til þess að lýsa hverju verkjastigi fyrir sig 

(Whelan, 2003). Setningarnar eru númeraðar frá 0-10 og lýsa verknum á ítarlegan hátt. Sýnt hefur 

verið fram á réttmæti og áreiðanleika ýmissa orðakvarða og eru þeir taldir sérstaklega auðveldir í 

notkun (Hjermstad o.fl., 2011). Hafa ber í huga að þegar slíkir orðakvarðar eru þýddir þarf að prófa þá 

sérstaklega á hverju tungumáli fyrir sig með tilliti til áreiðanleika og réttmætis áður en hægt er að taka 

þá í notkun. 
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Fleiri kvarðar hafa verið notaðir til að meta styrk verkja. Þar má til dæmis nefna kvarða með 

myndum af nokkrum andlitum sem hafa ólík svipbrigði sem eiga að tákna styrk verkja (Hicks, von 

Baeyer, Spafford, van Korlaar og Goodenough, 2001; Wong og Baker, 1988). Einnig hefur verið notast 

við ýmsar gerðir af kvörðum þar sem litir eru notaðir til að lýsa styrk verkja (McGrath o.fl., 1996). 

Ennfremur er hægt að sameina nokkra kvarða í einn. Iowa verkjamælirinn (e. Iowa Pain Thermometer) 

er dæmi um kvarða þar sem orð, myndir og litir eru notuð saman (Herr o.fl., 2007). Á kvarðanum er 

mynd af hitamæli sem kvarðaður er með orðum sem eru notuð til að lýsa styrk verkja. Myndin af 

hitamælinum er lituð þannig að hann er hvítur neðst en eftir því sem ofar er komið breytir hann um lit 

og dökknar. Neðst, við hvíta hluta kvarðans, stendur „No Pain“ (þýðing: enginn verkur) en efst, við 

dekksta hluta kvarðans, stendur „The Most Intense Pain Imaginable“ (þýðing: versti hugsanlegi 

verkur). Á kvarðanum eru alls sjö orð en sjúklingar geta einnig staðsett verkinn á milli orðanna þannig 

að í raun hefur kvarðinn þrettán gildi. Verkjamælirinn hefur reynst áreiðanlegur og réttmætur hjá 

fullorðnum og öldruðum (Herr o.fl., 2007). 

2.4 Vægir, miðlungs og miklir verkir 

Rannsakendur hafa velt því fyrir sér hvernig niðurstöður verkjakvarða megi hagnýta við skipulagningu 

meðferðar. Getur niðurstaðan til dæmis sagt okkur hversu truflandi verkurinn er fyrir sjúklinginn og 

hjálpað okkur að ákveða hvaða meðferð skuli beita? 

Serlin, Mendoza, Nakamura, Edwards og Cleeland (1995) notuðu Stutta verkjaskrá (e. Brief Pain 

Inventory) til þess að leggja mat á verki hjá krabbameinssjúklingum. Notast er við tölukvarða í 

mælitækinu. Styrkur verkja núna og síðastliðna viku er kannaður en einnig hvernig verkir trufla 

einstaklinginn við ákveðnar athafnir. Serlin o.fl. (1995) báru styrk verkja síðastliðna viku saman við 

hversu mikið verkir höfðu truflað lífsánægju, athafnir daglegs lífs, göngu, skap, vinnu og samskipti 

sjúklinganna við annað fólk. Þannig komust þau að því að verkir sem metnir eru á bilinu 1 - 4 á 

tölukvarða eru vægir og hafa lítil truflandi áhrif, verkir á bilinu 5 - 6 eru miðlungs en verkir á bilinu 7 - 

10 eru miklir og valda miklum truflandi áhrifum. Niðurstaða þeirra var því að munurinn milli verkja sem 

metnir eru 4 eða 5 á tölukvarða er meiri en munurinn á milli verkja sem eru 5 eða 6. Verkur sem er 

metinn upp á 4 veldur takmarkaðri truflun á virkni sjúklingsins en um leið og hann er kominn yfir 5 er 

truflunin orðin miðlungs mikil. Sambandið er því ekki línulegt. Þau bentu jafnframt á að það sé ekki víst 

að hægt sé að koma algjörlega í veg fyrir verki hjá sumum einstaklingum en með því að greina slík 

mörk er hægt að setja markmið um meðferð sem stuðlar að aukinni virkni sjúklinga (Serlin o.fl., 1995).  

Á undanförnum árum hafa rannsakendur reynt að staðfesta þessi mörk Serlin ofl. frá 1995. 

Lesefnissamantekt Woo o.fl. (2015) sýndi raunar að af þeim 27 rannsóknum sem þau skoðuðu, voru 

flestar sem staðfestu mörk Serlin ofl. frá 1995. Þetta gilti bæði fyrir rannsóknir á sjúklingum með 

krabbameinsverki og aðra verki. Rannsóknir hafa þó gefið misvísandi niðurstöður. Rannsókn Jensen, 

Smith, Ehde og Robinsin (2001) leiddi til dæmis í ljós að mörkin stóðust við mat á bakverkjum en 

hentuðu illa til þess að túlka draugaverki hjá einstaklingum sem misst höfðu útlim. Rannsókn Paul, 

Zelman, Smith og Miaskowski (2005) staðfesti lægri mörkin, það er að segja að verkur væri orðinn 

miðlungs við 5 á tölukvarða, en sýndi ekki fram á skýr mörk milli miðlungs og mikilla verkja.  
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Rannsóknir hafa sýnt að niðurstöðum úr mati verkja á tölukvarða er hægt að skipta upp í væga, 

miðlungs og mikla verki. Þessi skipting getur gefið vísbendingu um þá truflun sem hlýst af verkjum fyrir 

sjúklinginn. Verkur sem mælist hærra á kvarðanum veldur meiri truflun fyrir sjúklinginn og þarfnast því 

athygli meðferðaraðila fyrr og mögulega róttækari meðferðar en verkir sem mælast neðarlega á 

kvarðanum. Skiptingin getur einnig hagnýst við að setja markmið um verkjastillingu. 

2.5 Samanburður á einþátta verkjamatskvörðum 

Meginreglan er sú að mælitæki ætluð til þess að meta styrk verkja verða að innihalda hæfilega mörg 

atriði til þess að breytingar mælist, vera auðskiljanleg matsaðila og þeim sem metinn er og jafnframt 

þarf að vera auðvelt að túlka niðurstöðurnar (Serlin o.fl., 1995). Í kafla 2.3 var fjallað um nokkur 

mælitæki sem uppfylla þessi skilyrði og fram kom að þau eru öll áreiðanleg og réttmæt. En hvert þeirra 

ætti matsaðili þá að velja að nota?  

Kerfisbundin fræðileg samantekt Hjermstad o.fl. (2011) sýndi að ekki er mikill munur á áreiðanleika 

og réttmæti flestra einþátta kvarða sem ætlað er að meta styrk verkja. Í 29 af 54 rannsóknum var 

niðurstaðan sú að ekki væri hægt að mæla með einum kvarða fram yfir annan þar sem lítill munur væri 

á kvörðunum í heild. Rannsóknir sem birtar voru eftir gerð samantektarinnar hafa gefið svipaðar 

niðurstöður (Bahreini, Jalili og Moradi-Lakeh, 2015; Douglas, Randleman, DeLane og Palmer, 2014; 

Ferreira-Valente, Pais-Ribeiro og Jensen, 2011; Sayin og Akyolcu, 2014). Samkvæmt Hjermstad o.fl. 

(2011) kom tölukvarðinn betur út en orðakvarði og sjónkvarði í 15 af 19 rannsóknum þar sem 

nákvæmlega þessi samanburður var gerður. Þar skipti mestu að auðvelt er að nota og skilja hann. 

Mest notaði tölukvarðinn inniheldur ellefu atriði (tölurnar 0-10) og benda fræðimenn á að það eitt og 

sér geri hann nákvæmari en flesta orðakvarða því þeir innihalda gjarnan bara fjögur eða fimm atriði 

(Brunelli o.fl., 2010; Ferreira-Valente o.fl., 2011). Samkvæmt Hjermstad o.fl. (2011) er þó lítið að 

græða á því að hafa fleiri en sjö atriði í kvarða og alls enginn árangur unninn með því að hafa fleiri en 

níu atriði, hvort sem um ræðir tölur eða orð. Það eykur ekki nákvæmni og gerir kvarðann aðeins 

flóknari í notkun. Einnig hefur það verið talinn galli á orðakvörðum að þeir eru ekki jafnbilakvarðar. Í 

því felst að mislangt getur verið milli orðanna á kvarðanum, sem dregur úr samanburðarhæfni slíkra 

kvarða við jafnbilakvarða eins og tölukvarðana (Hjermstad o.fl., 2011). Dijkers (2010) bendir einnig á 

að fólk geti lagt ólíka merkingu í orð sem gerir orðakvarða ónákvæmari en kvarða með hlutlægum 

atriðum eins og tölum. Sjónkvarðinn virðist gefa óáreiðanlegustu niðurstöðurnar, sérstaklega hjá 

öldruðum, þótt yfirleitt sé munurinn ekki mikill (Herr o.fl., 2007; Herr o.fl., 2004; Hjermstad o.fl., 2011). 

Nokkrir rannsakendur hafa velt því fyrir sér hvort það skipti máli hvernig kvarðinn er settur fram. 

Samanburður á láréttum og lóðréttum sjónkvarða hefur til dæmis leitt í ljós að fylgnin milli kvarðanna 

sé mikil en að lóðréttur kvarði sé auðveldari í notkun, sérstaklega meðal aldraðra (Gagliese o.fl., 2005; 

Herr og Mobily, 1993; Scott og Huskisson, 1979). Aðrar rannsóknir hafa ekki sýnt fram á neinn mun 

(Peters o.fl., 2007). Framsetning tölukvarðans hefur einnig verið rannsökuð en niðurstöðum ber ekki 

saman um hvort betra sé að setja hann fram skriflega eða munnlega. Niðurstöður rannsóknar Herr 

o.fl.  frá 2004 gáfu til kynna að munnlegur tölukvarði væri auðveldari í notkun en skriflegur. Þau bentu 

þó á kvarðinn væri mest notaður munnlega í klínísku umhverfi og að sú staðreynd að notkun 

kvarðanna verður auðveldari eftir því sem hann er notaður oftar gæti hafa skekkt niðurstöðurnar. 
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Síðari rannsókn Herr ofl. frá 2007 sýndi hins vegar að munnlegur tölukvarði var óáreiðanlegri heldur 

en skriflegur orðakvarði. Munurinn var sérstaklega áberandi hjá öldruðum. 

Í stuttu máli er ekki mikill munur á áreiðanleika þeirra kvarða sem eru mest notaðir í dag. Þó virðast 

sumir kvarðar henta ákveðnum hópum betur en aðrir. Nokkrar rannsóknir hafa gefið til kynna að 

aldraðir hafi öðruvisi þarfir en yngra fólk þegar kemur að verkjamatskvörðum (Gagliese o.fl., 2005; 

Herr o.fl., 2007; Peters o.fl., 2007). Sjónkvarðinn hentar þeim til dæmis verr en öðrum og framsetning 

kvarða virðist einnig hafa meiri áhrif á þau en aðra aldurshópa. Það er því vert að skoða þennan hóp 

nánar. 

2.6 Aldraðir 

Samkvæmt Lögum um málefni aldraðra nr. 125/1999 eru aldraðir skilgreindir sem þeir einstaklingar 

sem hafa náð 67 ára aldri. Þetta er sú skilgreining sem notast er við í opinberri stjórnsýslu. The 

American Geriatrics Society, fagfélag heilbrigðisstarfsmanna um heilbrigði aldraðra í Bandaríkjunum, 

miðar við að aldraðir séu 75 ára og eldri í sínum leiðbeiningum um mat og meðferð verkja. Ástæðan er 

sú að ef litið er til heilsufarslegra þátta má greinilega sjá aukna sjúkdómabyrði, dánartíðni og 

félagslega erfiðleika hjá einstaklingum sem hafa náð 75 ára aldri (American Geriatrics Society, 2009).  

Misjafnt er hvaða viðmið rannsakendur hafa notað, sumir hafa 75 ár en aðrir 60 eða 65 ár (Gagliese 

o.fl., 2005; Herr, 2011; Peters o.fl., 2007). 

2.7 Verkir aldraðra 

Þegar líkaminn eldist er margt sem gengur úr sér. Tíðni langvinnra heilsufarsvandamála eykst til muna 

með aldrinum og oft eru einstaklingar farnir að glíma við fjölþættan vanda á efri árum (Fried o.fl., 

2001). Mörg þessara heilsufarsvandamála valda langvinnum verkjum. Gigt og sinabólgur eru algengar 

vefjafræðilegar orsakir langvinnra verkja hjá öldruðum (Hadjistavropoulos o.fl., 2007). Herpes zoster 

sýkingar, heilaslag, hrörnun á hrygg, taugahvot og úttaugakvilli eru algengar taugafræðilegar orsakir 

langvinnra verkja hjá öldruðum (Hadjistavropoulos o.fl., 2007). Að auki upplifa aldraðir bráða verki. 

Skurðaðgerðir, áverkar og ýmsir sjúkdómar eru algengar orsakir bráðra verkja (IASP, 2012). 

Rannsóknir hafa sýnt að þriðjungur til helmingur aldraðra í samfélaginu glíma við daglega verki 

(Krueger og Stone, 2008; Maxwell o.fl., 2008). Tíðni verkja meðal aldraðra á hjúkrunarheimilum og 

sjúkrahúsum er enn hærri. Íslenskar rannsóknir hafa sýnt að þrjátíu til fjörtíu prósent aldraðra á 

hjúkrunarheimilum eru með verki daglega en allt að 78% aldraðra á sjúkrahúsum finna fyrir 

einhverskonar verkjum (Hjaltadóttir o.fl., 2012; Zoëga o.fl., 2015). Erlendar rannsóknir hafa sýnt að 

tíðni verkja hjá öldruðum á sjúkrahúsum er 65-73% (Gianni o.fl., 2010; Ware o.fl., 2006).  

Ómeðhöndlaðir verkir hafa víðtækar afleiðingar fyrir aldraða. Bráðir verkir hafa áhrif á bataferli, 

legutíma á sjúkrahúsum og hættu á að einstaklingar þrói með sér langvinna verki (Dunwoody o.fl., 

2008; Joshi og Ogunnaike, 2005). Langvinnir verkir geta haft veruleg áhrif á lífsgæði aldraðra. Þeir 

hafa áhrif á hreyfigetu einstaklinga, getu til sjálfsumönnunar og getu til að sinna athöfnum daglegs lífs 

(Bernfort o.fl., 2015). Verkir hafa einnig neikvæð áhrif á andlega heilsu og lífsánægju aldraðra 

(Bernfort o.fl., 2015; Tse o.fl., 2013). Aldraðir upplifa líka erfiðleika við að taka þátt í félagsstarfi og 

sinna öðrum áhugamálum vegna verkja (Martin o.fl., 2005). Þetta veldur einangrun og þörf á 
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utanaðkomandi aðstoð. Afleiðingin er sú að margir aldraðir telja sig byrði á aðstandendum og 

samfélaginu (Martin o.fl., 2005). Að auki þurfa aldraðir að standa straum af miklum kostnaði við 

heilbrigðisþjónustu sem sótt er vegna verkja (Bernfort o.fl., 2015). Viðeigandi mat á verkjum sem leiðir 

til árangursríkrar meðferðar getur því haft mikla þýðingu fyrir aldraða. 

2.8 Mat á verkjum aldraðra 

Aldraðir eru í sérstakri áhættu þegar kemur að mati og meðferð verkja. Verkir hjá öldruðum eru oft 

vanmetnir og vanmeðhöndlaðir (American Geriatrics Society, 2009; Herman o.fl., 2009). Rannsókn 

Spilman o.fl. (2014) sýndi til dæmis að því eldra sem fólk var, því sjaldnar var það spurt um verki. Því 

er mikilvægt að kynna sér vel hvernig framkvæma á mat á verkjum hjá þessum hópi og vera 

meðvitaður um þær hindranir sem geta verið í veginum. 

Vegna þess að aldraðir glíma oft við fjölþætt heilsufarsvandamál er mikilvægt að gera ítarlegt mat á 

verkjum sem byggir á frásögn sjúklingsins, athugunum umönnunaraðila og líkamsskoðun 

(Hadjistavropoulos o.fl., 2007). Nota á staðlaða kvarða til þess að meta verki og ætti sjálfsmat 

sjúklinga alltaf að vera fyrsta val sé þess kostur, eins og hjá öðrum aldurshópum (American Geriatrics 

Society, 2009; Hadjistavropoulos o.fl., 2007; RNAO, 2013) . Mikilvægt er þó að kanna hvort 

einstaklingurinn glímir við vitræna skerðingu þar sem það hefur áhrif á hvaða kvarða ætti að velja 

(Hadjistavropoulos o.fl., 2007; Herr o.fl., 2011). Hægt er að nota sjálfsmatskvarða eins og orðakvarða, 

tölukvarða eða andlitakvarða við mat á styrk verkja hjá einstaklingum með væga eða meðal mikla 

vitræna skerðingu en ef skerðingin er mikil gæti þurft að nota kvarða sem byggja á mati 

umönnunaraðila (Herr o.fl., 2004).  

Aldraðir geta átt það til að gera lítið úr verkjum sem þeir finna fyrir (American Geriatrics Society, 

2009). Skýringin gæti verið sú að margir aldraðir upplifa að samfélagið geri ráð fyrir að þeir séu með 

verki og það sé eðlilegur hluti af því að eldast (Makris o.fl., 2015; Martin o.fl., 2005). Þeir eigi því ekki 

að tala um það. Önnur skýring á að aldraðir draga úr verkjum eru neikvæð viðhorf til verkjalyfja og 

hræðsla við að vera gefið of mikið af verkjalyfjum (Makris o.fl., 2015; Martin o.fl., 2005). Það er því 

mikilvægt að eiga opinskaár samræður um verki og hafa sjúklinginn með í ráðum þegar meðferð er 

ákveðin (Gordon o.fl., 2005). Rannsókn Zoëga o.fl. (2015) sýndi að tengsl eru á milli þess að taka þátt 

í ákvarðanatöku um verkjameðferð og þess að fá betri verkjastillingu. Rannsóknin sýndi jafnframt að 

aldraðir voru bæði ólíklegri til þess að fá upplýsingar um mögulegar meðferðir við verkjum en yngra 

fólk og tóku síður þátt í ákvarðanatöku um verkjameðferðina.  

Mikilvægt er að athuga að aldraðir geta átt það til að nota önnur orð en verki yfir líðan sína (Booker, 

Pasero og Herr, 2015). Til dæmis gæti verið að aldraður einstaklingur myndi neita verkjum en játa 

eymslum eða stirðleika. Menningarmunur getur einnig haft áhrif á skilning einstaklinga á 

verkjamatskvörðum og er mikilvægt að hafa það í huga við mat á verkjum hjá öldruðum sem tilheyra 

minnihlutahópum í samfélaginu (Booker og Herr, 2015). 

Notkun verkjamatskvarða auðveldar umönnunaraðilum að greina verki hjá öldruðum. Rannsókn 

Kamel, Phlavan, Malekgoudarzi, Gogel og Morley (2001) meðal íbúa á hjúkrunarheimilum sýndi að ef 

verkjamatskvarði var notaður til að spyrja um verki var líklegra að einstaklingurinn greindi frá verkjum 

heldur en ef aðeins var spurt hvort verkir væru staðar. Auk þess stuðlar kerfisbundin notkun 
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verkjamatskvarða að bættri skráningu sem auðveldar hjúkrunarfræðingum að fá yfirsýn yfir verki 

einstaklingsins og stuðlar að auknu öryggi þeirra í að veita meðferð (Wøien og Bjørk, 2013). Notkun 

verkjamatskvarða auðveldar einnig þverfaglega samvinnu þar sem sameiginlegur skilningur á 

kvörðunum stuðlar að sameiginlegum skilningi á ástandi sjúklingsins (Wøien og Bjørk, 2013). 

  

2.9 Sjálfsmatskvarðar við mat á styrk verkja hjá öldruðum 

Í kafla 2.5 kom fram að lítill munur er á áreiðanleika og réttmæti orðakvarða og tölukvarða við mat á 

styrk verkja. Þetta á einnig við um mat á verkjum aldraðra sem færir eru um sjálfsmat (Gagliese o.fl., 

2005; Herr o.fl., 2007; Herr o.fl., 2004; Peters o.fl., 2007; Ware o.fl., 2006). Herr o.fl. (2004) benda 

raunar á að aldur hafi ekki áhrif á það hvernig einstaklingar nota verkjamatskvarða heldur séu það 

heilsufarsvandamál sem fylgja oft auknum aldri sem hafi áhrif, til dæmis vitræn skerðing og takmörkuð 

hreyfigeta. Því sé hægt að nota sömu verkjamatskvarða fyrir aldraða sem eru lausir við slíkan 

heilsufarsvanda og fyrir aðra aldurshópa. Staðreyndin er þó sú að tíðni þessara heilsufarsvandamála 

eykst með aldrinum og einkennist verkjamat aldraðra sem hóps af því.  

Rannsakendur eru flestir sammála um að sjónkvarðinn, sem áður var vinsæll, sé ekki nógu 

áreiðanlegur við klínískt mat á verkjum, sérstaklega hjá öldruðum (Gagliese o.fl., 2005; Herr o.fl., 

2007; Herr o.fl., 2004; Hjermstad o.fl., 2011). Það krefst óhlutbundinnar hugsunar og góðrar 

samhæfingar að yfirfæra verki yfir á merki á línu og rannsóknir benda til þess að slík hæfni breytist 

með aldrinum (Gagliese o.fl., 2005). 

Rannsókn Gagliese o.fl. (2005) sýndi að aldraðir gerðu færri villur á orðakvarðanum heldur en 

tölukvarðanum en á heildina litið kom tölukvarðinn betur út þar sem hann hafði talsvert betra sýndar- 

og hugtakaréttmæti heldur en orðakvarðinn. Hugtakaréttmæti vísar til þess hvort mælitækið sé í raun 

og veru að mæla það sem því er ætlað að mæla en sýndarréttmæti vísar til þess hvort mælitækið lítur 

út fyrir að vera að mæla það sem því er ætlað að mæla (Polit og Beck, 2012). Lægra sýndar- og 

hugtakaréttmæti bendir því til þess að orðakvarðinn gæti verið að mæla eitthvað annað en bara verki, 

til dæmis almenna líðan einstaklingsins. Rannsókn Peters o.fl. (2007) sýndi ekki marktækan mun á 

villum á orðakvarða og tölukvarða en studdi einnig að tölukvarðinn hefði betra hugtakaréttmæti. 

Tilraun  Herr o.fl. (2004) sýndi að 7 þátta orðkvarðinn sem þau prófuðu gaf áreiðanlegri niðurstöðu 

en sjónkvarði, andlitakvarði og skriflegur og munnlegur tölukvarði við mat á verkjum sem voru 

framkallaðir hjá öldruðum. Rafmagn var notað til að stýra hita á tæki sem sett var á framhandlegg 

þátttakenda til að framkalla verk. Tíðni villa var mest við notkun á sjónkvarðanum, engin villa varð við 

notkun á orðakvarðanum og minniháttar villur voru við notkun hinna kvarðanna. Í framhaldi af þessari 

rannsókn hönnuðu Herr o.fl. (2007) Iowa verkjamælinn (e. Iowa pain thermometer) sem er einskonar 

lóðrétt útgáfa af orðakvarða með mynd af hitamæli (sjá kafla 2.3). Kvarðinn var hafður lóðréttur en ekki 

láréttur vegna fyrri rannsókna sem höfðu bent til þess að sjónkvarðinn væri áreiðanlegri í notkun hjá 

öldruðum þannig (Gagliese o.fl., 2005; Herr og Mobily, 1993). Þau báru verkjamælinn saman við 

sjónkvarða og munnlegan- og skriflegan tölukvarða hjá gigtarsjúklingum. Í ljós kom að verkjamælirinn 

var áreiðanlegastur, sérstaklega þegar í hlut áttu aldraðir einstaklingar með væga vitræna skerðingu. 
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Rannsóknin sýndi einnig að skriflegur tölukvarði var mun áreiðanlegri í notkun heldur en munnlegur 

tölukvarði (Herr o.fl., 2007). 

Á heildina litið sýna rannsóknir að tölukvarðar og orðakvarðar eru áreiðanlegir og réttmætir við mat 

á styrk verkja hjá öldruðum. Aldraðir virðast eiga auðveldara með að nota orðakvarða heldur en 

tölukvarða. Orðakvarðar gætu þó haft minna hugtakaréttmæti heldur en tölukvarðar.  

2.10 Kvarðar sem hugnast öldruðum best 

Þótt áreiðanleiki og réttmæti séu mikilvægir eiginleikar góðra mælitækja skiptir ekki síður máli hvernig 

fólki finnst að nota þau. Mikilvægt er að einstaklingar skilji kvarðann sem þeim er ætlað að nota og 

finnist hann vera góð leið til þess að lýsa verkjum (Herr o.fl., 2004).  

Tölukvarðar eru oft fyrsta val sjúklinga þegar spurt er hvaða kvarða þeir myndu helst vilja nota til 

þess að lýsa styrk verkja. Í rannsókn Herr o.fl. (2004) kom fram að 36,9% þátttakenda 65 ára og eldri 

vildu helst nota skriflegan tölukvarða til að lýsa styrk verkja en orðakvarði var fyrsta val 27,4% 

þátttakenda. Fleiri rannsóknir hafa sýnt að einstaklingar eldri en 60 ára sem ekki glíma við vitræna 

skerðingu velja orðakvarða fram yfir tölukvarða (Gagliese o.fl., 2005; Ware o.fl., 2006). Aðrar 

rannsóknir gefa til kynna að orðakvarðar hugnist þessum aldurshópi betur (Herr o.fl., 2007; Herr og 

Mobily, 1993). Rannsóknum ber því ekki saman um hvort það eru orðakvarðar eða tölukvarðar sem 

hugnast öldruðum best. Rannsókn Peters o.fl. (2007) gaf sterkt til kynna að það skiptir máli hvernig 

aldraðir eru skilgreindir. Þar kom í ljós að einstaklingar á aldrinum 65 – 75 ára völdu heldur að nota 

tölukvarða, eins og þeir sem voru yngri en 65 ára, en þeir sem voru orðnir eldri en 75 ára völdu 

orðakvarða. Þetta samband var tölfræðilega marktækt.  

 Nokkrar rannsóknir hafa sýnt að öldruðum líkar vel að nota andlitakvarða en hann er oft annað eða 

þriðja val á eftir orðakvarða og tölukvarða (Herr o.fl., 2007; Herr o.fl., 2004). Í rannsókn Sayin og 

Akyolcu (2014) var andlitakvarðinn raunar fyrsta val þátttakenda í öllum aldurshópum en þátttakendur 

sögðu að auðvelt og skemmtilegt væri að nota kvarðann. Mögulegt er að lágt menntunarstig 

þátttakenda hafi haft þar áhrif því kvarðinn virðist höfða meira til þeirra sem hafa litla menntun en 

annarra (Herr o.fl., 2004; Sayin og Akyolcu, 2014; Ware o.fl., 2006). Í rannsókn Ware o.fl. (2006) var 

andlitakvarðinn einnig fyrsta val hjá einstaklingum eldri en 70 ára og þeim sem voru með vitræna 

skerðingu. Þau tóku hins vegar ekki fram hversu hátt hlutfall þeirra sem voru 70 ára og eldri hefði verið 

með vitræna skerðingu. Þar af leiðandi er erfitt að átta sig á hvort aldur hafi virkilega áhrif á valið eða 

hvort vitræn skerðing vegi þar þyngra. Þrátt fyrir að þessar rannsóknir hafi sýnt fram á áreiðanleika 

andlitakvarðans er áreiðanleiki hans og rétttmæti lakari en orðakvarða og tölukvarða (Herr o.fl., 2004; 

Sayin og Akyolcu, 2014; Ware o.fl., 2006). Þetta getur stafað af því að hægt er að tengja andlitin við 

líðan í stærra samhengi en bara verki, kvarðinn er sennilega ekki nógu sértækur og hefur lægra 

hugtakaréttmæti en hinir kvarðarnir (Ware o.fl., 2006).   

Rannsóknirnar sýna að tölukvarði, orðakvarði og andlitakvarði eru þeir kvarðar sem hugnast 

öldruðum best. Þeim ber þó ekki saman um röðunina. Af þessum þremur er andlitakvarðinn talsvert 

minna áreiðanlegur en hinir tveir. Skilgreining á öldruðum og aldursskipting úrtaksins gæti haft áhrif á 

niðurstöður rannsókna þar sem vísbendingar eru um að 60 – 75 ára einstaklingar séu ólíkir þeim sem 
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eru eldri en 75 ára að þessu leyti. Það er því ekki víst að rannsóknir sem notast við rýmri skilgreiningar 

á öldruðum gefi rétta mynd af þeim hópi sem er 75 ára og eldri.  

 

2.11 Tilgangur rannsóknarinnar 

Fyrri rannsóknir sýna að aldraðir eru í sérstakri áhættu þegar kemur að mati á verkjum og því er 

mikilvægt að notaðir séu kvarðar sem gefa áreiðanlega niðurstöðu þegar framkvæma á mat á verkjum 

þeirra. Sýnt hefur verið fram á að bæði tölukvarðar og orðakvarðar séu áreiðanleg og réttmæt leið til 

þess að meta styrk verkja hjá öldruðum en rannsóknum ber ekki saman um hvort annar kvarðinn beri 

af hinum.  

Byggt á niðurstöðum fyrri rannsókna var framkvæmd rannsókn þar sem nýr íslenskur orðakvarði 

var borinn saman við láréttan og lóðréttan tölukvarða. Rannsakendur vita ekki til þess að munur á 

láréttum og lóðréttum tölukvarða hafi verið kannaður áður hér á landi en ákveðið var að gera það 

vegna rannsókna sem sýna mun á áreiðanleika lóðrétts og lárétts sjónkvarða við mat á verkjum 

aldraðra (Gagliese o.fl., 2005; Herr og Mobily, 1993). Auk þess hafa orðakvarðar ekki verið prófaðir við 

mat á styrk verkja hjá öldruðum á Íslandi, en þegar kvarðar eru þýddir er mikilvægt að kanna réttmæti 

þeirra á nýja tungumálinu. Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna fylgni milli kvarðanna þriggja við 

mat á styrk verkja hjá öldruðum sjúklingum og hver kvarðanna hugnast þeim best. Einnig var 

kannaður styrkur verkja og hvar á kvörðunum sjúklingar telja sig þurfa meðferð. Eftirfarandi 

rannsóknarspurningar voru hafðar að leiðarljósi: 

1. Hversu mikla verki eru sjúklingar 75 ára og eldri í endurhæfingu á öldrunardeild með á 

láréttum tölukvarða, orðakvarða og lóðréttum tölukvarða? 

2. Við hvaða styrk verkja á láréttum tölukvarða, orðakvarða og lóðréttum tölukvarða vilja 

sjúklingar 75 ára og eldri í endurhæfingu á öldrunardeild  fá meðferð? 

3. Er fylgni á milli lárétts tölukvarða, orðakvarða og lóðrétts tölukvarða við mat á styrk verkja 

hjá sjúklingum 75 ára og eldri í endurhæfingu á öldrunardeild? 

4. Hver eftirtalinna kvarða, láréttur tölukvarði, orðakvarði eða lóðréttur tölukvarði, hugnast 

sjúklingum 75 ára og eldri í endurhæfingu á öldrunardeild best? 
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3 Aðferð 

Sagt verður frá undirbúningi og framkvæmd rannsóknarinnar. 

3.1 Snið, úrtak og stofnun 

Framkvæmd var lýsandi rannsókn á Landspítala með það markmið að kanna styrk verkja, þörf á 

meðferð, fylgni milli þriggja verkjamatskvarða og val á verkjamatskvörðum hjá fjórum hópum sjúklinga. 

Rannsóknin er hluti af stærri rannsókn þar sem rannsakaðir voru sjúklingar 75 ára og eldri á 

öldrunarlækningadeildum, skurðsjúklingar, sjúklingar með langvinna verki og krabbameinssjúklingar. 

Markmiðið með þessari úttekt er hins vegar að skoða aldraða hópinn sérstaklega.   

Rannsóknin var framkvæmd á þremur öldrunarlækningadeildum á Flæðisviði LSH. Tvær af 

deildunum eru sjö daga deildir þar sem sjúklingar dvelja alla daga vikunnar en ein deildin er fimm daga 

deild þar sem sjúklingar dvelja á virkum dögum en fara heim um helgar. Allar deildirnar eru 

endurhæfingardeildir fyrir einstaklinga með aldurstengdan heilsufarsvanda ásamt færnitapi og 

félagslegum vanda (Landspítali, e.d.). Notað var samfellt úrtak (e. consecutive sample). Samfellt úrtak 

felur í sér að þátttakendur eru allir þeir sem uppfylla inntökuskilyrðin og eru til staðar á ákveðnum tíma 

(Polit og Beck, 2012). Stefnt var að því safna gögnum frá 70 einstaklingum. Mögulegir þátttakendur 

voru allir þeir sem lágu inni á deildunum þá daga sem rannsakandi heimsótti þær. Skilyrði fyrir þátttöku 

voru að einstaklingurinn hefði náð 75 ára aldri, væri áttaður á stað og stund og gæti lesið og skrifað 

íslensku. Miðað var við 75 ára aldur eins og gert var í klínískum leiðbeiningum The American 

Geriatrics Society frá 2009.   

3.2 Mælingar 

Rannsóknargögnin samanstóðu af þremur plöstuðum verkjamatskvörðum ásamt spurningalista A og 

spurningalista B.   

 

 

Mynd 1. Láréttur tölukvarði 

 

 

 

 

 

Mynd 2. Orðakvarði 

 

Mynd 3. Lóðréttur tölukvarði 
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Kvarðarnir þrír voru láréttur tölukvarði, orðakvarði og lóðréttur tölukvarði (sjá myndir 1-3). Báðir 

tölukvarðarnir voru með tölum frá 0 til 10 og orðin „Enginn verkur“ voru rituð við tölustafinn 0 og „Versti 

hugsanlegi verkur“ við tölustafinn 10. Orðakvarðinn innihélt fimm atriði: engir verkir, litlir verkir, 

miðlungs verkir, miklir verkir, gríðarlegir verkir. Orðunum var raðað lárétt í þessari röð. Orðunum á 

orðakvarðanum voru gefin tölugildi frá 1-5 til auðveldunar á tölfræðilegri úrvinnslu þar sem 1 jafngilti 

engum verk og 5 jafngildi gríðarlegum verkjum. 

Spurningalisti A samanstóð af sex spurningum sem voru endurteknar fyrir hvern kvarða. Spurt var 

um núverandi verk, versta verk síðastliðinn sólarhring og versta verk sem þátttakandi hafði upplifað á 

ævinni. Spurningarnar um verki núna og síðastliðinn sólarhring koma úr Spurningalista Bandaríska 

verkjafræðafélagsins (e. American Pain Society Patient Outcome Questionnaire) sem notaður hefur 

verið hér á landi og reynst bæði áreiðanlegur og réttmætur (Lára Borg Ásmundsdóttir, Anna Gyða 

Gunnlaugsdóttir og Herdís Sveinsdóttir, 2010; Ólöf Birna Kristjánsdóttir, Sigrún Anna Qvindesland og 

Svava Kristinsdóttir, 2000; Zoëga o.fl., 2013). Spurningu um verstu verki á ævinni var bætt við til að fá 

dreifingu á styrk verkja. Einnig var athugað hvar á kvörðunum fólk teldi sig ekki þurfa meðferð við 

verkjum, hvenær það þyrfti meðferð en það væri ekki aðkallandi og hvenær það þyrfti tafarlaust á 

meðferð að halda. Þessar spurningar voru hannaðar af rannsakendum og hafa ekki verið notaðar 

áður.  

Spurningalisti B innihélt þrjár spurningar sem snéru að fýsileika kvarðanna, opna spurningu þar 

sem gefinn var kostur á athugasemdum, sex spurningar um truflandi áhrif verkja og þrjár 

bakgrunnsspurningar. Spurningarnar um fýsileika kvarðanna byggja á rannsókn Gagliese o.fl. (2005) 

en spurningarnar um truflandi áhrif (ekki notaðar í þessari úrvinnslu) koma úr Stuttri verkjaskrá (e. 

Breif pain inventory) en það er mælitæki sem hefur verið þýtt og prófað hér á landi og reynst bæði 

áreiðanlegt og réttmætt (Gunnarsdottir, Ward og Serlin, 2008). Í bakgrunnspurningunum var spurt um 

fæðingarár, kyn og hvort viðkomandi hefði einhvern af eftirfarandi sjúkdómum sem geta valdið 

verkjum: sykursýki, krabbamein, gigt, taugasjúkdóm eða aðra langvinna verki. 

3.3 Framkvæmd 

Gögnum var safnað á tímabilinu september 2014 til júlí 2015. Deildarstjóra eða staðgengli hans var 

falið að leita samþykkis fyrir kynningu á rannsókninni hjá mögulegum þátttakendum og í framhaldi af 

því hitti rannsakandi þátttakendur á deildinni og kynnti rannsóknina nánar fyrir þeim. Að því loknu 

undirrituðu þátttakendur upplýst samþykki fyrir þátttöku í rannsókninni. Rannsakandi lagði 

verkjamatskvarðana fyrir einn þátttakenda í einu og bað hann að svara meðfylgjandi spurningum úr 

lista A. Kvarðarnir voru lagðir fyrir í handahófskenndri röð til að koma í veg fyrir að röðun kvarðanna 

hefði áhrif á hvaða kvarða þátttakendum fyndist auðveldast að nota. Þátttakendum var boðið að fylla 

spurningalistana út sjálfir eða láta rannsakanda lesa þá fyrir sig og fylla út. Í lokinn voru allir 

verkjamatskvarðarnir lagðir fyrir þátttakendur ásamt lista B og þeir fengu aftur val um að fylla listann út 

sjálfir eða fá aðstoð. 
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3.4 Úrvinnsla 

Forritið IBM SPSS Statistics (IBM Corp, 2013) var notað við tölfræðilega úrvinnslu gagnanna. Til að 

greiða fyrir úrvinnslu voru orðunum á orðakvarðanum gefin tölugildi. 1 = enginn verkur, 2 = vægir 

verkir, 3 = miðlungs verkir, 4 = miklir verkir, 5 = gríðarlegir verkir.  Notuð var lýsandi tölfræði – meðaltöl 

og staðalfrávik, ásamt Spearman´s rho fylgniprófi. Marktæknimörk voru sett við p <0,05. 

3.5 Siðfræði 

Fengin voru leyfi fyrir rannsókninni frá Siðanefnd Landspítala (nr. 13/2014) og framkvæmdastjórum 

skurð- og lyflækningasviða Landspítala. Endurhæfingardeildir aldraðra tilheyrðu lyflækningasviði þegar 

sótt var um leyfi en síðar það ár færðust þær undir nýtt svið, flæðisvið. Rannsóknin var jafnframt 

tilkynnt til Persónuverndar (nr. S6671/2014). Haft var samráð við deildarstjóra og yfirlækna 

þátttökudeilda um framkvæmd rannsóknar. Þátttakendur fengu upplýsingabréf þar sem fjallað var um 

rannsakendur, rannsóknina, rétt til að hafna þátttöku og fengin leyfi fyrir rannsókninni. Einnig var 

fjallað um áhættu og ávinning af því að taka þátt. Ekki var talin fylgja því nein áhætta að taka þátt í 

rannsókninni en ítrekað var fyrir þátttakendum að þeim væri frjálst að hætta þátttöku hvenær sem er 

og að það myndi ekki hafa áhrif á þá meðferð sem þeir fengju á spítalanum. Þátttakendur undirrituðu 

jafnframt upplýst samþykki fyrir þátttöku í rannsókninni. Hverjum þátttakanda var gefið númer sem 

notað var til að merkja listana en jafnframt var gerður greiningarlykill þar sem kennitala þátttakenda og 

númer kom fram til þess að hægt væri að draga svör þátttakenda úr rannsókninni síðar ef þeir óskuðu 

þess. Greiningarlyklinum var eytt að lokinni rannsókn.  

 





  

27 

4 Niðurstöður 

Niðurstöður rannsóknarinnar verða kynntar út frá rannsóknarspurningunum fjórum: 

1. Hversu mikla verki eru sjúklingar 75 ára og eldri í endurhæfingu á öldrunardeild með á 

láréttum tölukvarða, orðakvarða og lóðréttum tölukvarða? 

2. Hvar á láréttum tölukvarða, orðakvarða og lóðréttum tölukvarða vilja sjúklingar 75 ára og 

eldri í endurhæfingu á öldrunardeild  fá meðferð? 

3. Er fylgni á milli lárétts tölukvarða, orðakvarða og lóðrétts tölukvarða við mat á styrk verkja 

hjá sjúklingum 75 ára og eldri í endurhæfingu á öldrunardeild? 

4. Hver eftirtalinna kvarða, láréttur tölukvarði, orðakvarði eða lóðréttur tölukvarði, hugnast 

sjúklingum 75 ára og eldri í endurhæfingu á öldrunardeild best? 

4.1 Þátttakendur 

Listinn var lagður fyrir 70 þátttakendur en þrír hættu þátttöku vegna erfiðleika við að svara 

spurningunum og var endanlegur fjöldi því 67. Hvert viðtal tók 10 – 30 mínútur. Flestir vildu láta lesa 

listana fyrir sig en nokkrir fylltu þá út sjálfir með aðstoð. Lýsing á þátttakendum er tekin saman í töflu 1. 

Spurt var hvort þátttakendur væru með sjúkdóma sem geta valdið verkjum. Þessir sjúkdómar voru 

sykursýki, krabbamein, gigt og taugasjúkdómar.  

Tafla 1. Lýsing á þátttakendum 

Fjöldi Konur Karlar Kyn ekki 
tilgreint 

Meðalaldur (sf) 
Aldursbil 

Sjúkdómar sem 
valda verkjum = já 

67 37 (55,2%) 29 (43,3%) 1 (1,5%) 85,4 (4,8)  
76 – 96 

58 (86,6%) 

4.2 Hversu mikla verki eru sjúklingar 75 ára og eldri með? 

Kvarðarnir þrír voru notaðir til að kanna styrk verkja við rannsókn, mesta styrk verkja síðastliðinn 

sólarhring og mesta styrk verkja sem þátttakandinn hafði upplifað á ævinni. Samantekt á 

niðurstöðunum er að finna í töflu 2. Hafa ber í huga að orðakvarðinn innihélt aðeins fimm atriði (1-5) 

en lárétti – og lóðrétti tölukvarðinn innihéldu ellefu atriði (0-10). Meðalstyrkur verkja við framkvæmd 

rannsóknar var 1,8 á orðakvarða sem samsvarar vægum verkjum. Verstu verkir síðastliðinn sólarhring 

á orðakvarða voru að meðaltali 2,6, eða miðlungs verkir. Meðalstyrkur verstu verkja sem þátttakendur 

höfðu upplifað á ævinni á orðakvarða var 4,5 sem svarar til mikilla eða gríðarlegra verkja.  

Tafla 2. Meðalstyrkur verkja á þremur kvörðum hjá sjúklingum 75 ára og eldri 

Kvarði (gildi) Núna 
stig (sf) 

Sl. sólarhring 
stig (sf) 

Á ævinni 
stig (sf) 

Orðakvarði (1-5) 1,8 (0,9) 2,6 (1,1) 4,5 (0,7) 

Láréttur (0-10)  2,1 (2,4) 4,1 (2,8) 8,7 (1,9) 

Lóðréttur (0-10) 2,4 (2,6) 4,3 (3,1) 8,6 (2,0) 

 

Rúmlega helmingur þátttakenda sagðist vera með væga verki eða meira við framkvæmd rannsóknar 

(≥1 stig á tölukvörðunum). Fæstir sögðust hafa verið með verki á orðakvarðanum (51,5%) en flestir á 

lóðrétta kvarðanum (60,9%). Á lárétta tölukvarðanum voru 60,3% þátttakenda sem sögðust vera með 
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verki að styrk 1 eða yfir. Minni munur var á milli kvarðanna þegar verkir síðastliðinn sólarhring voru 

skoðaðir. Þá voru 83,3% á sem sögðust vera með verki á orðakvarðanum, 83,0% á lárétta kvarðanum 

og 81,2% á lóðrétta kvarðanum. Tæplega fjórðungur þátttakenda (24,2%) hafði verið með mikla eða 

gríðarlega verki síðastliðinn sólarhring en 20,3% þátttakenda mældust með verki sem samsvöruðu 7 

stigum eða yfir á lárétta kvarðanum og 31,2% á lóðrétta kvarðanum. 

4.3 Hvar á kvörðunum vilja sjúklingar 75 ára og eldri fá meðferð? 

Þátttakendur voru spurðir að því hvaða atriði á kvarðanum lýsti því best að þeir væru með væga verki 

og hefðu ekki þörf á meðferð, að þeir væru með verki en meðferð væri ekki aðkallandi og að þeir væru 

með mikla verki og þyrftu tafarlausa meðferð. Niðurstöðurnar má sjá í töflu 3. Þátttakendum fannst í 

lagi að vera með væga verki (2,2 stig á orðakvarða). Við meðal verki (3 stig á orðakvarða) töldu 

þátttakendur að þörf væri á meðferð en hún væri ekki aðkallandi. Þátttakendur töldu brýna þörf á 

meðferð við miklum eða gríðarlegum verkjum (4,6 stig á orðakvarða).  

Tafla 3. Meðalstyrkur verkja á þremur kvörðum hjá sjúklingum 75 ára og eldri og þörf á meðferð 

Kvarði (gildi) Ekki þörf á meðferð 
stig (sf) 

Þörf á meðferð, 
ekki aðkallandi  
stig (sf) 

Brýn þörf á meðferð 
stig (sf)  

Orðakvarði (1-5) 2,2 (0,6) 3,0 (0,7) 4,6 (0,5)  

Láréttur (0-10) 3,1 (1,8) 4,5 (2) 8,5 (1,4) 

Lóðréttur (0-10) 3,0 (1,4) 4,7 (1,9) 8,4 (1,6) 

4.4 Er fylgni á milli kvarðanna þriggja? 

Til þess að meta hvort samræmi væri milli kvarðanna þriggja var könnuð fylgni milli þeirra. Meðalmikil 

eða mikil jákvæð fylgni var milli allra kvarðanna. Fylgnin mældist mest á milli tölukvarðanna tveggja en 

minnst milli orðakvarðans og lóðrétta kvarðans. Fylgnin var mest milli svara um styrk verkja 

síðastliðinn sólarhring en minnst milli svara um styrk verkja á ævinni. Niðurstöðurnar eru teknar saman 

í töflu 4. 

Tafla 4. Spearman´s rho fylgni milli orðakvarða, lárétts tölukvarða og lóðrétts tölukvarða við 
framkvæmd rannsóknar, sólarhringinn þar á undan og á ævinni hjá sjúklingum 75 ára og eldri 

 Núna Síðastliðinn 
sólarhring 

Á ævinni 

Orða – láréttur 0,83 0,88 0,54 

Orða – lóðréttur 0,75 0,79 0,48 

Láréttur – lóðréttur 0,81 0,84 0,78 

Allar niðurstöður voru marktækar miðað við p < 0,01 tvíhliða marktektarmörk. 

Til þess að leggja nánara mat á tengsl orðakvarðans við tölukvarðana tvo voru þátttakendur flokkaðir 

eftir því hvernig þeir svöruðu spurningunni um styrk verkja síðastliðinn sólarhring á orðakvarðanum. 

Síðan var athugað hvernig þeir svöruðu spurningunni á lárétta og lóðrétta tölukvarðanum. Flokkunin er 

tekin saman í töflu 5. Þar sést að þeir sem sögðust enga verki hafa á orðakvarða, voru að meðaltali 

með verki upp á 0 á tölukvörðunum tveimur. Þeir sem sögðust vera með miðlungs verki á 

orðakvarðanum voru að meðaltali með verki upp á 5,1 og 5,6 á tölukvörðunum. Vert er að athuga að 

aðeins tveir þátttakendur sögðust vera með gríðarlega verki á orðakvarðanum þannig að meðaltalið 

gæti verið skekkt þar. 
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Tafla 5. Tengsl styrk verkja á orðakvarða við styrk verkja á láréttum og lóðréttum tölukvarða  
síðastliðinn sólarhring hjá einstaklingum 75 ára og eldri 

Orðakvarði engir verkir 
n = 11 
meðalstyrkur 
(spönn) 

vægir verkir 
n = 20 
meðalstyrkur 
(spönn) 

miðlungs 
verkir 
n = 19 
meðalstyrkur 
(spönn) 

miklir verkir 
n = 14 
meðalstyrkur 
(spönn) 

gríðarlegir 
verkir  
n = 2 
meðalstyrkur 
(spönn) 

Láréttur 0 (0-0) 3 (1-6) 5,1 (5-10) 7,1 (5-10) 8 (8-8) 

Lóðréttur 0 (0-0) 3,2 (0-8) 5,6 (3-10) 7,3 (2-9) 7 (7-7) 

4.5 Hver af kvörðunum hugnast sjúklingum 75 ára og eldri best? 

Þátttakendur voru spurðir hvern kvarðanna þeim fannst auðveldast að nota, hver þeirra lýsti því best 

hversu mikla verki þeir höfðu haft og hvern kvarðanna þeir vildu helst nota. Mikill meirihluti þátttakenda 

taldi orðakvarðann bæði vera auðveldastan í notkun (74,6%) og lýsa því best hversu mikla verki þeir 

höfðu haft (61,2%). Þetta var jafnframt sá kvarði sem flestir þátttakenda (73,1%) vildu helst nota til 

þess að lýsa styrk verkja. Niðurstöðurnar eru sundurliðaðar í töflu 5. Flestir þátttakendanna merktu við 

sama kvarða á öllum þremur spurningunum, það er að segja, þeir vildu helst nota þann kvarða sem 

þeim fannst vera auðveldastur í notkun og þeim fannst hann líka lýsa verkjunum best. 

Tafla 6. Mat sjúklinga 75 ára og eldri á þremur kvörðum til að meta styrk verkja 

 Auðveldast að 
nota 
% (n) 

Lýsti best styrk 
verkja 
% (n) 

Vildi helst nota 
% (n) 

Orðakvarði  74,6 (50) 61,2 (41) 73,1 (49) 

Láréttur 9 (6) 14,9 (10) 11,9 (8) 

Lóðréttur 7,5 (5) 10,4 (7) 9 (6) 

Fleiri en einn eða alveg sama 4,5 (3) 6 (4) 1,5 (1) 

Svöruðu ekki 4,5 (3) 7,5 (5) 4,5 (3) 

 

Meðal athugasemda sem komu fram við kvarðanna voru til dæmis „Best að finna sína verki á 

orðakvarða, tölukvarðarnir gefa of marga möguleika.“ og „Tölur eru ómögulegar til að lýsa verkjum.“. 

Einn þátttakandi var mjög ánægður með orðakvarðann en vildi fá fleiri orð í hann og tveir komu með 

hugmyndir um samsetta kvarða.  





  

31 

5 Umræða 

Fjórir af hverjum fimm þátttakendum höfði fundið fyrir verkjum sólarhringinn áður en rannsóknin var 

framkvæmd. Verkirnir höfðu að meðaltali verið miðlungs miklir eða rúmlega 4 stig á tölukvörðum. 

Þátttakendum fannst vera þörf á meðferð við miðlungs verkjum eða því sem samsvaraði tæplega 5 

stigum á tölukvörðunum. Brýn þörf fyrir meðferð var talin við gríðarlegum verkjum, við rúmlega 8 stig á 

tölukvörðunum. Meðalmikil til mikil jákvæð fylgni var milli kvarðanna þriggja. Vægir verkir á 

orðakvarðanum samsvöruðu um 3 stigum á tölukvörðunum, miðlungs verkir samsvöruðu rúmlega 5 

stigum, miklir verkir samsvöruðu rúmlega 7 stigum og gríðarlegir verkir samsvöruðu 7-8 stigum á 

tölukvörðunum. Þátttakendur töldu orðakvarðann vera auðveldastan í notkun, lýsa því best hversu 

mikla verki þeir höfðu haft og það var sá kvarði sem þeir vildu helst nota við mat á verkjum. 

Fjallað verður um niðurstöður rannsóknarinnar í samhengi við fyrri rannsóknir. Einnig verður leitast 

við að draga ályktanir út frá niðurstöðunum og skýra hvernig þær nýtast við mat á verkjum aldraðra. 

5.1 Styrkur verkja 

Niðurstöðurnar sýndu að 81,2% - 83,3% höfðu fundið fyrir verkjum sólarhringinn áður en rannsóknin 

var framkvæmd. Þetta er mjög sambærilegt því sem kom fram í rannsókn Zoëga o.fl. (2015) sem 

einnig var framkvæmd á íslenskum sjúkrahúsum. Þar var hlutfall sjúklinga með verki sem náð höfðu 

75 ára aldri 78% en erlend rannsókn sýndi 65-73% (Ware o.fl., 2006). Hlutfall sjúklinga sem mátu verki 

mikla eða 7 stig og yfir á tölukvarða var 20,3% - 31,2% sem er einnig sambærilegt því sem kom fram í 

rannsókn Zoëga o.fl. (2015), en þar var hlutfallið 27%. Meðalstyrkur verstu verkja undanfarinn 

sólarhring var miðlungs á orðakvarðanum eða 4,1 og 4,3 stig á tölukvörðunum tveimur. Þetta er einnig 

sambærilegt niðurstöðum Zoëga o.fl. (2015) þar sem meðalstyrkur verstu verkja var 4,2 á tölukvarða 

en erlendar rannsóknir hafa sýnt heldur lægri tölur, um 3 - 3,6 á tölukvarða (Gagliese o.fl., 2005; Ware 

o.fl., 2006). 

Styrkur verkja við framkvæmd rannsóknar var vægur á orðakvarðanum eða rétt rúmlega 2 stig á 

tölukvörðunum tveimur. Þetta var minna en mesti styrkur verkja undanfarinn sólarhring sem getur bent 

til þess að meðferð verkja á deildunum sé árangursrík. Sjúklingarnir töldu ásættanlegt að vera með 

verki af þessum styrk, sem styður enn frekar við það að meðferðin sé árangursrík. Upplýsingum um 

meðferð sjúklinganna var þó ekki safnað og því erfitt að álykta um árangur hennar. Aðeins var 

kannaður styrkur verkja í hvíld og er mögulegt að hærri styrkur verkja sólarhringinn áður skýrist af því 

að sjúklingar finni fyrir auknum verkjum tímabundið yfir sólarhringinn til dæmis við að fara fram úr rúmi 

og gera æfingar. 

5.2 Þörf á meðferð 

Þetta er í fyrsta skipti, svo rannsakendur viti til, sem sjúklingar hafa verið spurðir við hvaða styrk verkja 

þeir telja þörf fyrir meðferð. Aðrir rannsakendur hafa reynt að skilgreina hvernig tölukvarðinn skiptist í 

væga, miðlungs og mikla verki og áætlað út frá því hversu brýn þörf sé á meðferð.  

Samræmi var milli þess hvenær þátttakendur töldu vera þörf á meðferð og hvaða styrkur verkja á 

tölukvörðunum samsvaraði vægum, miðlungs og miklum verkjum á orðakvarðanum. Þátttakendur 
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töldu ekki þörf á meðferð við vægum verkjum á orðakvarðanum eða verkjum sem samsvaraði 3 stigum 

á tölukvörðunum. Talin var þörf á meðferð, þó ekki aðkallandi, við miðlungs verkjum á orðakvarðanum 

eða tæplega 5 stigum á tölukvörðunum tveimur. Niðurstöðurnar sem birtar voru í töflu 5 sýna að vægir 

verkir á orðakvarðanum samsvöruðu um 3 stigum á tölukvörðunum og miðlungs verkir samsvöruðu 

rúmlega 5 stigum. Fyrri rannsóknir hafa sýnt að vægir verkir séu allt að 4 stig á tölukvarða en miðlungs 

verkir séu 5 - 6 stig (Serlin o.fl., 1995; Woo o.fl., 2015). Brýn þörf var talin á meðferð við gríðarlegum 

verkjum eða rúmlega 8 stigum á tölukvörðunum. Samkvæmt töflu 5 samsvöruðu miklir verkir rúmlega 

7 stigum á tölukvörðunum. Þetta er einnig í takt við fyrri rannsóknir sem hafa sýnt að þegar verkir eru 

orðnir 7 eða meira á tölukvarða teljast þeir miklir (Serlin o.fl., 1995; Woo o.fl., 2015). 

Mikilvægt er að hafa í huga að þótt rannsóknin hafi gefið vísbendingar um það hvenær meðal 

sjúklingurinn telur sig þurfa meðferð við verkjum, eru þetta aðeins meðaltöl sem endurpsegla ekki 

endilega afstöðu hvers sjúklings fyrir sig. Best er að hafa sjúklinga með í ráðum þegar meðferð er 

ákveðin (Gordon o.fl., 2005). 

5.3 Fylgni milli kvarðanna 

Eins og í fyrri rannsóknum var mikil jákvæð fylgni milli svara á öllum kvörðunum sem bendir til þess að 

litlu skipti hver þeirra er notaður við mat á styrk verkja hjá öldruðum (Gagliese o.fl., 2005; Herr o.fl., 

2007; Herr o.fl., 2004; Ware o.fl., 2006). Fylgnin var að meðaltali mest milli tölukvarðanna tveggja en 

einnig talsvert mikil milli orðakvarðans og lárétta tölukvarðans. Minnst var fylgnin milli lóðrétta 

tölukvarðans og orðakvarðans en þessi samanburður hefur ekki verið gerður áður hér á landi svo 

rannsakendur viti til. Orðakvarðinn var settur fram láréttur og er spurning hvort það hafi haft áhrif á að 

hann samræmdist lárétta tölukvarðanum betur en lóðrétta tölukvarðanum. Fyrri rannsóknir hafa sýnt 

að fylgni milli orðakvarða og munnlegs tölukvarða er 0,84-0,92, svipuð og fylgni milli orðakvarða og 

skriflegs tölukvarða (Herr o.fl., 2007; Herr o.fl., 2004). Í þessum rannsóknum var ekki skýrt frá því hvort 

kvarðarnir voru settir fram lóðréttir eða láréttir 

Fylgnin milli kvarðanna var mikil þegar spurt var um verki síðastliðinn sólarhring. Rannsóknir hafa 

sýnt að verstu verkir undanfarinn sólarhring eru nokkuð stöðugur og áreiðanlegur mælikvarði á verki 

(Jensen, Mardekian, Lakshminarayanan og Boye, 2008). Athyglisvert er að fylgnin milli orðakvarðans 

og tölukvarðanna tveggja í spurningunni um versta verk sem þátttakendur höfðu upplifað á ævinni var 

minni en í hinum spurningunum, í kringum 0,5, á meðan fylgnin í hinum spurningunum var 0,75-0,88. 

Þegar spurt var um versta verk á ævinni var fylgnin á milli tölukvarðanna tveggja 0,78 sem er mjög 

svipað og í hinum tveimur spurningunum. Þetta gæti bent til þess að efri endi orðakvarðans sé ólíkur 

tölukvörðunum að einhverju leyti. Efsta gildið á orðakvarðanum var „gríðarlegir verkir“ en efsta gildið á 

tölukvörðunum var talan 10 sem samkvæmt leiðbeiningum táknaði „versta hugsanlega verk“. Mögulegt 

er að sumir þátttakendur leggi ólíka merkingu í þessi tvö orð. Gríðarlegir verkir eru kannski ekki það 

versta sem allir geta hugsað sér. Orðin “versti hugsanlegi verkur” gætu því vísað til meiri verkja en 

“gríðarlegir verkir”, það er að segja, tölukvarðarnir mæla mögulega meiri verki en þessi útgáfa af 

orðakvarða.  

Lægstu gildin á kvörðunum voru mjög svipuð, orðin „engir verkir“ og talan 0 sem táknaði „enginn 

verkur“. Þetta gæti skýrt af hverju fylgnin er meiri fyrir svör sem eru neðar á kvörðunum, það er erfitt 



  

33 

að túlka þessar tvær lýsingar á ólíkan hátt. Fyrri rannsóknir hafa einnig sýnt að orðin sem notuð eru 

við enda kvarðanna, sérstaklega við efri endann, geta haft áhrif á hvernig þátttakendur nota hann 

(Hjermstad o.fl., 2011). 

Talsverð breidd var í því hvernig þátttakendur svöruðu spurningunni um verki síðastliðinn 

sólarhring á tölukvörðunum tveimur borið saman við orðakvarðann. Þeir sem sögðust vera með væga 

verki á orðakvarðanum sögðust vera með verki á bilinu 1 til 6 stig á lárétta kvarðanum og allt frá 0 og 

upp í 8 stig á lóðrétta kvarðanum. Sömu tilhneigingu má sjá hjá þeim sem sögðust hafa miðlungs og 

mikla verki. Meðaltalið í svörunum samræmist vel stigun verkja í væga, miðlungs og mikla verki en 

spönnin í svörunum er mjög mikil. Þetta gæti bent til þess að sumir þátttakendur hafi átt erfitt með að 

nota tölukvarðana. Fyrri rannsóknir hafa sýnt að vitræn skerðing getur haft áhrif á getu og tilhnegingu 

sjúklinga til þess að velja tölukvarðann (Herr o.fl., 2007; Ware o.fl., 2006). Ekki var lagt kerfisbundið 

mat á vitræna getu þátttakenda og er mögulegt að hún hafi verið farin að minnka hjá sumum 

þátttakendum. 

5.4 Val á kvörðum 

Flestum þátttakendum fannst auðveldast að nota orðakvarðann. Þetta samræmist fyrri rannsóknum 

sem sýna að aldraðir gera færri villur við notkun orðakvarða heldur en tölukvarða (Gagliese o.fl., 2005; 

Herr o.fl., 2004). Þetta var einnig sá kvarði sem flestir þátttakendur vildu nota og töldu að lýsti því best 

hversu mikla verki þeir höfðu haft. Athugasemdirnar sem bárust við kvarðana gætu að einhverju leyti 

lýst afstöðu þátttakendanna. Þar kom bæði fram að tölur væru ómögulegar til þess að lýsa verkjum og 

að það væru of margir möguleikar á tölukvörðunum. 

Flestir völdu sama kvarðann í öllum spurningunum sem sneru að fýsileika kvarðanna, það er að 

segja, þeir sem vildu helst nota orðakvarðann fannst hann einnig vera mest lýsandi og auðveldastur í 

notkun. Þetta samræmist niðurstöðum rannsóknar Gagliese o.fl. (2005) en svipaðar spurningar voru 

einnig notaðar í þeirra rannsókn. Munurinn á niðurstöðum Gagliese o.fl. (2005) og þessarar 

rannsóknar er að hjá þeim var tölukvarðinn lang vinsælastur og ekki var munur á milli eldri (>60 ára) 

og yngri hópsins að þessu leiti. Í bakgrunnskafla var bent á að skilgreining þeirra á öldruðum gæti haft 

áhrif á niðurstöðurnar, því samkvæmt Peters o.fl. (2007) er ekki að finna mikinn mun á vali á kvörðum 

eftir aldri nema hjá þeim hóp sem er orðinn eldri en 75 ára. Meðalaldurinn í eldri hópnum hjá Gagliese 

o.fl. (2005) var 67,8 ár, með staðalfrávikið 5,7 ár, sem bendir til þess að flestir í þeirra úrtaki hafi verið 

yngri en 74 ára. Það þýðir að í raun og veru gæti verið um tvo ólíka hópa að ræða. Í rannsókn Herr og 

Mobily (1993) var notast við svipaðar spurningar og var meðalaldur þeirra úrtaks 75,1 ár. Þátttakendur 

þar voru allir eldri en 65 ára en staðalfrávik var ekki gefið upp. Þar var orðakvarðinn vinsælastur, um 

40% þátttakenda töldu hann vera auðveldastan í notkun, mest lýsandi og vildu helst nota hann.  Þetta 

undirstrikar mikilvægi þess að notast við samræmdar skilgreiningar en styður einnig við að skoða ætti 

einstaklinga sem eru 75 ára og eldri sérstaklega eins og The American Geriatrics society gerir, þar 

sem munur á einstaklingum eftir aldri virðist frekar liggja þar en við 65 ára mörkin (American Geriatrics 

Society, 2009). Einnig verður að hafa í huga að fleiri þættir sem ekki voru skoðaðir, til dæmis kyn og 

menntun þátttakenda, gætu haft áhrif á niðurstöðurnar (Hjermstad o.fl., 2011; Sayin og Akyolcu, 

2014).  
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Spurningin sem þátttakendur voru minnst sammála um var hver kvarðanna lýsti því best hversu 

mikla verki þeir höfðu haft. Meirihluti þátttakendanna taldi orðakvarðann lýsa verkjum best en það var 

áberandi lægra hlutfall heldur en á hinum tveimur spurningunum, rúmlega 60% á móti tæplega 75%. 

Þetta gæti tengst niðurstöðum fyrri rannsókna sem sýna að orðakvarðinn hefur minna sýndar- og 

hugtakaréttmæti en tölukvarðinn (Gagliese o.fl., 2005; Peters o.fl., 2007). Þótt fólki finnist auðveldast 

að nota hann er ekki víst að hann lýsi verkjum alveg jafn vel og tölukvarðarnir. Munur á svörum milli 

spurninganna þriggja var ekki jafn áberandi og í öðrum  rannsóknum þar sem svipaðar spurningar 

voru notaðar (Gagliese o.fl., 2005; Herr og Mobily, 1993; Peters o.fl., 2007).  

Rannsakendur vita ekki til þess að munur á láréttum og lóðréttum tölukvarða hafi verið kannaður 

hér á landi áður. Fyrri rannsóknir á sjónkvarða hafa sýnt að lóðréttur sjónkvarði er auðveldari í notkun 

og hugnast öldruðum betur en láréttur sjónkvarði (Gagliese o.fl., 2005; Herr og Mobily, 1993; Scott og 

Huskisson, 1979). Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að flestir völdu lárétta tölukvarðann fram yfir 

þann lóðrétta. Munurinn var þó mjög lítill. Flestir völdu orðakvarðann umfram þá báða. Ef aðeins hefði 

verið gefið val um tölukvarðana tvo gæti verið að niðurstaðan hefði verið meira afgerandi. Til að fá 

skýrari niðurstöður þyrfti að rannsaka þetta nánar. Einnig er hugsanlegt að tölukvarðinn sé í eðli sínu 

ólíkur sjónkvarðanum þannig að framsetning hans á blaði skipti minna máli. Þá getur verið að fyrri 

reynsla þátttakendanna af kvörðunum tveimur hafi haft áhrif á val þeirra (Herr o.fl., 2004). 

5.5 Takmarkanir rannsóknarinnar og styrkleikar 

Rannsóknin er ekki laus við takmarkanir. Mikilvægt er að hafa þær í huga þegar niðurstöður 

rannsóknarinnar eru túlkaðar. 

Í rannsókninni var ekki notast við slembiúrtak þannig að ekki er víst að niðurstöðurnar endurspegli 

alla aldraða sem liggja inni á sjúkrahúsi í endurhæfingu. Notast var við samfellt úrtak sem er þó talið 

sterkara en hreint þægindaúrtak (Polit og Beck, 2012). Þegar mögulegum þátttakendum var boðin 

þátttaka í rannsókninni var þeim sagt að rannsóknin fjallaði um verki. Það gæti haft áhrif á hverjir voru 

tilbúnir til að taka þátt. Þeir sem höfðu ekki verið með neina verki gætu hafa neitað þátttöku vegna 

þess að þeir töldu sig ekki hafa neitt um málið að segja. 

Spurningalistarnir voru hannaðir af rannsakendum og hafa ekki verið prófaðir með tilliti til 

áreiðanleika og réttmætis. Þetta dregur úr alhæfingargildi niðurstaðanna. Það er einnig takmarkandi 

þáttur hversu margir þurftu aðstoð við að fylla listana út þar sem það gæti haft áhrif á svör 

þátttakenda. Það er þó kostur að sami rannsakandi aðstoðaði alla þátttakendur. Aðstoð við að fylla 

kvarðana út gæti einnig hafa aukið þátttöku í rannsókninni. 

Misjafnt er hvernig aldraðir hafa verið skilgreindir í fyrri rannsóknum. Sumir rannsakendur hafa 

skilgreint aldraða sem 60 ára og eldri eða 65 ára og eldri. Þetta veldur erfiðleikum við samanburð.  
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Ályktanir  

Þrátt fyrir takmarkanir á rannsókninni veita niðurstöðurnar upplýsingar sem nýtast við mat á verkjum 

aldraðra. Hlutfall sjúklinga með verki og styrkur verkja í rannsókninni var svipaður því sem hefur áður 

mælst hjá öldruðum á íslenskum sjúkrahúsum sem gefur til kynna að úrtakið hafi verið nokkuð lýsandi 

fyrir þýðið. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að kvarðarnir þrír gefa svipaða niðurstöðu við mat á 

verkjum hjá öldruðum og er því ekkert því til fyrirstöðu að leyfa skjólstæðingum að velja þann kvarða 

sem hugnast þeim best. Samkvæmt niðurstöðunum kjósa aldraðir fremur að nota orðakvarðann en 

tölukvarðana tvo og því er mikilvægt að boðið sé upp á þann kvarða þegar framkvæma á mat á 

verkjum hjá öldruðum einstaklingum. Rannsóknin gaf ekki skýr svör um það hvort lóðréttur eða láréttur 

tölukvarði hugnaðist öldruðum betur. Við samanburð niðurstaðanna við aðrar rannsóknir kom skýrt 

fram að skilgreining á öldruðum getur haft mikil áhrif á niðurstöðurnar. Því er mikilvægt að 

rannsakendur samræmi skilgreiningar á öldruðum.  

Niðurstöðurnar sýndu hvenær sjúklingar telja þörf á meðferð og hvenær þörfin fyrir meðferð er 

brýn. Það mat var í samræmi við það sem teljast vera litlir, meðalsterkir og miklir verkir. Þetta er í 

fyrsta skipti sem þörf fyrir verki er könnuð á þennan hátt og því þyrfti að rannsaka nánar hvort þetta sé 

réttmæt aðferð til þess. Einnig þyrfti að kanna nánar hvernig þörf á meðferð tengist skiptingu milli 

vægra, miðlungs og mikilla verkja. 

Verkir hafa víðtækar neikvæðar afleiðingar fyrir aldraða og því er mikilvægt að hjúkrunarfræðingar 

noti viðeigandi kvarða við mat á verkjum til að stuðla að árangursríkri meðferð. Rannsóknin gaf 

vísbendingar um hvaða kvarða ætti að velja við mat á verkjum aldraðra sjúklinga. 
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