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Ágrip 

Með tækniframförum hafa lífslíkur fyrirbura og veikra nýbura stóraukist. Foreldrar þessara barna 

upplifa álag (e. stress) sem getur tengst ýmsum þáttum og aðstæðum í legu barns á nýburagjörgæslu. 

Tilgangur verkefnisins var að þýða, forprófa og meta innra samræmi PSS-NICU mælitækisins 

(Parental Stressor Scale: Neonatal Intensive Care Unit) sem metur álag á foreldrum barna á 

nýburagjörgæslu. 

PSS-NICU álagskvarðinn var þýddur yfir á íslensku með ISPOR/TCA aðferðinni og forprófaður á 

Vökudeild Landspítala. Lítilsháttar breytingar voru gerðar á uppsetningu álagskvarðans og 

kynningartextinn styttur. Mælitækið metur 46 atriði í fjórum flokkum: (A) hljóð og áreiti á deild, (B) útlit 

og hegðun barns og fengnar meðferðir, (C) foreldrahlutverkið og sambandið við barnið og (D) 

framkoma starfsfólks og samskipti. Foreldrar gáfu til kynna hve álagsvaldandi hvert atriði var með því 

að merkja við einn af sex svarmöguleikum; „ekkert álag“ gaf núll stig og „mjög mikið álag“ fimm stig. 

Um 18 manna hentugleikaúrtak var að ræða. Foreldrum sem áttu barn á Vökudeild Landspítala á 

því tæplega tveggja mánaða tímabili sem rannsóknin stóð yfir vorið 2017 var boðið að taka þátt. 

Þátttökuskilyrði voru að foreldrar væru íslenskumælandi, yfir 18 ára aldri og að barn þeirra hefði legið 

á Vökudeildinni í að minnsta kosti 48 klukkustundir. 

PSS-NICU álagskvarðinn var lagður fyrir hvern þátttakanda ásamt 20 viðbótarspurningum um 

nýburann og almennar spurningar um álag auk tveggja opinna spurninga um álagsvalda og upplifun 

foreldra af verunni á Vökudeild. Niðurstöður sýndu að flokkur C, „foreldrahlutverkið og sambandið við 

barnið“ olli mestu álagi, sem er í samræmi við niðurstöður erlendra rannsókna. Ekki kom almennt fram 

marktækur munur eftir kyni foreldris. Þó upplifðu feður marktækt (p<0,01) meira álag en mæður vegna 

ófullnægjandi upplýsingagjafar starfsfólks. Áreiðanleikastuðull PSS-NICU í heild sýndi að innra 

samræmið er gott og mælitækið áreiðanlegt (Cronbach’s α 0,932). Þátttakendur sem áttu dreng 

upplifðu marktækt meira álag en þeir sem áttu stúlku (R=-0,608, p<0,01). 

Með tilkomu mælitækisins í íslenskri þýðingu verður hægt að rannsaka nánar álag á foreldrum 

barna á Vökudeild og nýta niðurstöður til að bæta þá hjúkrun sem þar er veitt. 

 

Lykilorð: PSS-NICU, álag, álagsvaldar, nýburar, nýburagjörgæsla, þýðing, forprófun 
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Abstract 

Technological advances have increased the survival of premature infants and sick newborns. Parents 

of infants admitted to the neonatal intensive care unit (NICU) experience stress from their situation 

and other factors related to the hospitalization of their infant.  

The purpose of this study was to translate the PSS-NICU (Parental Stressor Scale: Neonatal 

Intensive Care Unit) that assesses stress in parents of infants in neonatal intensive care units into 

Icelandic and to pre-test and measure its internal consistency.  

The PSS-NICU was translated to Icelandic with the ISPOR/TCA method and pretested in the 

neonatal intensive care unit at Landspitali, the University Hospital of Iceland. Minor alterations were 

made on the PSS-NICU regarding its setup and the introductory text was shortened. The stressor 

scale rates 46 items in four categories: (A) sights and sounds in the NICU, (B) the way your baby 

looks and behaves and treatment it has received, (C) your parental role and relationship with your 

baby and (D) staff behaviour and communication. Parents indicated how stressful each specific item 

has been for them by marking their preferred answers. The answer “not at all stressful” gave zero 

points and the answer “extremely stressful” gave five points.  

The convenience sample consisted of 18 subjects of parents who were at least 18 years old, 

literate in Icelandic and whose infant had been hospitalized in the NICU for at least 48 hours during 

the almost two month period that the study was in progress in the spring of 2017. 

In addition to the PSS-NICU every participant received 20 background questions about the 

participant and the infant and general questions about stress along with two open-ended questions 

regarding stressors and the participants experience of having their child in the unit. The results 

showed that category C “your parental role and relationship with your baby” caused the most stress, 

which is in line with international studies. There was no significant difference in general between 

mothers and fathers. Although fathers did experience significantly (p<0,01) more stress than mothers 

when it came to inadequate information from the unit staff. The reliability coefficient for the Icelandic 

version of the PSS-NICU indicated acceptable internal consistency and reliability (Cronbach’s α 

0.932). Participants that had a son hospitalized in the unit experienced significantly more stress than 

those who had a daughter (R=-0.608, p<0,01).  

An Icelandic version of the PSS-NICU makes further research on parents with children in neonatal 

intensive care units a possibility. The results can then be used to improve the nursing in the unit.  

 

Keywords: PSS-NICU, stress, stressors, infants, neonatal intensive care unit, translation, pre-testing 
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1 Inngangur 

1.1 Álag á foreldrum barna á nýburagjörgæslu 

Með tækniframförum síðustu ára og áratuga hafa lífslíkur fyrirbura og veikra nýbura stóraukist. Tengist 

það ekki síst uppbyggingu sérstakra sjúkradeilda, kallaðar nýburagjörgæslur, sem sinna sérhæfðri 

meðferð og umönnun þessa sjúklingahóps. Vökudeild Landspítala er eina nýburagjörgæslan á Íslandi 

og er hún staðsett á Barnaspítala Hringsins. Síðan þá hafa sífellt fleiri rannsóknir snúið að andlegri 

líðan foreldra þessara barna og áhrifum aðskilnaðar þeirra við börn sín meðan á spítaladvöl stendur 

(Miles, Funk og Carlson, 1993). 

Rannsóknir hafa leitt í ljós að þættir sem varða foreldrahlutverkið séu helsta uppspretta álags á 

foreldrum barna á nýburagjörgæslu (Akbarbegloo, Valizadeh og Asadollahi, 2013; Busse, Stromgren, 

Thorngate og Thomas, 2013; Souza, Dupas og Balieiro, 2012; Wormald o.fl., 2015). Í ritgerðinni 

verður stuðst við skilgreiningar Miles og Carter (1983) á hugtakinu álag (e. stress) en þær lýsa því sem 

ósérhæfðu viðbragði einstaklingsins við aðstæðum sem hann getur ekki tekist á við á árangursríkan 

hátt. Þær telja hóflegt álag vera nauðsynlegt en að langvarandi og óhóflegt álag geti valdið ójafnvægi 

sem stundum sé undanfari sjúkdóma. 

1.2 Af hverju PSS-NICU? 

Niðurstöður úr mælingum á álagi á foreldrum barna á nýburagjörgæslu má nota til þess að aðstoða þá 

og stuðla þannig að betra sambandi á milli foreldra og barns (Månsson, Jakobsson og Lundqvist, 

2015). PSS-NICU (Parental Stressor Scale: Neonatal Intensive Care Unit) er sérhannað mælitæki sem 

metur álag á foreldrum barna á nýburagjörgæslu (Miles og Carter, 1983). Mælitækið var hannað í 

þeim tilgangi að það gæti nýst við rannsóknir. Niðurstöður þessara rannsókna geta gefið mikilvægar 

upplýsingar um álag á foreldrum barna á nýburagjörgæslum sem  hægt væri að nota við gerð 

verklagsreglna með það að markmiði að bæta hjúkrun á nýburagjörgæslum (Miles o.fl., 1993). 

Mælitækið samanstendur af 46 atriðum í fjórum flokkum; 

A. Það sem algengt er að sjá og heyra á Vökudeild. 

B. Hvernig barnið leit út og hagaði sér á Vökudeild ásamt meðferðum sem barnið hefur 

hugsanlega fengið. 

C. Foreldrahlutverkið og sambandið við barnið. 

D. Framkoma og samskipti við starfsfólk. 

Af og til í ritgerðinni verða flokkarnir táknaðir með viðeigandi bókstaf til einföldunar. 

Svarmöguleikarnir eru sex. Þeir eru 1) ekkert álag, 2) lítið álag, 3) nokkuð álag, 4) mikið álag, 5) mjög 

mikið álag og að lokum 6) á ekki við, en krossa skal í þann reit hafi foreldri ekki upplifað það tiltekna 

atriði (Steedman, 2007). 

Álagið sem foreldrar barna á nýburagjörgæslu verða fyrir meðan á innlögn stendur eykur líkur á að 

þeir þrói með sér sálfélagsleg vandamál. Þessir foreldrar eru líklegri en aðrir til þess að glíma við 

fæðingarþunglyndi og áfallastreituröskun alveg fram að eins árs aldri barnsins. Fyrirburar sem eiga 

foreldri sem þjáist af þunglyndi koma verr út hvað almennan þroska, tilfinningaþroska og hvað vitræna 

getu varðar samanborið við þá sem ekki eiga foreldri með þunglyndi (Hall o.fl., 2015). 
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1.3 Gildi fyrir hjúkrun 

Rannsóknir hafa leitt í ljós að andlegur stuðningur, aukin fræðsla, og aukin samvera foreldra og barna 

minnki álag á foreldrum með börn á nýburagjörgæslu (Abdeyazdan, Shahkolahi, Mehrabi, og 

Hajiheidari, 2014). Hjúkrunarfræðingar eru í mjög miklum samskiptum við foreldra barna á 

nýburagjörgæslu og eru því í lykilstöðu til að styðja við foreldra. Rannsóknir hafa sýnt að það að taka 

þátt í umönnun barnsins minnkar álag á foreldrum (Griffin o.fl., 1998) og er því mikilvægt að 

hjúkrunarfræðingar virki foreldra í umönnun barnsins. 

Önnur leið til að létta á álagi er að aðstoða foreldra við að staðla (e. normalise) reynsluna af því að 

vera með barn á nýburagjörgæslu með því að viðurkenna tilfinningaleg viðbrögð þeirra sem heilbrigð 

og eðlileg bjargráð í erfiðum aðstæðum. Fræðsla hjúkrunarfræðinga til foreldra fyrir og eftir fæðingu, 

um barnið, umhverfi nýburagjörgæslunnar og fyrir útskrift getur ennfremur minnkað álag (Griffin o.fl., 

1998). Að foreldrar fái stuðning við að takast á við álag, kvíða og þunglyndi bætir ekki einungis líðan 

þeirra heldur er það velferð barnsins einnig í hag (Busse o.fl., 2013).  

1.4 Tilurð rannsóknarinnar 

Ekki er til mælitæki sem metur álag á foreldrum veikra nýbura á íslensku. Höfundar ritgerðar eru báðir 

mjög áhugasamir um hjúkrun nýbura og hafa áhuga á ljósmóðurfræðum. Ákveðið var að þýða og 

forprófa PSS-NICU álagskvarðann í samráði við leiðbeinanda í þeim tilgangi að nýta hann síðar í 

rannsóknum á Vökudeild Landspítala við mat á álagi á foreldrum. Höfundum þótti verkefnið áhugavert 

og er það ósk þeirra að mælitækið sé áreiðanlegt og geti nýst til frekari rannsókna. Jafnframt vonast 

þeir eftir því að notkun mælitækisins bæti hjúkrunina sem veitt er á deildinni og hafi þannig jákvæð 

áhrif á upplifun foreldra sem og á velferð nýburanna. 

1.5 Markmið rannsóknar og rannsóknarspurningar 

Markmið verkefnisins var fyrst og fremst að forprófa íslenska þýðingu á PSS-NICU álagskvarðanum 

og meta áreiðanleika og innra samræmi hans. Annað markmið var að kanna hvort álagið sem mælist í 

forprófuninni sé sambærilegt við álag í öðrum löndum og að kanna hvort samband sé til staðar á milli 

álags á foreldrum og bakgrunnsbreyta þeirra. Eftirfarandi rannsóknarspurningar voru settar fram í 

samráði við leiðbeinanda: 

 Er PSS-NICU álagskvarðinn í íslenskri þýðingu áreiðanlegur til að meta álag á foreldrum 

barna á Vökudeild Landspítala? 

 Tengjast svör foreldra varðandi álag á Vökudeild að einhverju leyti bakgrunni þeirra? 

 Er álag á foreldrum barna sem mælist í forprófun sambærilegt því sem mælist í 

rannsóknum á álagi á foreldrum á nýburagjörgæslum erlendis? 
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2 Fræðileg samantekt 

2.1 Hugtakaskilgreining 

Álag (e.stress): Hugtakið álag hefur verið skilgreint sem ósérhæft viðbragð einstaklingsins við 

aðstæðum sem hann getur ekki tekist á við á árangursríkan hátt. Einkenni álags geta bæði verið 

líkamleg og andleg. Þegar horft er til velferðar er talið að hóflegt álag sé nauðsynlegt en langvarandi 

og óhóflegt álag getur aftur á móti hæglega orðið meira en einstaklingurinn ræður við. Of mikið álag 

getur jafnvel valdið ójafnvægi sem stundum er undanfari sjúkdóma (Miles og Carter,1983). 

2.2 Líðan foreldra 

Foreldrar barna á nýburagjörgæslu verða fyrir alls kyns álagi svo sem tilfinningalegu, sálfélagslegu, 

fjárhagslegu og álagi tengdum aðstæðum (Hall o.fl., 2015). Tilfinningar sem helst valda álagi og 

algengt er að foreldrar í þessum sporum upplifa eru; vonbrigði, sektarkennd, reiði, ótti, sorg, 

vanmáttarkennd, tilfinningin um að hafa brugðist og lágt sjálfsálit (Franck, Cox, Allen og Winter, 2005). 

Mikið álag og erfiðar tilfinningar gera það að verkum að foreldrar barna á nýburagjörgæslu eru líklegri 

til að þróa með sér vandamál eins og kvíða, þunglyndi, áfallastreituröskun og röskun á tengslamyndun 

við barnið sitt, en foreldrar heilbrigðra nýbura (Hall o.fl., 2015). 

Álagstengd einkenni mæðra og feðra barna á nýburagjörgæslu koma gjarnan fram sem breytingar 

á tilfinningum þeirra og hegðun meðan á innlögn barnsins stendur (Busse o.fl., 2013). Rannsóknir á 

líðan mæðra eftir fæðingu hafa leitt í ljós að mæður fyrirbura og barna með lága fæðingarþyngd glíma 

gjarnan við kvíða eftir fæðingu. Hafa verður í huga að það eru aðrir þættir en fyrirburafæðing sem geta 

aukið líkur á kvíða. Þar má nefna vandamál í fæðingu, lélegt samband við maka og skort á 

félagslegum stuðningi (Turner, Chur-Hansen, Winefield og Stanners, 2015). Rannsóknir hafa einnig 

sýnt að ef einstaklingur hefur haft tilhneigingu til að upplifa kvíða í erfiðum aðstæðum er hann líklegri 

til að upplifa álag í tengslum við innlögn barns síns á nýburagjörgæslu (Franck o.fl., 2005). 

Almenn tíðni fæðingarþunglyndis er 13-19% en niðurstöður fimm ólíkra rannsókna benda hins 

vegar til þess að tíðnin sé mun hærri hjá mæðrum barna sem þurftu að leggjast inn á nýburagjörgæslu 

eða á bilinu 39-63%. Mæðurnar eru einnig í aukinni hættu á að fá fæðingarþunglyndi eftir því sem 

meðgöngualdur er lægri, fæðingarþyngd er lægri, læknisfræðileg vandamál barnsins eru alvarlegri og 

sjúkrahúslegan lengri. Einnig virðist fylgni vera til staðar við hærri aldur mæðra og ef um 

keisarafæðingu er að ræða (Hall o.fl., 2015). 

Þegar samskipti  barns og foreldra eru trufluð getur það haft áhrif á tengslamyndun og þroska 

barnsins (Hall o.fl., 2015). Álag, kvíði, þunglyndi og þreyta foreldra hafa áhrif á samskipti þeirra við 

barnið sem síðan hefur áhrif á vitsmunalegan og tilfinningalegan þroska barnsins og heilsu þess 

(Busse o.fl., 2013). Þannig er talið að viðvarandi álag sem hefur áhrif á viðbragðshæfni og hæfileikinn 

til að takast á við álag geti færst á milli kynslóða (Hall o.fl., 2015). 

Rannsóknir sýna að hluti foreldra barna á nýburagjörgæslu er einnig undir meira álagi en aðrir 

foreldrar í marga mánuði eftir útskrift barnsins (Busse o.fl., 2013). Þegar líðan foreldra sem voru með 

barn á nýburagjörgæslu er skoðuð þegar barnið er orðið ársgamalt kemur í ljós að þessir foreldrar 
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glíma frekar við fæðingarþunglyndi og áfallastreituröskun en foreldrar barna sem ekki lögðust inn á 

nýburagjörgæslu (Hall o.fl., 2015). 

Rannsókn Gillian og félaga (2009) á líðan foreldra barna eftir innlögn þeirra á gjörgæslu leiddi í ljós 

að áfallastreituröskun meðal foreldra eftir útskrift barnsins tengdist bráðu álagi meðan á innlögn stóð 

og mati þeirra á lífsógnandi ástandi barnsins. 

Niðurstöður rannsóknar þar sem skimað var fyrir áfallastreituröskun hjá foreldrum 30 dögum eftir 

innlögn barna þeirra á nýburagjörgæslu kom í ljós að 15% mæðra og 8% feðra reyndust vera með 

áfallastreituröskun (Hall o.fl., 2015). Hins vegar kom annað fram í rannsókn þar sem skimun á 

foreldrum fór fram fjórum mánuðum eftir fæðingu barns þeirra. Á þeim tímapunkti reyndust 24% feðra 

en 9% mæðra vera með áfallastreituröskun (Busse o.fl., 2013). Konur sem þjást af áfallastreituröskun 

eru einnig í aukinni hættu á að fara að misnota áfengi og/eða lyf. Óhugnanleg (e. traumatic) 

fæðingarreynsla getur einnig haft áhrif á samband móður við maka sinn (Hall o.fl., 2015). 

2.3 Álagsvaldar 

Aðstæður, sem ýmist eru raunverulegar ytri aðstæður eða sálfélagslegar og háðar upplifun 

einstaklingsins, geta valdið álagi (Miles o.fl., 1993). Þættir sem valda álagi kallast álagsvaldar en 

samkvæmt Miles og Carter (1983) er hægt að skipta álagsvöldum sem foreldrar barna á 

nýburagjörgæslu verða fyrir í þrjá þætti. Í fyrsta lagi eru það persónulegir álagsvaldar eða þættir sem 

tengjast sögu fjölskyldunnar. Í öðru lagi eru það álagsvaldar tengdir aðstæðum og í þriðja lagi er talað 

um álagsvalda sem tengjast umhverfinu (Miles og Carter, 1983). 

Það er misjafnt á milli einstaklinga hvað veldur þeim álagi. Það sem veldur einum álagi þarf ekki að 

vera álagsvaldur fyrir einhvern annan. Ýmislegt getur haft áhrif á viðbrögð foreldra við álagsvöldum úr 

flokkunum þremur. Má þar nefna vitsmunalegt mat þeirra á aðstæðum, aðlögunarleiðir og þau úrræði 

sem standa foreldrum til boða hverju sinni (Miles og Carter, 1983). 

Af þeim fjölmörgu álagsvöldum sem foreldrar á nýburagjörgæslu finna fyrir vegur óvissan um 

heilsufar og líf barnsins þyngst en foreldrarnir eiga oft í erfiðleikum með þær stóru áskoranir sem felast 

í því að eiga bráðveikt barn sem gæti dáið eða komið til með að þurfa að lifa ævilangt með 

mögulegum fylgikvillum. Einnig verður að hafa í huga að ásamt veikindum barnsins fléttast oft inn í 

erfiðar tilfinningar sem tengjast meðgöngu og fæðingu. Einnig geta áhyggjur af húsnæðismálum, 

samgöngum og fjárhag valdið miklu álagi, sem og áskorunin um að finna jafnvægi milli þarfa annarra 

barna og vinnu (Hall o.fl., 2015). 

2.3.1 Umhverfi nýburagjörgæslu 

Umhverfi nýburagjörgæslu veldur foreldrum oft gríðarlegu álagi, jafnvel þótt þeir hafi fengið fræðslu og 

skoðunarferð um deildina (Griffin o.fl., 1998). Rannsóknir hafa sýnt að foreldrum barna á 

nýburagjörgæslu þykir tækjabúnaður, stöðug hljóð, sterk lýsing, önnur börn og starfsmannafjöldi á 

deildinni valda þeim álagi (de Souza o.fl., 2012). Til dæmis þykir foreldrum endurlífgunarbúnaður oft 

sérlega ógnvekjandi sjón (Griffin o.fl., 1998). 
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2.3.2 Útlit og hegðun nýburans 

Sýnt hefur verið fram á að margir foreldrar upplifa mikið álag í tengslum við þætti sem tengjast útliti og 

hegðun barnsins. Má þar nefna sérkennileg stærðarhlutföll og hálfgegnsæja húð fyrirbura ásamt 

veiklulegu yfirbragði barnsins til dæmis vegna lyfjaáhrifa eða vanþroska vegna fyrirburafæðingar 

(Turner o.fl., 2015). Þá veldur það sérlega miklu álagi ef barnið þarf á öndunaraðstoð með 

tækjabúnaði að halda (Wormald o.fl., 2015).  

Flestir foreldrar sjá barnið sitt fyrir sér á meðgöngu sem fullburða, heilsuhraust barn. Því geta þeir 

verið óundirbúnir gagnvart útliti barnsins sem getur valdið þeim álagi. Foreldrar upplifa að barnið sé 

brothætt og eru því smeykir við að nálgast það og snerta. Fyrirburar og veikir nýburar hafa oft dauft og 

vanvirkt yfirbragð sem getur haft neikvæð áhrif á löngun foreldra til að hafa samskipti við barnið sitt. 

Þar að auki eiga foreldrar fyrirbura oft erfitt með að lesa í hegðunarmynstur barnsins sem gerir 

tengslamyndun erfiðari. Vanmáttur foreldra í samskiptum við barnið sitt veldur miklu álagi (Griffin o.fl., 

1998). 

2.3.3 Foreldrahlutverkið 

Stór álagsvaldur fyrir foreldra barna sem liggja á nýburagjörgæslu eru þættir tengdir 

foreldrahlutverkinu. Þeir verða gjarnan fyrir miklum vonbrigðum í samræmi við væntingarnar sem þeir 

höfðu fyrir fæðinguna og upplifa þá missi gagnvart hlutverkinu sem þeir fengu ekki að sinna. Ýmsar 

tilfinningar geta vaknað hjá foreldrum þegar þeir upplifa að þeir geti ekki séð um barnið sitt, hjálpað því 

og/eða verndað það (Franck o.fl., 2005).    

Tækifærin og sá tími sem gefst til að snerta barnið er oft takmarkaður á nýburagjörgæslu og 

foreldrar hafa oft ekki tækifæri til að halda á, fæða og klæða barnið sitt. Foreldrar vilja „eignarrétt“ yfir 

barninu sínu og leita að tækifærum til að hegða sér og upplifa sig sem eðlilegt foreldri (Griffin o.fl., 

1998). 

Samkvæmt Griffin og félögum (1998) getur verkaskipting móður og hjúkrunarfræðings á 

nýburagjörgæslu verið óljós, en mæður fyrirbura líta gjarnan á brjóstagjöf eða það að sjá barninu fyrir 

brjóstamjólk sem eina verkefnið sem er einungis þeirra. Brjóstagjöfin hefur djúpstæða merkingu fyrir 

mæðurnar sem margar telja það sjálfsagðan þátt móðurhlutverksins. Því geta þær upplifað sig 

vanhæfar sem umönnunaraðila ef þær geta ekki sinnt grunnþörfum barnsins síns, sérstaklega ef 

brjóstagjöf gengur illa. 

2.3.4 Fyrirburafæðing 

Mæður sem fæða löngu fyrir tímann segjast oft vera óundirbúnar fyrir fæðinguna, bæði líkamlega og 

andlega. Mæður leita gjarnan að skýringu hjá sér og kenna sjálfum sér um að hafa ekki getað gengið 

lengur með barnið (Griffin o.fl., 1998). Í indverskri rannsókn á álagi á mæðrum barna á 

nýburagjörgæslu kom í ljós að rúmur helmingur mæðranna (57%) kenndi sjálfum sér um ástand 

barnsins (Niranjan, Nijaguna, Jagadish og Benakappa, 2015).                                     
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2.3.5 Aðskilnaður 

Aðskilnaður foreldra og barns eykur álagið á foreldrum. Yfirleitt er fyrirburi aðskilinn frá foreldrum 

sínum fljótlega eftir fæðingu á meðan verið er að koma jafnvægi á ástand hans (e. stabilize) og flytja á 

nýburagjörgæslu. Þegar mæður eru útskrifaðar af spítala á undan barninu sínu upplifa þær oft mikla 

sorg yfir því að fara heim án barnsins. Það er yfirleitt á skjön við væntingarnar sem þær höfðu til 

heimferðarinnar. Þeir foreldrar sem búa langt frá spítalanum eru einnig undir auknu álagi (Griffin o.fl., 

1998). 

2.3.6 Samskipti við starfsfólk 

Þann tíma sem barn dvelur á nýburagjörgæslu þurfa foreldar að vera í samskiptum við fjöldann allan 

af ókunnugu fagfólki. Þverfagleg teymisvinna í kringum barnið og ör vaktaskipti starfsmanna gera það 

að verkum að margir ólíkir fagaðilar eiga samskipti við foreldrana meðan á innlögn stendur. Álag á 

foreldrum getur því magnast upp þegar upplýsingar sem foreldar fá um barnið eru óskýrar og 

ófullnægjandi. Rannsóknir hafa sýnt fram á að það valdi sérstaklega kvíða og ótta hjá mæðrum. Einnig 

getur upplifun foreldra af veikindum barnsins haft áhrif á hvernig þeir upplifa álag í tengslum við 

samskipti við starfsfólk. Útskrift af nýburagjörgæslu og heimferð af spítalanum getur ennfremur valdið 

foreldrum gríðarlegu álagi (Griffin o.fl., 1998). 

2.4 Hjúkrunarþarfir foreldra 

Í íranskri rannsókn sem gerð var til að kanna áhrif stuðningsmeðferðar á álag á foreldrum barna á 

nýburagjörgæslu kom í ljós að foreldrar í tilraunahóp sem fengu stuðningsmeðferð upplifðu minna álag 

en foreldrar í samanburðarhóp sem fengu hefðbundna meðhöndlun. Stuðningurinn fólst í lesefni og 

fræðslu um; deildina, starfsfólkið, tækin, meðferðir, hegðun fyrirbura, fræðileg hugtök og tilfinningar 

sem kunna að vakna hjá foreldrum. Einnig fengu foreldrarnir viðtal þar sem þeim gafst kostur á að 

deila tilfinningum sínum og reynslu. Reglur sjúkrahússins þar sem rannsóknin var gerð leyfði feðrum 

almennt ekki að koma í heimsókn nema í hálftíma á dag en undantekning var gerð á því hjá 

tilraunahópnum (Akbarbegloo o.fl., 2013). Svipaðar niðurstöður komu fram í ítalskri rannsókn á 

áhrifum fjölskylduhjúkrunar á álag og ánægju foreldra af þjónustu nýburagjörgæslunnar. Foreldrar í 

tilraunahópnum höfðu betri aðstöðu á deildinni, gátu varið fleiri klukkustundum á dag með barninu, 

höfðu meiri aðgang að starfsfólki og fengu handleiðslu hjúkrunarfræðinga við umönnun barns síns. 

Ánægja með þjónustu var metin út frá upplýsingagjöf og samskiptum við starfsfólk og hversu vel það 

virti friðhelgi einkalífsins. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að foreldrar í tilraunahópnum voru 

almennt ánægðari með þjónustu starfsfólks nýburagjörgæslunnar og upplifðu minna álag en foreldrar 

samanburðarhópsins (De Bernardo, Svelto, Giordano, Sordino og Riccitelli, 2017).  

2.4.1 Mæður og feður 

Margar rannsóknir á álagi á foreldrum á nýburagjörgæslu hafa lagt áherslu á mæður en í seinni tíð 

hafa feður fengið meiri athygli rannsakenda (Provenzi og Santoro, 2015). Þekkt er að mæður og feður 

hafi ólíka upplifun af nýburagjörgæslum og hafa þau því ólíkar stuðnings- og hjúkrunarþarfir (Provenzi 

o.fl., 2016). Niðurstöður nýlegrar rannsóknar leiddu í ljós að feður hafa margþætta tilfinningalega, 

vitsmunalega og hegðunarlega upplifun af fyrirburafæðingu og dvöl á nýburagjörgæslu (Provenzi og 



17 

Santoro, 2015). Mæður upplifa sig gjarnan einangraðar og hafa þörf fyrir að tala um heilsu og ástand 

barnsins á meðan feður hafa meiri þörf fyrir upplýsingar og praktískan stuðning frá 

hjúkrunarfræðingum (Provenzi o.fl., 2016).  

2.4.2 Sálfélagslegur stuðningur 

Árið 2013 voru settir saman þverfaglegir starfshópar í Bandaríkjunum á vegum NPA (National 

Perinatal Association) í þeim tilgangi að kanna óuppfylltar þarfir fyrir sálfélagslegan stuðning meðal 

foreldra barna á nýburagjörgæslum þar í landi (Hall o.fl., 2015). Starfshópana skipuðu læknar, 

hjúkrunarfræðingar, félagsráðgjafar og sálfræðingar ásamt fleiri sérfræðingum og nokkrum foreldrum. 

Eftir að hóparnir höfðu rýnt í rannsóknir sem sett hafa viðmið fyrir bestu mögulegu þjónustu fyrir 

foreldra á nýburagjörgæslu stóðu þrjú atriði upp úr: 

 Mikilvægi samfellu í þjónustu frá innlögn að útskrift. 

 Mikilvægi þverfaglegrar þjónustu og samvinnu milli starfsstétta. 

 Mikilvægi þess að veita heilbrigðisstarfsfólki fræðslu til þess að þau geti betur mætt þörfum 

foreldra. 

Með þessa þætti að leiðarljósi settu starfshópar bandarísku samtakanna (NPA) fram tillögur um að 

efla þjónustu við alla foreldra barna á nýburagjörgæslu: 

 Allir foreldrar ættu að gangast undir sálfélagslegt mat þar sem skimað er fyrir 

áhættuþáttum sem benda til að aukin þörf sé fyrir stuðning. 

 Allir foreldrar ættu að gangast undir skimun fyrir fæðingarþunglyndi, helst við innlögn 

nýburans og aftur síðar í innlögninni. 

 Allar fjölskyldur ættu að fá fjölskylduhjúkrun á nýburagjörgæslunni. 

 Öllum foreldrum ætti að bjóða stuðning frá jafningjum eða stuðningshópum. 

Starfshóparnir töldu að fyrir flesta foreldra myndi þetta duga til þess að hjálpa þeim að aðlagast 

þessu nýja umhverfi og minnka líkurnar á því að þeir þróuðu með sér fæðingarþunglyndi og önnur 

geðræn vandamál (Hall o.fl., 2015). 

Þar sem hjúkrunarfræðingar eru í mestum samskiptum við foreldra barna á nýburagjörgæslu af 

öllum heilbrigðisstéttum eru þeir í lykilstöðu til að styðja við foreldra þegar álagið er mikið (Griffin o.fl., 

1998). Ein af þeim aðferðum sem hjúkrunarfræðingar geta notað til að styðja við foreldra er að 

aðstoða þá við að staðla (e. normalise) reynsluna af því að vera með barn á nýburagjörgæslu (Hall 

o.fl., 2015).  Með því er átt við að tilfinningaleg viðbrögð foreldra við álagi eru viðurkennd sem heilbrigð 

og eðlileg bjargráð í þessum erfiðu aðstæðum. Til dæmis getur verið gagnlegt að segja við foreldra 

„aðrir foreldrar hafa sagt/fundið…, er það þannig hjá þér?“. Foreldrar þurfa á reglulegri og 

einstaklingsmiðaðri viðurkenningu starfsfólks á álagi að halda á meðan barnið er á nýburagjörgæslu 

(Griffin o.fl., 1998). 

Eins og áður hefur komið fram upplifa mæður fyrirbura oft erfiðar tilfinningar, eins og sektarkennd 

eða að þær hafi brugðist. Hjúkrunarfræðingar nýburagjörgæslu geta í samvinnu við ljósmæður eða 

aðra umönnunaraðila móðurinnar tryggt að hún fái tækifæri til að ræða tilfinningar sínar gagnvart 

fyrirburafæðingunni. Þættir sem tengjast meðgöngu eða fæðingu eru oft uppspretta álags hjá móður 
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fyrstu dagana eftir fæðingu. Í ljósi þess er óheppilegt að fyrst eftir fæðinguna upplifa mæður minnstan 

stuðning. Oft fá feður hins vegar mesta stuðninginn fyrst eftir fæðingu vegna fjarveru móður en það 

snýst svo við þegar viðvera hennar hjá barninu eykst (Griffin o.fl., 1998). Griffin og félagar (1998) telja 

því að hjúkrunarfræðingar verði að finna leiðir til að efla stuðning við mæður í upphafi innlagnar og við 

feður síðar í innlögninni. 

Hjúkrunarfræðingar eru í góðri stöðu til að upplýsa og aðstoða foreldra við að finna 

stuðningsúrræði við hæfi. Sem dæmi má nefna bænir og trú og geta hjúkrunarfræðingar leitast við að 

hafa milligöngu um að fá trúarlegan stuðning sé þess óskað. Hjúkrunarfræðingar nýburagjörgæslu 

geta meðal annars dregið úr álagi á foreldrum með því að staðfesta stuðningsþarfir þeirra og veita 

þeim viðeigandi fræðslu og stuðning við að hjálpa þeim að greina þarfir sínar og finna viðeigandi 

aðstoð (Griffin o.fl., 1998). 

2.4.3 Fræðsla        

Fyrir fæðingu - Samkvæmt niðurstöðum Griffin og félaga (1998) eru upplýsingar um eftirfarandi atriði 

mikilvægar foreldrum þegar kemur að fræðslu á meðgöngu þar sem fyrirséð er að barnið þurfi á 

meðferð á nýburagjörgæslu að halda; 

 Upplýsingar um hlutverk starfsmanna á nýburagjörgæslunni. 

 Hvernig reiknað er með að barnið komi til með að líta út. 

 Hvernig meðferðaráætlun barnsins hljómar (miðað við fósturgreiningu og/eða 

meðgöngulengd). 

 Upplýsingar um brjóstagjöf. 

Út frá þessu var ályktað að mikilvægt sé að konur í áhættumeðgöngu og makar þeirra fái 

einstaklingsmiðaða fræðslu og skoðunarferð um nýburagjörgæsluna, til dæmis frá hjúkrunarfræðingi. 

Slíkur stuðningur getur minnkað álag sem foreldrar upplifa eftir fæðinguna en þeir þurfa engu að síður 

á stöðugum upplýsingum um barnið að halda. Ef foreldrar geta einhverra hluta vegna ekki farið í slíka 

skoðunarferð, til dæmis vegna heilsufars móður, gætu hjúkrunarfræðingar fundið aðrar leiðir til að 

koma upplýsingunum til skila. Til dæmis ef móðir liggur á sjúkrahúsinu gæti hjúkrunarfræðingur 

nýburagjörgæslu heimsótt hana/foreldrana með skriflegar og myndrænar upplýsingar um deildina. 

Um barnið - Eitt af hlutverkum hjúkrunarfræðinga á nýburagjörgæslu er að veita foreldrum 

upplýsingar og stuðning sem hjálpar þeim að túlka hegðun nýburans á réttan hátt. Foreldrar þurfa á 

fræðslu að halda um hvað er líkt og ólíkt með fyrirburum og fullburða börnum. Einnig getur dregið úr 

álagi að fá upplýsingar um hvað getur skýrt dauft og vanvirkt yfirbragð barnsins og hvenær reikna 

megi með breytingum (Griffin o.fl., 1998; Turner o.fl., 2015). 

Um umhverfið - Vegna þess hve miklu álagi umhverfi nýburagjörgæslu getur valdið þurfa foreldrar 

að fá tækifæri og hvatningu til að ræða áhyggjur sínar. Margir af þeim þáttum sem valda foreldrum á 

nýburagjörgæslu álagi eru tengdir framandi og tæknilegu umhverfinu (de Souza o.fl., 2012; Griffin o.fl., 

1998). Til dæmis geta hjúkrunarfræðingar minnkað álag foreldra þegar heyrast skyndileg 

viðvörunarhljóð frá síritum (e. monitors) með því að segja þeim þegar um falska viðvörun er að ræða, 

sérstaklega þegar þeir komast ekki strax til að sinna barninu. Með því að útskýra fyrir foreldrum að 
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barnið líti út fyrir að vera í lagi og að þeir komi innan skamms getur það minnkað álag á foreldrum 

(Griffin o.fl., 1998). 

Fyrir útskrift  - Mikilvægt er að hjúkrunarfræðingar nýburagjörgæslu veiti foreldrum viðeigandi 

útskriftarfræðslu fyrir heimferð. Mælt er með sérstökum leiðbeiningum og fræðsluefni til stuðnings fyrir 

starfsfólk þegar það undirbýr foreldra fyrir heimferð, til dæmis á prenti eða rafrænu formi (Griffin o.fl., 

1998; Turner o.fl., 2015). Þeir þurfa á margvíslegum upplýsingum að halda fyrir heimferð af 

spítalanum svo sem um fæðugjafir barnsins, hvenær leita þarf til læknis, hvað gera þurfi í 

bráðatilvikum, hvenær fara má í heimsókn á önnur heimili, upplýsingar um barnabílstóla fyrir fyrirbura 

og um félagsráðgjöf. Eitt af mikilvægustu atriðunum varðandi útskriftarfræðslu í huga mæðra fyrirbura 

eru upplýsingar sem snúa að sérkennum barnsins sem fyrirbura og merki í hegðun þess, til dæmis 

hvernig sjá má hvernig barni líður. Tilvalið er að útskriftarfræðslan innihaldi upplýsingar um 

stuðningshópa eða önnur stuðningsúrræði sem gagnast gætu fjölskyldunni (Griffin o.fl., 1998). 

2.4.4 Áhrif aðskilnaðar minnkuð 

Aðskilnaður foreldra og barns á nýburagjörgæslu getur verið líkamlegur, sálfélagslegur og 

tilfinningalegur ýmist strax eftir fæðingu og/eða meðan á innlögn barns á nýburagjörgæslu stendur. 

Þetta veldur foreldrum gjarnan miklu álagi. Í nýlegri ítalskri rannsókn kom í ljós þegar álag mæðra og 

feðra á nýburagjörgæslu var borið saman, að feður upplifðu meðal annars meira álag í tenglsum við 

aðskilnað frá barninu en mæður (De Bernardo o.fl., 2017). Talið er að hægt sé að minnka álag á 

foreldrum með því að stytta tímann sem líður á milli fæðingar og fyrstu heimsóknar þeirra til barnsins 

eins og hægt er. Sé móðir ekki fær um að koma til barnsins sökum heilsufars eftir fæðinguna færir 

læknir móður/foreldrum yfirleitt upplýsingar varðandi meðferð barsins. Þó er gríðarlega mikilvægt að 

sá hjúkrunarfræðingur sem annast barnið á nýburagjörgæslunni heimsæki móðurina líka. Sem viðbót 

við upplýsingar læknis getur hjúkrunarfræðingur til dæmis gefið móður upplýsingar um persónuleika 

barnsins og útlit (Griffin o.fl., 1998).  

Aðrar ástæður en veikindi móður geta verið fyrir því að foreldrar geta ekki stöðugt verið á 

nýburagjörgæslunni. Þá getur hjúkrunarfræðingur mildað álagið sem aðskilnaðinum fylgir með því að 

hringja í foreldrana og upplýsa þá um ástand barnsins og jafnvel senda þeim myndir (Griffin o.fl., 

1998). Með því að sannfæra foreldra um að hjúkrunarfræðingur hringi í þá ef ástand barnsins breytist 

eykst öryggi foreldra í að fara frá barninu. Hjúkrunarfræðingar nýburagjörgæslu geta einnig hjálpað 

foreldrum við að skapa heimsóknarmynstur sem stuðlað getur að tengslamyndun og tryggir jafnframt 

nauðsynlega hvíld foreldra (Busse o.fl., 2013). 

2.4.5 Stuðningur við foreldrahlutverkið 

Rannsóknir hafa leitt í ljós að íhlutun í formi ýmiskonar stuðnings við foreldra barna á nýburagjörgæslu 

minnki álag þeirra (Abdeyazdan o.fl., 2014). Eins og fram hefur komið eru mæður fyrirbura í hættu á 

að upplifa sig sem vanhæfa umönnunaraðila ef brjóstagjöf gengur illa. Tengslamyndun milli 

móðurinnar og nýburans getur hinsvegar orðið þegar móðir mjólkar sig og útvegar þannig brjóstamjólk 

fyrir barnið sitt, jafnvel þó hún geti ekki heimsótt það (Griffin o.fl., 1998). Hjúkrunarfræðingar eru í 

lykilstöðu til að hjálpa foreldrum að tileinka sér nýja foreldrahlutverkið og létta á álaginu sem foreldrar 
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upplifa á nýburagjörgæslunni. Þeir gera það til dæmis með því að kenna foreldrum að taka þátt í 

umönnun barnsins og lesa í tjáningu þess og viðbrögð. Hvetja má foreldra til að skipta á bleyjum, 

baða, hugga, fæða og klæða barnið, svo dæmi séu tekin (Griffin o.fl., 1998; Hall o.fl., 2015). 

Samkvæmt Griffin og félögum (1998) geta sum verk verið foreldrum mikilvægari en önnur og er 

fyrsta baðið dæmi um stóran áfanga í augum margra foreldra. Hjúkrunarfræðingar ættu því að reyna 

að komast að því hvaða verk það eru sem foreldrarnir óska eftir að taka þátt í og sjá til þess að það 

geti orðið ef hægt er. Þátttaka foreldra í umönnun barnsins eykur sjálfstraust þeirra í þessu nýja 

hlutverki og sum verk verða litlir áfangasigrar í augum þeirra.  

Víða á heilbrigðisstofnunum eru foreldrar fyrst virkjaðir í umönnun barnsins þegar ástand þess er 

orðið stöðugt. Þó getur verið ávinningur í því fyrir foreldra að taka þátt í umönnun barnsins þegar það 

er bráðveikt. Það gefur þeim tækifæri til að líða eins og þeir séu að hjálpa barninu. Þar sem mestar 

líkur eru á að bráðveikustu nýburarnir lifi ekki lengi gæti þetta verið eina tækifæri foreldranna til að 

vera til staðar fyrir barnið sitt sem foreldri. Þetta tækifæri til umönnunar getur minnkað álag á 

foreldrunum (Griffin o.fl., 1998). 

2.4.6 Hjúkrun barns 

Óháð horfum barnsins vilja foreldrar vera vissir um að barnið þeirra sé að fá bestu mögulegu meðferð 

og umönnun (Griffin o.fl., 1998). Rannsóknir hafa sýnt að með því að veita barninu fullnægjandi 

umönnun á yfirvegaðan og traustvekjandi máta er mögulega hægt að minnka álagið sem foreldrarnir 

upplifa (Busse o.fl., 2013). Við upplýsingagjöf til foreldra þarf að taka mið af skilningi þeirra á ástandi 

barnsins hverju sinni og hversu áhyggjufullir og kvíðnir þeir eru (Griffin o.fl., 1998). Með því að takast á 

við álag, kvíða og þunglyndi foreldra er líðan þeirra ekki einungis bætt heldur er það velferð barnsins 

einnig í hag (Busse o.fl., 2013). 

2.5 Mælitækið PSS-NICU 

Hér að framan hefur verið fjallað um hvað stuðningur við foreldra barna á nýburagjörgæslu er 

mikilvægur. Til þess að mögulegt sé að veita þeim viðeigandi stuðning er mikilvægt að geta rannsakað 

álag á foreldum í þessari stöðu á markvissan hátt. 

Mikilvægt er að til sé gilt og áreiðanlegt mælitæki sem metur álag á foreldrum barna á 

nýburagjörgæslu (Miles o.fl., 1993). Niðurstöður úr slíkum mælingum koma að gagni þegar árangur 

hjúkrunar er metinn. Með því að bera kennsl á álagsvalda er hægt að aðstoða foreldra við að aðlagast 

aðstæðum og þannig stuðla að betra sambandi foreldra og barns (Månsson o.fl., 2015). 

2.5.1 Saga og þróun 

PSS-NICU (Parental Stressor Scale: Neonatal Intensive Care Unit) mælitækið var upphaflega unnið út 

frá mælitækinu PSS-PICU (Parental Stressor Scale: Pediatric Intensive Care Unit) sem er hannað til 

að mæla álag á foreldrum á gjörgæsludeildum fyrir börn. Sterkar heimildir eru fyrir áreiðanleika og gildi 

þess mælitækis. Þær breytingar sem gerðar voru við þróun mælitækis fyrir nýburagjörgæslu voru 

byggðar á viðtölum við foreldra, ráðgjöf frá stuðningshópum foreldra, athugunum á nýburagjörgæslum 

og mikilli heimildavinnu (Miles og Carter, 1983). 
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Fyrsta yfirferð í breytingaferlinu var gerð af tíu sérfræðingum á sviði hjúkrunar og lækninga á 

nýburagjörgæslu og 20 foreldrum barna sem voru nýlega útskrifuð af nýburagjörgæslu. Þau voru 

beðin um að skoða álagskvarðann með tilliti til endurtekninga og hversu skýr og skiljanlegur hann var. 

Fleiri yfirferðir og prófanir komu síðan í kjölfarið. Álagskvarðinn samanstóð í upphafi af 73 spurningum 

en endaði með 46 spurningum (Miles og Carter, 1983). 

2.5.2 Samantekt á niðurstöðum rannsókna  

PSS-NICU mælitækið hefur nú þegar verið þýtt yfir á nokkur tungumál og er notað við álagsmælingar 

á foreldrum á nýburagjörgæslum víða um heim (de Souza o.fl., 2012). Í töflu 1 má sjá yfirlit yfir 

niðurstöður rannsókna þar sem PSS-NICU mælitækið hefur verið þýtt, forprófað eða notað til að 

kanna álag á foreldrum barna á nýburagjörgæslu. Í þessum rannsóknum, sem eru 13 talsins, eru stig 

álagskvarðans borin saman við ýmsa bakgrunnsþætti þátttakenda. 

Tvær þessara rannsókna og tvær að hluta til snúa að þýðingu álagskvarðans úr ensku yfir á önnur 

tungumál en kvarðinn hefur nú þegar verið þýddur á portúgölsku, sænsku, spænsku, japönsku og 

ítölsku (Busse o.fl., 2013; De Bernardo o.fl., 2017; de Souza o.fl., 2012; Ichijima, Kirk og Hornblow, 

2011; Månsson o.fl., 2015). 

 Við þýðingu yfir á portúgölsku, sænsku og japönsku var notast við „þýðing-bakþýðing“ aðferð. 

Þessar rannsóknir snúa einnig að forprófun listans á þýðingunni í þeim tilgangi að kanna hvort um 

áreiðanlegt og marktækt mælitæki sé að ræða í viðkomandi þýðingu. Forprófanir áður nefndra þýðinga 

leiddu í ljós að innra samræmi mælitækjanna væri gott og ályktuðu rannsakendur í hverju tilfelli fyrir 

sig að um áreiðanlegt og gilt mælitæki væri að ræða sem hægt væri að nota við frekari rannsóknir á 

stærri úrtökum (de Souza o.fl., 2012; Ichijima o.fl., 2011; Månsson o.fl., 2015). 

Af þeim rannsóknum sem gerðar hafa verið á PSS-NICU mælitækinu snúa þrjár rannsóknir að 

samanburði á álagi tveggja hópa. Þá er ýmist verið að bera saman hópa ólíkra landa og 

nýburagjörgæsludeilda eða foreldra veikra og heilbrigðra nýbura (Franck o.fl., 2005; Ichijima o.fl., 

2011; Niranjan o.fl., 2015). Að auki snúa tvær rannsóknir að áhrifum íhlutunar í formi stuðnings á álag 

á foreldrum á nýburagjörgæslu. Þá er tilraunahópur sem fær aukinn stuðninginn borinn saman við 

foreldra í samanburðarhópi sem fá hefðbundna meðhöndlun. Í þessum samanburðarrannsóknum er 

PSS-NICU mælitækið notað til að mæla álagið á ólíkum hópum (Abdeyazdan o.fl., 2014; De Bernardo 

o.fl., 2017). 

Aðrar rannsóknir með PSS-NICU mælitækinu fjalla um almennari álagsmælingu á foreldrum barna 

á nýburagjörgæslum. Í langflestum rannsóknunum er bakgrunnsupplýsinga um foreldra og nýbura 

einnig safnað, ýmist með viðbótarspurningum, viðtölum við foreldra eða úr sjúkraskrám. Þá er fylgni 

milli stiga foreldra á PSS-NICU álagskvarðanum og þessara bakgrunnsþátta skoðuð. Í nokkrum 

rannsóknum eru önnur mælitæki notuð samhliða PSS-NICU til að fá upplýsingar um sjálfsmat foreldra 

á heilsu, geðheilsu og líðan þeirra fyrr og nú, álagstengd einkenni, tilhneigingu til kvíða og fleira.  

Flokkkur C sem snýr að breytingum á foreldrahlutverkinu reyndist vera helsta orsök álags hjá 

foreldrum í fjórum rannsóknum (Akbarbegloo o.fl., 2013; Busse o.fl., 2013; de Souza o.fl., 2012; 

Wormald, 2015). Í einni rannsókn voru foreldar sem fengu mörg stig í flokki C líklegri til að nýta sér 



22 

stuðningshópa (Turner o.fl., 2015). Þá var flokkur B sem snýr að útliti og hegðun barns, helsta orsök 

álags hjá foreldrum í einni rannsókn (Kim, 2000).  

Einn af þeim bakgrunnsþáttum sem er kannaður og borinn saman við stig á PSS-NICU er aldur 

foreldra. Í áströlsku rannsókninni hafði aldur foreldra mest áhrif á álagið í flokki A. Því eldri sem 

foreldrarnir voru, því meira álag upplifðu þeir (Turner o.fl., 2015). Svipaðar niðurstöður komu fram í 

rannsókninni frá Nígeríu. Þegar flokkur A var skoðaður sérstaklega kom í ljós að því hærri sem aldur 

foreldranna var því meira álagi voru þeir undir (Chiejine og Ebenebe, 2014). 

Annar bakgrunnsþáttur sem virðist hafa áhrif þegar álag á foreldrum er skoðað er meðgöngualdur 

barnsins. Í áströlsku rannsókninni sýndu niðurstöður að meðgöngualdur hafði áhrif á álag á foreldrum í 

öllum flokkum mælitækisins. Því lægri meðgöngualdur því meira var álagið (Turner o.fl., 2015). 

Svefn foreldra hefur ennfremur verið kannaður og borinn saman við heildarstig þeirra á PSS-NICU. 

Í bandarískri rannsókn Busse og félaga (2013) kom í ljós að fylgni var á milli heildarstiga foreldra á 

PSS-NICU og ýmissa þátta í líðan þeirra, meðal annars þreytu og svefntruflana. Einnig kom þar fram 

að aukin þreyta foreldra tengdist lengri vegalengd á milli heimilis foreldra og sjúkrahússins, fleiri 

ferðum foreldra á sjúkrahúsið og fleiri klukkustundum sem dvalið var á sjúkrahúsinu.  

Í indversku rannsókninni voru mæður barna á nýburagjörgæslu bornar saman við mæður fullburða 

og hraustra barna. Þar kom fram að mæðurnar á nýburagjörgæslunni fengu mun fleiri stig á GHQ-28 

kvarðanum en hinar, en sá kvarði mælir ýmsa þætti í líðan þeirra, þar á meðal svefntruflanir (Niranjan 

o.fl., 2015). 

 

Tafla 1. Samantekt yfir rannsóknir með PSS-NICU álagskvarðanum 

Höfundar
/ár/land 

Tilgangur Aðferð Úrtak Helstu niðurstöður Athuga-
semdir 

Þýðingar 

de Souza, 
S. R., 
Dupas, G. 
og 
Balieiro, 
M. M. F. 
G., 2012, 
Brasilía. 

 

Þýðing PSS-
NICU 
mælitækisins úr 
ensku yfir á 
portúgölsku og 
forprófun 
portúgölsku 
þýðingarinnar í 
Brasilíu.  

 

Að kanna innra 
samræmi 
mælitækisins í 
portúgalskri 
þýðingu. 

 

 

„Þýðing–
bakþýðing“ 
þýðingaraðferð. 

7 sérfræðingar 
og 20 foreldrar 
fóru yfir 
þýðinguna m.t.t. 
merkingar, 
orðalags og  
skiljanleika.    

PSS-NICU (3ja 
flokka) í 
portúgalskri 
þýðingu.  

Bakgrunns-
upplýsingum 
aflað með 
viðbótar-
spurningum. 

 

 

163 
foreldrar 

 

121 
móðir 
(74,2%),  

42 feður 
(25,8%).   

PSS-NICU í portúgalskri 
þýðingu er gilt og 
áreiðanlegt mælitæki. 

Cronbach’s  í flokki A = 
0,8.  

Cronbach’s  í flokki B 
fyrir  metric 1 og 2 >0,89 
sem gefur til kynna 
fullkomna fylgni og gott 
innra samræmi. 

Mesta álagið tengdist 
breytingu á 
foreldrahlutverkinu 
(flokkur C).  

Meðalheildarstig á PSS-
NICU voru 2,2. 

Lágt 
mennt-
unarstig. 

 

Nokkuð 
ungir 
foreldrar 
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Tafla 1. Framhald 

Höfundar
/ár/land 

Tilgangur Aðferð Úrtak Helstu niðurstöður Athuga-
semdir 

Månsson, 
C., Jakob-
sson, U. 
og 
Lundqvist, 
P., 2015, 
Svíþjóð.  

 

Þýðing PSS-
NICU 
mælitækisins úr 
ensku yfir á 
sænsku og 
forprófun 
sænsku 
þýðingarinnar í 
Svíþjóð. 

 

Að kanna innra 
samræmi 
mælitækisins í 
sænskri 
þýðingu. 

 

„Þýðing–
bakþýðing“ 
þýðingaraðferð. 

10 nýbura-
hjúkrunar-
fræðingar og 10 
foreldrar fóru yfir 
þýðinguna m.t.t. 
merkingar, 
orðalags og  
skiljanleika.    

PSS-NICU (3ja 
flokka) í sænskri 
þýðingu. Opin 
spurning var í 
lokin þar sem 
foreldar gátu 
gert athuga-
semdir við 
þýðingu og 
orðalag.  

Bakgrunns-
upplýsingum 
aflað með 
viðbótar-
spurningum. 

95 
foreldrar 

 

61 
móðir 
(64%),  

34 feður 
(36%).  

Foreldrum þótti 
álagskvarðinn almennt 
skýr og skiljanlegur.   

 

PSS-NICU í sænskri 
þýðingu er gilt og 
áreiðanlegt mælitæki. 

 

Gott innra samræmi í 
öllum flokkum og í heild 
fyrir PSS-NICU. 

Cronbach’s  PSS-NICU í 
heild = 0,865   

Cronbach’s  í flokki A = 
0,756  

Cronbach’s  í flokki B = 
0,727  

Cronbach’s  í flokki C = 
0,852  

189 
foreldrar 
fengu 
álags-
kvarð-
ann í 
hendur-
nar en 
aðeins 
95 fylltu 
hann út 
– 50,3% 
þátttaka. 

 

50% 
fyrir-
burar. 

Álagsmælingar 

Kim, T. I., 
2000, 
Suður-
Kórea.  

Að kanna álag á 
foreldrum barna 
á nýbura-
gjörgæslu í 
tengslum við 
álagsþætti 
tengda 
aðstæðum og 
umhverfi.  

 

Að kanna tengsl 
milli álags á 
foreldrunum og 
bakgrunns 
fjölskyldunnar. 

 

Afla grunn-
upplýsinga um 
álag á foreldrum 
til að þróa 
hjúkrunar-
þjónustu á 
nýbura-
gjörgæslum. 

 

PSS-NICU (4ja 
flokka) 

 

Bakgrunns-
upplýsingum 
aflað með 
viðbótar-
spurningum. 

  

62 
mæður 

Gott innra samræmi:  

Cronbach's  = 0,93.  

 

Flokkur B var helsta orsök 
álags hjá foreldrum 
(meðalstig = 3,9) 

  

Meðalstig í flokki C = 3,5.   

 

Mest var fylgni 
heildarstiga á PSS-NICU 
við trúariðkun mæðra 
(neikvæð fylgni) og 
skynjun þeirra af því hve 
alvarlegt ástands barnsins 
var (jákvæð fylgni). 

Ein-
göngu 
mæður 
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Tafla 1. Framhald 

Höfundar
/ár/land 

Tilgangur Aðferð Úrtak Helstu niðurstöður Athuga-
semdir 

Busse, 
M., 
Strom-
gren, K., 
Thorn-
gate, L. 
og 
Thomas, 
K. A., 
2013, 
Banda-
ríkin. 

 

Að kanna álag á 
foreldrum barna 
á nýbura-
gjörgæslu í 
tengslum við 
álagsþætti 
tengda 
aðstæðum og 
umhverfi.  

Að kanna tengsl 
milli álags á 
foreldrunum og 
bakgrunns 
fjölskyldunnar. 

Að kanna 
viðbrögð 
foreldranna við 
álaginu og 
tengsl við kvíða, 
þunglyndi, 
þreytu og 
svefntruflanir. 

 

PSS-NICU (3ja 
flokka) 

 

PROMIS - 
mælitæki sem 
kannar sjálfsmat 
á einkennum 
kvíða, 
þunglyndis, 
þreytu (e. 
fatigue) og 
svefntruflana og 
félagslegri 
virkni. 

Bakgrunns-
upplýsingum 
aflað með 
viðbótar-
spurningum. 

 

30 
foreldrar 

 

22 
mæður 
(73%), 

8 feður 
(27%). 

 

 

 

Flokkur C var helsta orsök 
álags hjá foreldrunum 
(meðaltal = 3,25) - fylgni 
við alla þætti PROMIS.  

 

Sérlega sterk fylgni milli 
foreldrahlutverksins og 
þreytu. 

Fylgni var milli allra þátta 
PROMIS (kvíði, 
þunglyndi, þreyta, 
svefntruflanir) og 
meðalheildarstiga á PSS-
NICU.  

Allir flokkar PSS-NICU 
(nema flokkur A) í fylgni 
við þætti PROMIS. 

 

Þreyta tengdist lengri 
fjarlægð frá sjúkrahúsi, 
fleiri ferðum á sjúkrahúsið 
og fleiri klukkustundum 
eytt þar. 

Kvíði tengdist því að eiga 
fleiri börn. 

Fylgni milli heildarstiga á 
PSS-NICU og kvíða, 
þunglyndi og 
svefntruflana. 

 

Cronbach’s  í flokki A = 
0,74  

Cronbach’s  í fokki B = 

0,86 Cronbach’s  í flokki 
C = 0,85 

Bæði 
var 
hægt að 
fá 
spurning
-arnar á 
ensku 
og 
spæn-
sku. 

 

Akbarbegl
oo, M., 
Vali-
zadeh, L., 
og Asa-
dollahi, 
M., 2013, 
Íran.  

 

Að kanna álag á 
foreldrum barna 
á nýbura-
gjörgæslu í 
tengslum við 
álagsþætti 
tengda 
aðstæðum og 
umhverfi.  

 

Að kanna tengsl 
milli álags á 
foreldrunum og 
bakgrunns 
fjölskyldunnar. 

 

 

PSS-NICU (3ja 
flokka).  

 

Bakgrunns-
upplýsingum 
aflað með 
viðbótar-
spurningum. 

 

300 
mæður 

Gott innra samræmi: 

Cronbach’s  = 0,87. 

Flokkur C var helsta orsök 
álags hjá foreldrum 
(meðalstig = 2,1).  

 

 

 

Ein-
göngu 
mæður 
sem 
allar 
eiga 
fyrirbura 
(<37 
vikur).  
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Tafla 1. Framhald 

Höfundar
/ár/land 

Tilgangur Aðferð Úrtak Helstu niðurstöður Athuga-
semdir 

Chiejine, 
E. N. og 
Ebenebe, 
R. C., 
2014, 
Nígería. 

 

Að kanna álag á 
foreldrum barna 
á nýbura-
gjörgæslu í 
tengslum við 
álagsþætti 
tengda 
aðstæðum og 
umhverfi. 

Að kanna tengsl 
milli álags á 
foreldrunum og 
bakgrunns 
fjölskyldunnar. 

Að kanna 
sérstaklega 
tengsl milli 
meðgöngu-
aldurs barns og 
álags sem 
foreldrar upplifa 
í flokki A á PSS-
NICU 
álagskvarðanum 

PSS-NICU (4ja 
flokka). 

 

PSI (Parenting 
stress index)- 
spurningar um 
hegðun 
nýburans og 
foreldra-
hlutverkið. 

 

Sjálfsmat á 
aðlögunarleiðum 
og bjargráðum 
foreldra. 

 

Bakgrunns-
upplýsingum 
aflað með 
viðbótar-
spurningum. 
 

 

216 
foreldrar 

 

206 
mæður 
(95,4%), 

10 feður 
(4,6%). 

 

 

 

 

 

 

 

Marktæk neikvæð fylgni 
milli meðgöngualdurs 
barns og álags á 
foreldrum í tenglsum við 
flokk A í PSS-NICU. 

 

Marktæk jákvæð fylgni 
milli sögu um ófrjósemi 
hjá foreldrum og álags á 
foreldrum í tenglsum við 
flokk A í PSS-NICU. 

 

Marktæk jákvæð fylgni var 
á milli álags á foreldrum í 
tengslum við samskipti við 
starfsfólk og sögu um 
ófrjósemi. 

Nær 
ein-
göngu 
mæður 
(95,4%). 

 

Turner, 
M., Chur-
Hansen, 
A., 
Winefield, 
H. og 
Stanners, 
H., 

2015, 
Ástralía. 

 

 

 

 

 

 

Að kanna álag á 
foreldrum barna 
á nýbura-
gjörgæslu í 
tengslum við 
álagsþætti 
tengda 
aðstæðum og 
umhverfi. 

 

Að kanna tengsl 
á milli álags á 
foreldrunum og 
bakgrunns 
fjölskyldunnar. 

 
Að kanna tengsl 
á milli álags á 
foreldrunum við 
bakgrunn þeirra 
og tilfinninga-
legan stuðning 
sem þeir fengu 
meðan á innlögn 
barnsins stóð. 

 

PSS-NICU (3ja 
flokka).  

 

Spurninga- 
listi um 
tilfinningalegan 
stuðning sem 
foreldrar höfðu 
fengið í innlögn 
barnsins (Parent 
survey).  

 

Bakgrunns-
upplýsingum 
aflað með 
viðbótar-
spurningum. 

 

73 
foreldrar 

 

61 
móðir 
(84%),  

12 feður 
(16%).  

 

 

PSS-NICU gilt og 
marktækt mælitæki til 
notkunar í Ástralíu. 

Gott innra samræmi:  

Cronbach's  = 0,76-0,81 

Sterk jákvæð fylgni milli 
álags í flokki A við flokk B 
(Pearson’s r = 0,82) og 
flokk C ( r = 0,59).  

Tæpur helmingur 
þátttakenda (42%) sagðist 
hafa þörf fyrir aukinn 
stuðning frá fagfólki. 

Meðgöngualdur barns og 
tvíburafæðingar höfðu 
mest áhrif á álag í fl. B. 

Aldur foreldra hafði mest 
áhrif á álagið í flokki A. 
Því eldri sem foreldrarnir 
voru, því meira álag 
upplifðu þeir.  

Foreldar barna með lágan 
meðgöngualdur, sem 
höfðu beðið um viðtal við 
félagsráðgjafa oftar en 
einu sinni og sem voru 
með fleiri stig í flokki C 
voru líklegri til að nýta sér 
stuðningshópa. 

Yfir 95% 
foreldrar 
fyrirbura 
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Tafla 1. Framhald 

Höfundar
/ár/land 

Tilgangur Aðferð Úrtak Helstu niðurstöður Athuga-
semdir 

Wormald 
o.fl., 
2015,  
6 lönd í 
Suður-
Ameríku 
(Argen-
tína, 
Brasilía, 
Chile, 
Paraguay, 
Perú og 
Uruguay). 

 

 

Að kanna álag á 
foreldrum barna 
með lága 
fæðingarþyngd 
(500-1500g), á 
nýbura-
gjörgæslu í 
tengslum við 
álagsþætti 
tengda 
aðstæðum og 
umhverfi. 

 

Að kanna tengsl 
milli álags á 
foreldrunum og 
bakgrunns 
fjölskyldunnar. 

Að bera saman 
álag á foreldrum 
á einkareknum- 
og almennings-
sjúkrahúsum.  

PSS-NICU (3ja 
flokka) í 
spænskri 
þýðingu. 

 

Bakgrunns-
upplýsingum og 
upplýsingum um 
hvort foreldrar 
hefðu haldið á 
barninu var 
aflað með 
viðbótar-
spurningum. 

 

 

273 
foreldrar 
af 24 
nýbura-
gjörgæsl
um í 6 
löndum í 
Suður-
Ameríku 

 

72,5% 
mæður, 
27,5% 
feður.  

 

Meðalheildarstig á PSS-
NICU voru 3,1. 

Flokkur C var helsta orsök 
álags hjá foreldrum. 

 

Lágt menntunarstig, 
atvinnuleysi, að hafa ekki 
haldið á barninu sínu og 
að barnið fái 
öndunarstuðning voru 
þættir sem höfðu fylgni við 
aukið álag foreldra.  

 

Mæður upplifðu meira 
álag en feður. 

Foreldrar á 
almenningssjúkrahúsum 
upplifðu meira álag en 
foreldrar á einkareknum 
sjúkrahúsum.  

 

Þátttöku
-skilyrði 
að börn 
foreldra 
væru 3-
10 daga 
gömul. 

 

Franck, L. 
S., Cox, 
S., Allen, 
A. og 
Winter, I., 
2005, 
Bretland 
og 
Banda-
ríkin. 

 

Að kanna álag á 
foreldrum barna 
á nýbura-
gjörgæslu í 
Bretlandi í 
tengslum við 
álagsþætti 
tengda 
aðstæðum og 
umhverfi. 

 

Að kanna tengsl 
milli álags á 
foreldrum og 
bakgrunns 
fjölskyldunnar. 

 

Að kanna innra 
samræmi og 
áreiðanleika 
PSS-NICU 
álagskvarð-ans í 
úrtaki breskra 
foreldra og bera 
þær niðurstöður 
saman við 
sambærilegt 
úrtak 
bandarískra 
foreldra. 

PSS-NICU (4ja 
flokka). 
 

STAI 
(Spielberger 
State-trait 
Anxiety 
Inventory)- 
álagskvarði sem 
mælir 
tilhneigingu til 
kvíða og kvíða 
gagnvart 
aðstæðum nú. 

 

Bakgrunns-
upplýsingum 
aflað með 
viðbótar-
spurningum. 

 

Upplýsingar um 
ástand og 
meðferð barns 
sóttar í 
sjúkraskrár.  

257 
foreldrar 

 

(196 í 
UK, 

61 í 
USA). 

 

184 
mæður 
(72%), 

73 feður 
(28%). 

 

PSS-NICU mælitækið er 
gilt og marktækt til 
notkunar í Bretlandi. 

Cronbach´s α = 0,77-0,96 
í báðum úrtökum, sem 
gefur til kynna gott innra 
samæmi  

 

Meðalheildarstig á PSS-
NICU voru sambærileg 
milli breska og bandaríska 
úrtaksins.  

 

Álag á foreldrum beggja 
úrtaka var að einhverju 
leyti tengt tilhneigingu til 
kvíða (state anxiety). 

 

Hluti af 
stærri 
rann-
sókn 
sem 
snýr að 
því að 
kanna 
upplifun 
foreldra 
af 
verkjum 
og 
verkja-
meðferð 
nýbura 
á 
nýbura-
gjör-
gæslu. 

Lagt er 
til að 
fækka 
spurn-
ingum í 
PSS-
NICU 
álags-
kvarð-
anum 
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Tafla 1. Framhald 

Höfundar
/ár/land 

Tilgangur Aðferð Úrtak Helstu niðurstöður Athuga-
semdir 

Ichijima, 
E., Kirk, 
R. og 
Hornblow, 
A., 2011, 
Nýja-
Sjáland 
og Japan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Að kanna álag á 
foreldrum barna 
á nýbura-
gjörgæslu í 
tengslum við 
álagsþætti 
tengda 
aðstæðum og 
umhverfi. 

Að kanna tengsl 
milli álags á 
foreldrunum og 
bakgrunns 
fjölskyldunnar. 

Að bera saman 
niðurstöður 
tveggja nýbura-
gjörgæsludeilda 
í Japan og Nýja-
Sjálandi m.t.t. 
menningarmuns 
og kyns foreldra. 

Þýðing PSS-
NICU 
mælitækisins úr 
ensku yfir á 
japönsku og 
forprófun 
japönsku 
þýðingarinnar í 
Japan.  

PSS-NICU (3ja 
flokka).  

 

Bakgrunns-
upplýsingum 
aflað með 
viðbótar-
spurningum og 
með viðtölum 
við foreldra. 

 

Viðtöl við 
starfsmenn 
nýbura-
gjörgæsludeilda. 
 

„Þýðing–
bakþýðing“ 
þýðingaraðferð. 

 

15 sérfræðingar 
og foreldrar fóru 
yfir þýðinguna 
m.t.t. merkingar, 
orðalags og  
skiljanleika.  

121 
foreldri  

 

Nýja-
Sjáland: 

31 
móðir 
(51%), 

30 feður 
(49%). 
 

Japan: 

30 
mæður 
(50%), 

30 feður 
(50%). 

 

PSS-NICU í japanskri 
þýðingu er gilt og 
áreiðanlegt mælitæki. 

Cronbach's  = 0,77-0,94   

 

Gott innra samræmi var til 
staðar á PSS-NICU á 
Nýja-Sjálandi (Cronbach's 

 = 0,79-0,95), fyrir utan 
flokk A hjá mæðrum 

(Cronbach's  = 0,56).  

 

Feður upplifðu meira álag 
eftir því sem þeir voru 
yngri. 

 

Meðaltal klst sem 
japanskar mæður vörðu 
hjá barninu á viku voru tíu 
tímar og fjórir hjá 
japönskum feðrum.  

 

Því minni tíma sem 
foreldrar vörðu á 
nýburagjörgæslunni, því 
meira var álagið. 

Þátttöku
-kröfur 
strangar 

 

Krafa 
um 
a.m.k. 
10 daga 
innlögn, 
fyrir-
burar 
fæddir f. 
34 eða 
með-
fæddur 
sjúk-
dómur. 

 

Lágur 
meðal-
með-
göngu-
aldur og 
meðal-
fæðing-
arþyngd 

 

 

 

 

Niranjan, 
H.S., 
Nijaguna 
A., 
Jagadish  
A. S. og 
Benakapp
a N., 
2015, 
Indland.  

 

Að kanna líðan 
og álag á 
mæðrum barna 
á nýbura-
gjörgæslu. 

Að bera saman 
niðurstöður við 
mæður hraustra 
og fullburða 
barna (sem ekki 
eru á nýbura-
gjörgæslu). 

Að bera 
niðurstöður 
saman við aðrar 
breytur og 
kanna hvort að 
fylgni sé á milli 
álags/líðan og 
þátta í 
bakgrunni 
þeirra. 

PSS-NICU (4ja 
flokka). 

GHQ-28 
(General Health 
Questionnaire)-
28 - geðheilsa 
nú, spurningar 
um heilsu og 
andlega heilsu, 
ýmis einkenni 
(s.s. 
svefntruflanir, 
kvíði, félagsleg 
vanvirkni, 
þunglyndi). 

 

 

 

 

 

 

60 
mæður 

 

30 
mæður í 
tilrauna-
hóp (á 
nýbura-
gjör-
gæslu), 

  

30 
mæður í 
saman-
burðar-
hóp 
(heil-
brigðra 
barna).  

 

Jákvæð fylgni var milli 
allra flokka PSS-NICU og 
heildarstiga á 
álagskvarðanum.   

 

Há meðalheildarstig á 
PSS-NICU (90% 
þátttakenda í  „extremely 
stressful“ og 10% í „very 
stressful“).  

 

Mæður í tilraunahóp 
fengu hærri stig á GHQ-
28 kvarðanum en hinar 
(allar mæður í tilraunahóp 
en 5 í samanburðarhóp 
yfir mörkum þessa 
kvarða). 

 

Að hafa áður átt barn á 
nýburagjörgæslu jók álag. 

Einungis 
mæður  

 

Þrið-
jungur 
barna 
með 
sepsis 
(33%),  

26% 
fyrir-
burar 

 

Allir 
þátttak-
endur 
iðka trú 
sem 
bjargráð 
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Tafla 1. Framhald 

Höfundar
/ár/land 

Tilgangur Aðferð Úrtak Helstu niðurstöður Athuga-
semdir 

Framhald 

 

Niranjan, 
H.S., 
Nijaguna 
A., 
Jagadish  
A. S. og 
Benakapp
a N., 
2015, 
Indland.  

 

 Bakgrunns-
upplýsingum og 
upplýsingum um 
tengslamyndun 
almenn 
bjargráð, 
félagsstuðning 
o.fl. aflað í 
hálfopnum 
viðtölum við 
mæður. 

 Mæður barna á 
nýburagjörgæslu fundu 
fyrir skorti á tengslum við 
barnið. Þær mæður hættu 
flestar með tímanum að 
heimsækja barnið. 
 

70% mæðra máttu ekki 
gefa börnunum fæðu sem 
olli mikilli vanlíðan og 
særindum og varð til þess 
að draga úr 
mjólkurframleiðslu 
mæðranna. Flestar 
mæður mjólkuðu sig og 
hentu síðan mjólkinni. 

 

Íhlutunarrannsóknir 

Abdeyazd
an, Z., 
Shahkola
hi, Z., 
Mehrabi, 
T. og 
Hajiheidar
i, M., 
2014, 
Íran. 

 

Að kanna áhrif 
af íhlutun á 
formi stuðnings 
á álag á 
foreldrum barna 
á nýbura-
gjörgæslu.  

 

Að bera saman 
tilraunahóp sem 
fær aukinn 
stuðning meðan 
á innlögn barns 
stendur 
(tilfinningalegur 
stuðningur, 
fræðsla) við 
samanburðar-
hóp sem fær 
hefðbundna 
meðhöndlun.  

 

PSS-NICU (3ja 
flokka) svarað af 
báðum hópum, 
fyrir og eftir 
íhlutun. 

 

Bakgrunns-
upplýsingum 
aflað með 
viðbótar-
spurningum. 

50 
foreldrar 
fyrirbura 

 

25 í 
tilrauna-
hóp,  

25 í 
saman-
burðar-
hóp. 

 

 

Fyrir íhlutun voru 
meðalheildarstig hópanna 
á PSS-NICU svipuð. 
 

Eftir íhlutun hafði álag á 
foreldrum í 
tilraunahópnum minnkað 
umtalsvert, en ekki í 
samanburðarhópnum. 

 

 

 

 

De 
Bernardo, 
G., 
Svelto, 
M., 
Giordano, 
M, 
Sordino, 
D.  og 
Riccitelli, 
M., 2017, 
Ítalía. 

Að bera saman 
mæður og feður 
Einnig tvo hópa 
foreldra á 
nýbura-
gjörgæslu sem 
fengu ólíka 
þjónustu m.t.t 
álags á 
foreldrum og 
ánægju þeirra 
með veitta 
þjónustu. 

 

Mæður og feður 
í báðum hópum 
svöruðu á 
útskriftardegi 
barnsins: 

 

Spurningalisti 
um ánægju með 
þjónustu 
starfsfólks 
deildarinnar. 

 

 

96 
foreldrar 

  

48 í 
FCC 
hópnum 
– 24 
mæður 
og 24 
feður.  

 

Foreldrar í FCC hópnum 
voru ánægðari með 
þjónustuna og upplifðu 
minna álag en foreldrar í 
NFCC hópnum. 

 

Nýburar foreldra í FCC 
hópnum þyngdust meira á 
60 dögum eftir útskrift en 
börn foreldra í NFCC 
hópnum (3,2kg vs. 2,7kg). 

 

PSS-
NICU 
þýddur 
yfir á 
ítölsku 
af 
höfund-
um og 
var 
ítalska 
þýðingin 
notuð í 
rann-
sókninni 
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Tafla 1. Framhald 

Höfundar
/ár/land 

Tilgangur Aðferð Úrtak Helstu niðurstöður Athuga-
semdir 

Framhald 

 

De 
Bernardo, 
G., 
Svelto, 
M., 
Giordano, 
M, 
Sordino, 
D.  og 
Riccitelli, 
M., 2017, 
Ítalía. 

 

FCC hópurinn 
fékk 
fjölskylduhjúkrun 
sem fólst m.a. í 
8 klst 
heimsóknartíma 
á dag, bættri 
aðstöðu fyrir 
foreldra á deild 
o.fl. 

 

NFCC hópurinn 
fékk ekki 
fjölskylduhjúkrun 
og viðvera hjá 
barni var 1 klst á 
dag. 

 

Einnig að bera 
saman þyngdar-
aukningu nýbura 
foreldranna milli 
hópa, 60 dögum 
eftir útskrift af 
nýbura-
gjörgæslu. 

 

PSS-NICU (3ja 
flokka).  

 

Bakgrunns-
upplýsar 
fengnar úr 
sjúkraskrám og 
aflað af 
rannsakendum 
og hjúkrunar-
fræðingum 
nýbura-
gjörgæslna.  

 

48 í 
NFCC 
hópnum 
– 24 
mæður 
og 24 
feður. 

 

 

 Jafnt 
hlutfall 
mæðra 
og 
feðra.  
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3 Aðferðafræði 

3.1 Tilgangur rannsóknar 

Tilgangur rannsóknarinnar er að þýða og staðfæra mælitækið PSS-NICU og forprófa það í íslenskri 

þýðingu. Leitast verður við að athuga hvort innra samræmi mælitækisins sé fullnægjandi og hvort 

mælitækið reynist áreiðanlegt til mats á álagi á foreldrum barna á Vökudeild Landspítala. Forprófuninni 

er ætlað að leiða í ljós hvort um er að ræða áreiðanlegt mælitæki sem gagnast myndi í klínísku 

umhverfi við að meta álag á foreldrum barna á Vökudeild. 

3.2 Rannsóknartilgáta og - spurningar 

Núlltilgáta var sett fram um að PSS-NICU sé ekki áreiðanlegt mælitæki í íslenskri þýðingu. Það var 

gert til að prófa rannsóknartilgátuna um að íslensk þýðing á PSS-NICU álagskvarðanum hefði 

fullnægjandi innra samræmi og væri áreiðanleg til að meta álag á foreldrum barna á Vökudeild. 

Rannsóknarspurningar; 

 Er PSS-NICU álagskvarðinn í íslenskri þýðingu áreiðanlegur til að meta álag á foreldrum 

barna á Vökudeild Landspítala? 

 Tengjast svör foreldra varðandi álag á Vökudeild að einhverju leyti bakgrunni þeirra? 

 Er álag á foreldrum barna sem mælist í forprófun sambærilegt því sem mælist í 

rannsóknum á álagi á foreldrum á nýburagjörgæslum erlendis? 

3.3 Leyfi og samþykki 

Munnlegt leyfi fyrir notkun og þýðingu PSS-NICU mælitækisins var fengið frá höfundi þess, Marge S. 

Miles, þann 23. september 2016 (persónulegt símtal höfundar við leiðbeinanda). Vegna þess að um er 

að ræða rannsókn á foreldrum inniliggjandi barna á Vökudeild Landspítala var nauðsynlegt að fá leyfi 

frá Siðanefnd Landspítala, yfirlækni Vökudeildar (sjá viðauka A) og deildarstjóra Vökudeildar (sjá 

viðauka B) sem og framkvæmdastjóra lækninga Landspítala (sjá viðauka C). Áður en endanlegt leyfi 

fékkst fyrir rannsókninni óskaði Siðanefnd Landspítala eftir skýringum. Athugasemdir voru meðal 

annars gerðar við tímalínu rannsóknarinnar, við varðveislu og förgun gagna og við kynningarbréf og 

spurningalista. Einnig taldi siðanefndin einhverjar viðbótarspurningar óþarfar og gerð var krafa um 

rökstuðning á mikilvægi þeirra. Að lokum voru rannsakendur minntir á sérstakt mikilvægi 

persónuverndar við gerð rannsóknarinnar vegna tengsla rannsakanda við Vökudeild og þar sem um 

lítið úrtak var að ræða. Athugasemdir voru teknar til greina, viðeigandi lagfæringar gerðar og mikilvægi 

bakgrunnsspurninga rökstutt. 

Útvega þurfti upplýst samþykki þátttakenda. Þátttakendum var afhent umslag sem í voru 

álagskvarðar, viðbótarspurningar, upplýsingablað um rannsóknina og upplýst samþykki fyrir þátttöku 

(sjá viðauka D). Á upplýsingablaðinu eru upplýsingar um rannsóknaraðila og hvernig hægt er að ná 

sambandi við ábyrgðarmenn rannsóknar. Einnig eru þar upplýsingar um sálfræðing Vökudeildar og 

hvernig hægt er að nýta sér þjónustu hans. Því var ákveðið að best væri að foreldrar héldu eftir 

blaðinu um upplýst samþykki. Formlegt leyfi fyrir rannsókninni frá Siðanefnd Landspítala (Nr. 11/2017) 

fékkst þann 23. febrúar 2017 (sjá viðauka E). 
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3.4 Þýðing á PSS- NICU 

Ekki fylgdi krafa frá höfundi PSS-NICU um hvernig þýðingu skyldi háttað. Til að byrja með var 

mælitækið þýtt úr ensku yfir á íslensku af rannsakendum með hefðbundinni „þýðing–bakþýðing“ 

þýðingaraðferð samkvæmt ISPOR/TCA (Translation and Cultural Adaptation) verklagi  (Wild o.fl., 

2009) (sjá viðauka F). Næst var íslenska þýðingin bakþýdd aftur yfir á ensku (sjá viðauka G) af 

hlutlausum aðila sem bæði er altalandi á íslensku og ensku, en ekki með menntun á sviði 

heilbrigðisvísinda. Var sú þýðing borin saman við þá upprunalegu til að ganga úr skugga um að 

merkingin væri sú sama. Í þeirri yfirferð kom í ljós að þýðingarnar voru mjög svipaðar og einungis þurfti 

að gera nokkrar breytingar á íslensku þýðingunni. Þá var íslenska þýðingin borin undir sérfræðing í 

hjúkrun nýbura og athugasemdir hans teknar til greina. Einnig var þýðingin borin undir 

hjúkrunarfræðing Vökudeildar sem og undir tvo aðila sem eiga ung börn en eru ekki með menntun á 

sviði heilbrigðisvísinda, með tilliti til málfars og uppsetningar. Lagfæringar voru gerðar vegna nokkurra 

athugasemda og var þýðingin aðlöguð að almennu málfari til að tryggja að fólk sem ekki hefur 

heilbrigðismenntun skilji vel. Upprunalega útgáfa mælitækisins (sjá viðauka H) var ávallt höfð til 

hliðsjónar við gerð íslensku lokaútgáfunnar (sjá viðauka I). 

Meðal breytinga sem gerðar voru með tilliti til athugasemda var að inngangstexti spurningalistans 

var styttur þar sem hann þótti óþarflega langur og innihalda endurtekningar. Einnig var „á ekki við“ 

svarreiturinn færður aftan við aðra svarreiti og hafður aðeins aðskilinn frá öðrum valmöguleikum. Það 

var gert þar sem rannsakendum þótti líklegt að svarendur myndu síður gera greinarmun á þeim 

valmöguleika og valmöguleikanum „ekkert álag“ en þeir snúa í raun að ólíkum þáttum. „Á ekki við“ 

valmöguleikinn er ætlaður fyrir þau tilvik þar sem foreldrar upplifðu ekki álagsvaldinn sem spurt er um í 

dvöl sinni á Vökudeild. Ef þeir hinsvegar upplifðu tiltekinn álagsvald er ætlast til þess að þeir merki við 

á uppgefnum kvarða hve miklu álagi þetta olli þeim. Ef þetta olli engu álagi er reiturinn „ekkert álag“ 

viðeigandi. Þeir aðilar sem lásu álagskvarðann yfir voru sammála því að þessi breyting væri til góðs. 

Einnig var „á ekki við“ svarreiturinn tekinn út í lokaspurningunni þar sem beðið er um að lýsa á sama 

kvarða og áður hve miklu álagi heildarupplifunin af dvöl á Vökudeild olli viðkomandi. Þar þótti 

rannsakendum ekki viðeigandi að bjóða upp á „á ekki við“ þar sem allir svarendur dvöldust á deildinni í 

að minnsta kosti tvo sólarhringa og upplifðu óumflýjanlega ýmsa álagsþætti. Svo aftur á móti getur 

verið að þeir hafi ekki valdið álagi, en þá er svarmöguleikinn „ekkert álag” viðeigandi. 

Flestar af þeim breytingum sem gerðar voru við yfirlestra sneru að framsetningu og málfari. Ýmsar 

setningar voru umorðaðar og samræmis gætt í tíðum og orðalagi. Dæmi um orð sem þurfti að huga vel 

að við þýðingu var síriti (e. monitor). Íslenska orðið síriti er afar lítið notað svo ákveðið var að hafa 

enska orðið monitor í sviga fyrir aftan íslenska orðið. Staðfesting á nauðsyn þess fékkst við yfirlestur 

þeirra sem ekki hafa heilbrigðismenntun. Einnig var spurning hvort að orðið sonda væri partur af 

almennum orðaforða. Þeir foreldrar sem eiga börn sem fengu sondu á Vökudeildinni vita hvað það er 

auk þess sem hjúkrunarfræðingar deildarinnar sögðu að fólk þekkti almennt þetta orð. Því fékk það að 

standa án frekari skýringa. Setningin: „Clapping on baby's chest for chest drainage“ vafðist fyrir 

rannsakendum í þýðingu. Prófuð voru ýmis orð eins og „klappa“ og „drenera“. Með hjálp 

hjúkrunarfræðinga á Vökudeildinni varð útkoman: „Þegar barnið var bankað vegna slíms í lungum”. Í 

setningunni: „Staff acting as if they did not understand my baby's behaviour or special needs“ var 
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„special needs“ upphaflega þýtt sem „sérþarfir” en það breyttist í „sérstakar þarfir“ við yfirlestur. 

Upphaflega var enska hugtakið „stress“ þýtt sem „streita“ á íslensku. Því var þó breytt í „álag” þar sem 

togstreita þarf að vera til staðar hjá þeim sem upplifir álagið til að það geti talist streita og þá er það í 

raun afleiðing álags en ekki álagið sjálft. 

3.5 Rannsóknarsnið 

Rannsóknin er lýsandi rannsókn með skýrandi og ályktandi ívafi. 

3.6 Upplýsingar sem aflað var um þátttakendur 

Við öflun gagna var ekki notast við upplýsingar úr sjúkraskrám þátttakenda eða barna þeirra. 

Bakgrunnsupplýsingar um þátttakendur og börn þeirra fengust með viðbótarspurningum (sjá viðauka 

J) sem fylgdu PSS-NICU álagskvörðunum. Viðbótarspurningarnar samanstanda af 21 spurningu. Þar 

af eru 13 almennar bakgrunnsspurningar; kyn (1. karl, 2. kona), aldur (6 svarmöguleikar), 

hjúskaparstaða (6 svarmöguleikar), fjöldi einstaklinga á heimili, fjöldi barna sem foreldri á, aldur allra 

barna, menntun (9 svarmöguleikar), atvinnuþátttaka (6 svarmöguleikar) og heimilistekjur (10 

svarmöguleikar), meðalsvefnlengd venjulega (klst), meðalsvefnlengd síðastliðna viku (klst), álag að 

undanförnu (5 svarmöguleikar), álag að undanförnu í samanburði við álag á kunningja almennt (5 

svarmögleikar), sjálfsmetin líkamleg heilsa (4 svarmöguleikar) og sjálfsmetin andleg heilsa (4  

svarmöguleikar). Einnig voru fjórar spurningar um barnið sem er á Vökudeild en spurt var um; kyn 

barns (1. drengur, 2. stúlka), meðgöngualdur barns (vikur og dagar), aldur barns nú (dagar) og 

fæðingarþyngd barns (grömm). Að lokum er opin spurning um upplifun af Vökudeild. 

3.7 Úrtak 

Þátttakendur rannsóknarinnar eru foreldrar nýbura sem voru inniliggjandi á Vökudeild Landspíta á  

vegna eftirlits eða meðferðar á rannsóknartímabilinu. Um er að ræða hentugleikaúrtak (e. convenience 

sample) foreldra á Vökudeild sem eiga börn sem legið hafa á deildinni í að minnsta kosti 48 

klukkustundir. Einnig er skilyrði að þátttakendur tali og skilji íslensku og séu yfir 18 ára aldri. 

Gagnasöfnuninni verður haldið áfram og endanlegar niðurstöður úr forprófuninni kynntar síðar. 

3.8 Vettvangur rannsóknar og framkvæmd 

Gagnasöfnun fór fram á Vökudeild Landspítalans 28. febrúar 2017- 12. apríl 2017. Vökudeild skiptist í 

einingar þar sem munur er á alvarleika ástands og veikinda barnanna sem þar liggja. Ekki eru sett 

skilyrði varðandi hvar barn þátttakenda liggur á deildinni, hver innlagnarástæðan er eða alvarleiki 

veikinda. 

Umslögum ásamt svarakassa var komið fyrir á Vökudeildinni. Eins og áður segir innihélt hvert 

umslag blað til þátttakenda með upplýst samþykki og upplýsingum um rannsókn. Ásamt því voru þar 

tvö minni umslög með sitthvorum PSS-NICU álagskvarðanum og viðbótarspurningum, fyrir báða 

foreldra. Rannsakendur létu það í hendur hjúkrunarfræðinga Vökudeildar að koma auga á foreldra 

sem uppfylltu skilyrði til þátttöku, kynna fyrir þeim rannsóknina, bjóða þeim þátttöku og afhenda þeim 

umslagið í heimferðarviku barnsins. Ef foreldar samþykktu að taka þátt var það undir þeim komið hvort 



33 

annar aðilinn eða báðir svöruðu. Foreldrar gátu skilað útfylltum álagskvörðum og viðbótarspurningum í 

svarakassann á deildinni að þátttöku lokinni. 

3.9 Úrvinnsla gagna 

Niðurstöður fengust úr 18 viðbótarspurningalistum og 18 PSS-NICU álagskvörðum. Eins og áður segir 

héldu þátttakendur blaðinu með upplýst samþykki eftir. 

Við úrvinnslu gagna var notast við tölfræðiforritið IBM SPSS Statistics 24. útgáfu. Markmið 

rannsóknar var að svara ofangreindum rannsóknarspurningum. Tvö atriði vantaði í PSS-NICU 

álagskvarðann fyrir mistök hjá sex af 18 þátttakendum. Vegna smæðar úrtaks var ákveðið að fella 

þessa þátttakendur ekki úr úrtakinu. Í stað gildanna sem vantaði var meðaltal gildra svara í því atriði 

sett í þeirra stað. Þá var hægt að nýta svörin frá öllum 18 þátttakendum. Atriðin sem vantaði voru „að 

öndunarvél andi fyrir barnið mitt“ og „að upplifa að starfsmenn séu nánari barninu mínu en ég“. 

Gerð var stór tíðnitafla með öllum upplýsingum sem aflað var um þátttakendur og nýbura þeirra 

með viðbótarspurningunum. Heildarstig hvers þátttakanda voru reiknuð og sett upp í súlurit. Meðaltal 

kynja var reiknað fyrir hvert atriði, þau sett upp í töflu og borin saman með tilliti til hvort munur á milli 

kynja væri marktækur. Meðaltöl og staðalfrávik voru reiknuð fyrir atburðamælingu (e. metric 1) og 

heildarmælingu (e. metric 2). Innra samræmi (e. internal consistency) mælitækisins var kannað með 

Cronbach‘s α. Fylgnistuðullinn Pearson's r var reiknaður fyrir öll atriðin á viðbótarspurningunum og á 

PSS-NICU álagskvarðanum til að kanna hvort bakgrunnsbreytur hefðu áhrif á álag á foreldrum. Þeir 

fylgnistuðlar sem voru marktækir voru settir upp í töflu. Tekið skal fram að allir útreikningar miðast við 

þátttakendur rannsóknarinnar sem eru foreldarnir, en ekki börn þeirra. Þar sem hluti foreldranna eru 

pör sem eiga sama barnið eru upplýsingar um börn þeirra tvíteknar í útreikningum.  

Hægt er að mæla heildarstig á PSS-NICU álagskvarðanum á tvenns konar hátt. Sá fyrri kallast 

atburðamæling (e. metric 1) og snýr að atburðatengdu álagi (e. stress occurence level) og sá seinni 

kallast heildarmæling (e. metric 2) og snýr að heildarálagi (e. overall stress).  Í atburðamælingu fá 

aðeins þeir foreldrar sem hafa upplifað tiltekið atriði stig, það er þeir sem krossa í reitinn „á ekki við“ 

eru ekki reiknaðir með. Þegar meðaltal var reiknað í atburðamælingu var nefnarinn fjöldi gildra svara, 

sem sagt öll svör nema „á ekki við“. Meðaltal og staðalfrávik í atburðamælingu var reiknað fyrir hvern 

flokk álagskvarðans og heildarfjölda stiga. Í heildarmælingu voru öll svör tekin gild. Svarið „á ekki við“ 

var tekið gilt og gaf jafnmörg stig og „ekkert álag“. Þegar meðaltal var reiknað í heildarmælingu var 

nefnarinn heildarfjöldi atriða. Einnig var meðaltal og staðalfrávik reiknað fyrir heildarmælingu. Innra 

samræmi mælitækisins var reiknað bæði miðað við atburðamælingu og heildarmælingu. Annars 

miðast allir útreikningar við atburðamælingu. Í útreikningunum var stuðst við sænska grein sem fjallar 

um þýðingu og forprófun á PSS-NICU álagskvarðanum (Månsson o.fl., 2015). 

Heildarstig hvers þátttakanda á PSS-NICU álagskvarðanum voru reiknuð með því að leggja saman 

stigin frá öllum 46 atriðunum. Hæst er hægt að fá 230 stig og lægst 0 stig. Þátttakendur gátu lent í 

fimm mismunandi flokkum eftir heildarstigafjölda á álagskvarðanum. Flokkarnir eru 1) 0-46, 2) 47-92, 

3) 93-138, 4) 139-184 og 5) 185-230. 

Reiknað var meðaltal mæðra og meðaltal feðra fyrir hvert atriði á álagskvarðanum. Í 

útreikningunum var svarið „á ekki við“ ekki tekið með. Svarið „atriðið veldur mér engu álagi“ gaf 1 stig, 
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„atriðið veldur mér litlu álagi“ gaf 2 stig, „atriðið veldur mér nokkru álagi“ gaf 3 stig, „atriðið veldur mér 

miklu álagi“ gaf 4 stig og „atriðið veldur mér mjög miklu álagi“ gaf 5 stig. 

Innra samræmi álagskvarðans var reiknað fyrir atburðamælingu og heildarmælingu. Notast var við 

Cronbach’s α. Þegar α > 0,70 telst innra samræmi kvarðans ásættanlegt en því nær einum sem α er 

því meira er innra samræmið.  
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4 Niðurstöður  

Í þessum kafla verður greint frá niðurstöðum rannsóknarinnar. Niðurstöðurnar eru settar fram skriflega 

og sjónrænt. Fyrst verður úrtakinu lýst og sagt frá lýsandi tölfræði þess. Næst verður sagt frá 

heildarstigum þátttakenda á PSS-NICU álagskvarðanum eftir kyni og samanburður gerður á kynjum í 

hverju atriði fyrir sig. Einnig verður sagt frá lýsandi tölfræði fyrir niðurstöður úr forprófun PSS-NICU 

álagskvarðans. Að lokum verður sagt frá áreiðanleika, innra samræmi og réttmæti mælitækisins. Við 

úrvinnslu gagna var notast við tölfræðiforritið IBM SPSS Statistics 24. útgáfu. 

4.1 Lýsing á úrtaki 

Þátttakendur í rannsókninni voru alls 18. Af þessum 18 þátttakendum voru sex pör. Ein hjón áttu 

tvíbura á Vökudeild svo börnin voru 13. Allir sem tóku þátt í rannsókninni fengu PSS-NICU 

álagskvarða ásamt 20 viðbótarspurningum svo hægt væri að kanna hvort tengsl væru á milli 

bakgrunns og álags. Einnig voru tvær opnar spurningar þar sem þátttakendum var boðið að segja frá 

öðrum álagsvöldum og upplifun sinni af Vökudeild. Í töflu 2 er yfirlit yfir lýsandi tölfræði úrtaksins.  

 

Tafla 2. Lýsandi tölfræði úrtaksins (N=18) 

Breyta n (%) 

Kyn þátttakanda 

Karl 

Kona 

 

7 (39) 

11 (61) 

Aldur 

<20 ára 

20-29 ára 

30-39 ára 

40-49 ára 

50-59 ára 

60-69 ára 

 

1 (6) 

0 (0) 

14 (78) 

2 (11) 

1 (6) 

0 (0) 

Hjúskaparstaða 

Gift(ur) eða í staðfestri sambúð 

Í föstu sambandi en ekki í sambúð 

Einhleyp(ur) 

Fráskilin(n) 

Ekkja/ekkill 

Vil ekki svara 

 

13 (72) 

4 (22) 

1 (6) 

0 (0) 

0 (0) 

0 (0) 

Fjöldi á heimili (nýburi meðtalinn) 

3 

4 

5 

 

9 (50) 

7 (39) 

2 (11) 

Fjöldi barna (nýburi meðtalinn) 

1 

2 

3 

 

7 (39) 

10 (56) 

1 (5) 
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Tafla 2. Framhald 

Breyta n (%) 

Hæsta prófgráða 

Hef ekki lokið prófi 

Grunnskólapróf 

Stúdentspróf 

Próf í iðngrein/önnur próf á framhaldssk.stigi 

Grunnpróf úr háskóla 

Meistarapróf úr háskóla 

Doktorspróf úr háskóla 

Önnur menntun 

Vil ekki svara 

 

0 (0) 

5 (28) 

2 (11) 

2 (11) 

2 (11) 

7 (38,9) 

0 (0) 

0 (0) 

0 (0) 

Atvinnuþátttaka 

Í fullri vinnu 

Í hlutastarfi 

Atvinnulaus 

Nemi 

Utan vinnumarkaðar 

Vil ekki svara 

 

12 (67) 

2 (11) 

0 (0) 

0 (0) 

4 (22) 

0 (0) 

Áætlaðar samanlagðar heildartekjur 
heimilisins á mánuði fyrir skatt 

≤200.000 kr 

201.000-300.000 kr 

301.000-400.000 kr 

401.000-500.000 kr 

501.000-600.000 kr 

601.000-700.000 kr 

701.000-900.000 kr 

≥901.000 kr  

Veit ekki 

Vil ekki svara 

 
 

0 (0) 

1 (6) 

1 (6) 

2 (11) 

0 (0) 

0 (0) 

2 (11) 

9 (50) 

1 (6) 

2 (11) 

Kyn nýbura 

Drengur 

Stúlka 

 

9 (50) 

9 (50) 

Meðgöngualdur við fæðingu 

Fyrirburi (<34v) 

Síðfyrirburi (34-37v) 

Fullburða (>37v) 

 

4 (22) 

4 (22) 

10 (56) 

Fæðingarþyngd nýburans 

<1.000 g 

1.000-1.999 g 

2.000-2.999 g 

3.000-3.999 g 

4.000-4.999 g 

≥5.000 g 

 

0 (0) 

3 (17) 

4 (22) 

9 (50) 

2 (11) 

0 (0) 
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Tafla 2. Framhald 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Breyta n (%) 

Aldur nýbura nú  

0-2 daga 

3-5 daga 

6-8 daga 

9-11 daga 

12-14 daga 

15-17 daga 

18-20 daga 

21-23 daga 

 

0 (0) 

6 (30) 

6 (30)  

2 (10) 

4 (20)  

0 (0) 

1 (5) 

1 (5)  

Meðalnætursvefn undanfarið ár 

0-1 klst 

2-3 klst 

4-5 klst 

6-7 klst 

8-9 klst 

10-11 klst 

 

0 (0)  

0 (0)  

0 (0)  

9 (50) 

8 (45) 

1 (5)  

Meðalnætursvefn undanfarna viku 

0-1 klst 

2-3 klst 

4-5 klst 

6-7 klst 

8-9 klst 

10-11 klst 

 

0 (0)  

1 (5) 

13 (73) 

3 (17)  

1 (5) 

0 (0)  

Álag undanfarið vegna aðstæðna 

Ekkert álag 

Lítið álag 

Nokkuð álag 

Mikið álag 

Mjög mikið álag 

 

0 (0) 

2 (11) 

4 (22) 

8 (44) 

4 (22) 

Álag undanfarið samanborið við kunningja 

Miklu meira 

Nokkru meira 

Svipað 

Nokkru minna 

Miklu minna 

 

3 (17) 

13 (72) 

2 (11) 

0 (0) 

0 (0) 

Mat á líkamlegri heilsu 

Mjög góð 

Góð 

Sæmileg 

Léleg 

 

11 (61) 

6 (33) 

1 (6) 

0 (0) 

Líkamleg vanheilsa 

Já 

Nei 

 

0 (0) 

18 (100) 
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Tafla 2. Framhald 

Breyta n (%) 

Mat á andlegri heilsu 

Mjög góð 

Góð 

Sæmileg  

Léleg 

 

8 (44) 

8 (44) 

2 (11) 

0 (0) 

 

Í rannsókninni tóku 11 mæður (61%) og sjö feður (39%) þátt. Lítil dreifing var á aldri þátttakenda. 

14 af 18 þátttakendum (78%) voru á aldursbilinu 30-39 ára. Meðalaldur þátttakenda var 36 ár. 

Dreifingu aldurs má sjá á mynd 1. 

 

Mynd 1. Aldursdreifing þátttakenda (N=18) 

 

Einnig var lítil fjölbreytni í hjúskaparstöðu þátttakenda. Allir þátttakendur nema einn voru 

annaðhvort giftir/í staðfestri sambúð (72%) eða í föstu sambandi (22%). Sjö þátttakendur (39%) voru 

að eignast sitt fyrsta barn og tíu (56%) sitt annað. Tveir þriðju þátttakendanna voru í fullri vinnu og 

helmingur með yfir 901.000kr í samanlagðar heildartekjur heimilisins. Sjö þátttakendur (39%) voru 

með meistarapróf úr háskóla. Dreifingu menntunar má sjá á mynd 2.  
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Mynd 2. Dreifing hæst loknu prófgráðu þátttakenda (N=18) 

 

Helmingur foreldranna eignaðist stúlku og helmingur dreng. Fjórir foreldrar (22%) eignuðust 

fyrirbura (fæddir fyrir 34. viku), fjórir (22%) síðfyrirbura (fæddir á 34.-37. viku) og tíu fullburða börn 

(56%). Meðgöngualdur nýburanna við fæðingu var frá 33 vikum og einum degi til 41 vikna og þriggja 

daga. Að meðaltali gekk móðir með barnið í 37 vikur. Dreifingu meðgöngualdurs má sjá á mynd 3.  

 

 

Mynd 3. Dreifing meðgöngualdurs barna þátttakenda við fæðingu (N=18) 

 

Fæðingarþyngdin var á bilinu 1.084-4.114g og helmingur foreldranna átti nýbura á þyngdarbilinu 

3.000-3.999g við fæðingu. Að meðaltali var fæðingarþyngd nýbura þátttakenda 2863g. Á mynd 4 má 

sjá dreifingu yfir fæðingarþyngd nýbura þátttakenda. 
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Mynd 4. Dreifing fæðingarþyngdar barna þátttakenda (N=18) 

 

4.2 Heildarstig þátttakenda 

Mögulegum heildarstigum úr PSS-NICU álagskvarðanum var skipt upp í fimm jafnstóra flokka líkt og 

fram hefur komið. Þegar heildarstig hvers þátttakanda voru skoðuð kom í ljós að enginn þátttakandi 

var í tveimur efstu flokkunum. Heildarstigin voru á bilinu 18-116. Meðalheildarstigin voru 68 stig sem 

samsvarar 1,5 stigi í hverju atriði. Dreifinguna má sjá á mynd 5. Einnig var tekið tillit til kyns. 

 

 

Mynd 5. Dreifing heildarstiga þátttakenda á PSS-NICU álagskvarðanum (N=18) 
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4.3 Samanburður kynja 

Þegar heildarstig voru skoðuð eftir kyni kom lítill sem enginn munur fram. Feður fengu að meðaltali 67 

stig og mæður 68 stig. Bæði samvarar það 1,5 stigi í hverju atriði fyrir sig. Gert var t-próf óháðra hópa 

til að kanna hvort marktækur munur væri á meðaltölum kynjanna í hverju atriði fyrir sig. T-próf óháðra 

hópa var notað í stað t-prófs háðra hópa þar sem aðeins hluti þátttakenda er háður hvor öðrum. 

Enginn marktækur munur kom fram nema í atriðinu „að starfsmenn veiti mér ekki nægar upplýsingar 

um rannsóknir og meðferð barnsins míns“. Að meðaltali olli það feðrum álagi upp á 2,2 stig á 

skalanum 1-5 en mæðrum 1,67 stig. Allar niðurstöður má sjá í töflu 4.  

Tafla 3. Meðalstig eftir kyni fyrir hvert atriði á PSS-NICU álagskvarðanum (N=18) 

Atriði á PSS-NICU álagskvarðanum Karlar Konur 

Tæki og síritar (e. monitor) í kringum barnið mitt 1,86 2,60 

Stöðug hljóð í tækjum og síritum (e. monitors) 2,14 2,50 

Skyndileg viðvörunarhljóð frá síritum (e. monitors) 2,60 2,75 

Önnur veik börn á deildinni 2,00 1,80 

Starfsmannafjöldi á deildinni 1,43 1,40 

Slöngur og tæki tengd við barnið mitt eða nálægt því 2,29 3,00 

Mar, sár eða skurðir á barninu mínu 2,43 2,14 

Óvenjulegur litarháttur barnsins míns (t.d. fölt, gult) 2,60 2,40 

Óvenjuleg eða óeðlileg öndunarmynstur 3,50 3,25 

Að sjá barnið mitt skipta lit (t.d. að verða fölt eða blána) 3,00 2,00 

Að sjá barnið mitt hætta að anda 4,00 . 

Hve lítið barnið mitt er 2,50 2,17 

Hve krumpað í útliti barnið mitt er 1,00 1,25 

Að öndunarvél andi fyrir barnið mitt . . 

Að sjá nálar og slöngur settar í barnið mitt 2,57 3,00 

Að barnið mitt var nært með næringu í æð eða um sondu 2,17 2,73 

Þegar barnið mitt virtist vera með verki 4,00 3,80 

Þegar barnið mitt grét í lengri tíma 3,25 3,25 

Þegar barnið mitt virtist hrætt 3,00 4,00 

Þegar barnið mitt virtist dapurt 4,00 3,75 

Lint og veiklulegt útlit barnsins míns 3,50 3,50 

Rykkjóttar eða órólegar hreyfingar barnsins míns 3,40 2,50 

Að barnið mitt gat ekki grátið eins og önnur börn 3,50 3,00 

Þegar barnið mitt var bankað vegna slíms í lungum 3,00 . 

Að vera aðskilin/n frá barninu mínu 3,60 3,60 

Að gefa barninu mínu ekki sjálf/ur að borða 2,00 3,11 

Að geta ekki sinnt barninu mínu sjálf/ur (skipta á bleyju, baða) 2,50 3,17 

Að geta ekki haldið á barninu mínu þegar ég vildi 3,00 3,63 

Að gleyma stundum hvernig barnið mitt lítur út . 3,00 
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Tafla 4. Framhald 

Atriði á PSS-NICU álagskvarðanum Karlar Konur 

Að geta ekki deilt barninu mínu með fjölskyldumeðlimum 2,00 2,60 

Að finnast ég hjálparlaus og geta ekki verndað barnið mitt fyrir 
sársaukafullum inngripum 

3,00 4,13 

Að vera hrædd/ur við að snerta og halda á barninu mínu 2,60 4,25 

Að upplifa að starfsmenn séu nánari barninu mínu en ég 1,20 1,60 

Að finnast ég hjálparvana gagnvart því hvernig ég geti hjálpað 
barninu mínu á þessum tíma 

3,00 4,13 

Starfsmenn útskýra of hratt 1,50 2,33 

Starfsmenn nota orð sem ég skil ekki 1,60 2,00 

Starfsmenn gefa ólíkar (ósamhljóma) upplýsingar um ástand 
barnsins míns 

2,20 2,60 

Að starfsmenn veiti mér ekki nægar upplýsingar um rannsóknir 
og meðferð barnsins míns 

2,20* 1,67* 

Að starfsmenn tali ekki nægilega mikið við mig 1,00 2,00 

Að of margir ólíkir aðilar (læknar, hjúkrunarfræðingar, o.fl.) tali 
við mig 

2,00 2,75 

Erfiðleikar við að fá upplýsingar eða hjálp þegar ég kem eða 
hringi á deildina 

1,00 1,00 

Að vera óviss um að í mig yrði hringt við breytingar á ástandi 
barnsins míns 

1,75 3,25 

Að starfsmenn sýnast áhyggjufullir yfir barninu mínu 2,33 2,80 

Að starfsmenn hegði sér líkt og þeir vilji ekki hafa foreldri 
nálægt 

1,00 1,50 

Að starfsmenn hegði sér líkt og þeir skilji ekki hegðun eða 
sérstakar þarfir barnsins míns 

1,00 2,33 

Hve álagsvaldandi hefur upplifunin af því að vera með barnið 
þitt á Vökudeild verið fyrir þig? 

3,00 3,27 

Samanlögð stig 67,00 68,36 

*=marktækt við 95% öryggisstig. 

4.4 Lýsandi tölfræði atburða- og heildarmælingar 

Meðaltal og staðalfrávik í atburðamælingu var reiknað fyrir hvern flokk álagskvarðans og heildarfjölda 

stiga. Meðaltölin lágu á bilinu 2,09-3,05 og staðalfrávikin á bilinu 1,04-1,26. Lýsandi tölfræði fyrir 

niðurstöður úr PSS-NICU álagskvarðanum fyrir atburðamælingu má sjá í töflu 5. Meðaltal og 

staðalfrávik fyrir heildarmælingu var reiknað fyrir heildarfjölda stiga. Meðaltalið var 1,92 og 

staðalfrávikið 1,24. 
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Tafla 4. Meðaltal og staðalfrávik í atburðamælingu fyrir hvern flokk PSS-NICU álagskvarðans 
(N=18) 

Flokkar PSS-NICU Meðaltal  Staðalfrávik 

A. Það sem algengt er að sjá og heyra á Vökudeild 2,09 1,06 

B. Útlit og hegðun barnsins 2,83 1,23 

C. Foreldrahlutverkið og sambandið við barnið 3,05 1,34 

D. Framkoma og samskipti við starfsfólk 2,09 1,04 

Heildarstig 2,64 1,26 

 

4.5 Áreiðanleiki og innra samræmi mælitækisins  

Cronbach's α kvarðans fyrir hvern þátt í atburðamælingu (e. metric 1) var á bilinu 0,742-0,869 og 

meðaltalið var 0,825. Cronbach's α kvarðans fyrir hvern þátt í heildarmælingu (e. metric 2) var á bilinu 

0,707-0,871 og meðaltalið var 0,802. Hæst var Cronbach's α í flokknum „foreldrahlutverkið og 

sambandið við barnið“ og lægst í flokknum „framkoma og samskipti við starfsfólk“ bæði fyrir 

atburðamælingu og heildarmælingu. Cronbach's α kvarðans fyrir heildarstig í atburðamælingu var 

0,932 og í heildarmælingu 0,924 og hve nálægt það er 1,0 segir til um hve gott innra samræmið er í 

PSS-NICU álagskvarðanum. Í töflu 6 má sjá niðurstöður útreikninganna. Þar sést að Cronbach's α er 

alls staðar >0,70 og því er kvarðinn áreiðanlegur. 

Tafla 5. Samanburður á áreiðanleika PSS-NICU álagskvarðans fyrir hvern flokk og í heild með 
Cronbach's α með atburða- og heildarmælingu (N=18) 

Flokkar PSS-NICU Atburðamæling 

(Metric 1) 

Heildarmæling 

(Metric 2) 

A. Það sem algengt er að sjá og heyra á Vökudeild 0,856 0,816 

B. Útlit og hegðun barnsins 0,831 0,814 

C. Foreldrahlutverkið og sambandið við barnið 0,869 0,871 

D. Framkoma og samskipti við starfsfólk 0,742 0,707 

Heildarstig á kvarðanum 0,932 0,924 

 

4.6 Réttmæti mælitækisins  

Pearson's r fylgnistuðull var reiknaður fyrir öll atriðin á viðbótarspurningunum og öll atriðin á PSS-

NICU álagskvarðanum. Marktækt neikvætt samband kom fram á milli aldurs og kyns þátttakenda sem 

þýðir að marktækt fleiri feður en mæður voru eldri af þeim sem tóku þátt í rannsókninni. Marktækt 

jákvætt samband kom fram á milli flokka PSS-NICU álagskvarðans. Það þýðir að því fleiri stig sem 

þátttakandi fékk í einum flokki því fleiri fékk hann í hinum flokkunum og af heildarstigum. Annað sem 

kom fram var að marktækt neikvætt samband var á milli kyns barns og flokka A og C á PSS-NICU 

álagskvarðanum ásamt heildarstigum á kvarðanum. Það segir til um að foreldrar drengja upplifðu 

meira heildarálag og álag sem viðkom því sem algengt er að sjá og heyra á Vökudeild, 
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foreldrahlutverkinu og sambandi við barnið en foreldrar stúlkna. Að lokum kom fram marktækt neikvætt 

samband á milli þess hve mikið einstaklingur var vanur að sofa á hverri nóttu áður og hve mörg 

heildarstig hann fékk á PSS-NICU álagskvarðanum ásamt stigum í flokki A. Þeir sem voru vanir að 

sofa meira áður en barnið þeirra fæddist upplifðu meira álag. Pearson’s r fylgnistuðla má sjá í töflu 7.  

 

Tafla 6. Pearson's r fylgnistuðlar fyrir ýmis atriði á PSS-NICU álagskvarðanum og 
viðbótarspurningunum (N=18) 

 Kyn 

þáttt. 

Aldur 

þáttt. 

A B C D Heildar-

stig 

Svefn 

áður 

Svefn 

nú 

Aldur 

þáttt. 

-0,498*         

A 0,029 -0,084        

B -0,140 -0,197 0,681**       

C 0,253 -0,210 0,871** 0,711**      

D -0,071 -0,200 0,535* 0,625** 0,483*     

Heildar-

stig 

0,021 -0,223 0,870** 0,918** 0,899** 0,726**    

Svefn 

áður 

0,084 -0,568* 0,478* 0,367 0,419 0,384 0,470*   

Svefn 

nú 

0,132 0,119 0,101 0,356 0,282 0,186 0,301 0,003  

Kyn 

barns 

-0,114 0,151 -0,610** -0,456 -0,648** -0,423 -0,608** -0,381 -0,231 

Þáttt. = þátttakanda 

A = Heildarstig í flokknum „það sem algengt er að sjá og heyra á Vökudeild“ á PSS-NICU 
álagskvarðanum 

B = Heildarstig í flokknum „hvernig barnið þitt leit út eða hagaði sér á Vökudeild og meðferðir sem 
barnið hugsanlega fékk“ á PSS-NICU álagskvarðanum 

C = Heildarstig í flokknum „foreldrahlutverkið og samband þitt við barnið“ á PSS-NICU 
álagskvarðanum 

D = Heildarstig í flokknum „framkoma og samskipti við starfsfólk“ á PSS-NICU álagskvarðanum 

Heildarstig = Heildarstig á PSS-NICU álagskvarðanum 

* = Fylgni er marktæk við 95% öryggisstig 

** = Fylgni er marktæk við 99% öryggisstig 

4.7 Einstök svör þátttakenda 

Eins og fram hefur komið voru tvær opnar spurningar, ein í viðbótarspurningunum og ein í PSS-NICU 

álagskvarðanum. Spurt var um upplifun af því að vera með barn á Vökudeild og hvort eitthvað annað 

en það sem kom fram í PSS-NICU álagskvarðanum hafi verið álagsvaldandi fyrir foreldra. Svör 

foreldra við opnum spurningum voru borin saman við flokkanna á PSS-NICU álagskvarðanum. Svörin 

verða kynnt hér samhliða niðurstöðum úr hverjum flokki PSS-NICU álagskvarðans fyrir sig.          
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Í flokknum „það sem algengt er að sjá og heyra á Vökudeild“ sögðust sex þátttakendur (33%) ekki 

hafa upplifað álag vegna annarra veikra barna á deildinni en átta þátttakendur (44%) upplifðu lítið 

álag. Eitt foreldri svaraði í opinni spurningu: „Aðal álagsvaldurinn fyrir utan..., voru aðrir foreldrar að 

upplifa sína hræðslu, sorg og geðshræringar varðandi sín börn. Það var álagsvaldur og samkennd 

sem er holl hverjum manni. Ég get ekki sett út á þessa deild. En, fyrir fólk sem ekki er jafn opið og 

spurjandi eins og við og byrgir hlutina inni í sér held ég að sálfræðingur sé nauðsynlegur.“. 

Heildarstigin frá öllum þátttakendunum fyrir þetta atriði voru 32. Annað foreldri sagði „Tækin mættu 

vera betri (en kannski vorum við óheppin með sett).“. Það atriði sem fær flest stig í þessum flokki er 

„stöðug hljóð frá tækjum og síritum (e.monitors)“ og fær það 40 stig. Þremur þátttakendum (17%) þótti 

það valda þeim nokkru álagi og þremur (17%) miklu álagi. Dreifingu svara þátttakenda við þessum 

atriðum má sjá á mynd 6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Í flokknum „hvernig barnið þitt leit út eða hagaði sér á Vökudeild“ voru tveir þátttakendur (11%) sem 

sögðu að það hafi valdið þeim mjög miklu álagi að sjá nálar og slöngur settar í barnið sitt. Tveir 

þátttakendur (11%) sögðu það hafa valdið þeim miklu álagi og sex (33%) nokkru álagi. Eitt foreldri 

sagði í opinni spurningu: „Það að geta ekki haft hann hjá mér fyrstu fjóra daga lífs hans og þurfa að 

skilja við hann á nóttunni vitandi að hann væri á gjörgæslu og í endalausum rannsóknum, þar sem 

verið er að stinga nálum í hann og gera ýmislegt sem veldur honum sársauka og álagi var virkilega 

erfitt.“. Fimm þátttakendur (28%) sögðust hafa upplifað mikið álag þegar barnið þeirra virtist vera með 

verki og tveir (11%) sögðust hafa upplifað mjög mikið álagi. Dreifingu svara við þessum atriðum má sjá 

á mynd 7.  

Mynd 6. Svör þátttakenda við völdum atriðum úr flokknum „það sem algengt er að sjá 
og heyra á Vökudeild“ (N=18) 
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Í flokknum „foreldrahlutverkið og samband þitt við barnið“ sögðust fimm þátttakendur (28%) hafa 

upplifað mikið álag við það að vera aðskilin/n frá barninu sínu og þrír (17%) upplifðu mjög mikið álag. 

Eitt foreldri sagði í opinni spurningu: „Starfið sem fram fer á Vökudeildinni er ótrúlega gott og þeir 

vankantar sem eru skrifast fyrst og fremst á aðstöðuleysi fyrir aðstandendur.“. Þegar spurt er um aðra 

álagsvaldandi þætti er annað foreldri sem segir: „Að geta ekki sinnt eldri börnunum á þessu tímabili.“. 

Fimm þátttakendur (28%) upplifðu nokkuð álag og tveir (11%) upplifðu mjög mikið álag vegna þess að 

þeir gátu ekki deilt barninu sínu með fjölskyldumeðlimum. Dreifingu svara við þessum atriðum má sjá á 

mynd 8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Langflest svörin við opnu spurningunum sneru að framkomu og samskiptum við starfsfólk. 

Þátttakendur voru mjög jákvæðir í garð starfsfólks Vökudeildar. Einn þátttakandi sagði í opinni 

spurningu: „Ég vil taka fram að frábært starfsfólk og góð þjónusta dró mikið úr álagi.“. Annað foreldri 

Mynd 7. Svör þátttakenda við völdum atriðum úr flokknum „hvernig barnið þitt leit út 
og hagaði sér á Vökudeild“ (N=18) 

Mynd 8. Svör þátttakenda við völdum atriðum úr flokknum „foreldrahlutverkið og 
sambandið við barnið“ (N=18) 
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sagði: „Starfsfólk deildarinnar veitti okkur stöðugt upplýsingar og hélt í höndina á okkur í gegnum 

þetta. Við vorum í eins góðum höndum og hægt verður. Ég gef Vökudeildinni toppeinkunn! Virkilega til 

fyrirmyndar.“. Enn annað foreldri sagði: „Frábært starfsfólk sem vill allt fyrir okkur gera, gætir barnsins 

vel og tekur fullt tillit til okkar. Læknar eru aðgengilegir og upplýsa oft og vel um aðstæður barnsins.“. 

Tíu þátttakendur (56%) sögðust ekki hafa upplifað það að starfsmenn noti orð sem þeir skilja ekki og 

11 (61%) sögðust ekki hafa upplifað að starfsmenn útskýri of hratt. Tíu þátttakendur (56%) sögðust 

ekki hafa upplifað það að starfsmenn veiti þeim ekki nægar upplýsingar um rannsóknir og meðferð 

barnsins. Átta (44%) sögðust hafa upplifað það. Eitt foreldri kom með gagnrýni og sagði: „Stofugangur 

lækna virðist vera mikið á sama tíma á Vökudeild og Sængurlegudeild og erfitt að vera á báðum 

stöðum.“. 14 þátttakendur (78%) sögðust ekki hafa upplifað það að eiga í erfiðleikum með að fá 

upplýsingar eða hjálp þegar þeir komu eða hringdu á deildina. Dreifingu svara við þessum atriðum má 

sjá á mynd 9.  

 

Mynd 9. Svör þátttakenda við völdum atriðum úr flokknum „framkoma og samskipti við starfsfólk“ 
(N=18) 
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5 Umræður 

Markmið verkefnisins var meðal annars að kanna hvort það væri marktækt samband á milli 

bakgrunnsbreyta þátttakenda og álagsins sem þeir upplifa í tengslum við innlögn barns þeirra á 

Vökudeild og ennfremur hvort það væri sambærilegt niðurstöðum erlendra rannsókna. Meginmarkmið 

verkefnisins var að forprófa íslenska þýðingu á PSS-NICU álagskvarðanum og meta áreiðanleika og 

innra samræmi hans. Rannsóknartilgáta var sett fram um að íslensk þýðing á PSS-NICU 

álagskvarðanum væri áreiðanleg og hefði fullnægjandi innra samræmi. 

Eina marktæka sambandið sem kom fram á milli bakgrunnsbreyta og álags sem vert er að skoða 

betur var að feður upplifðu marktækt meira álag en mæður þegar kom að ófullnægjandi 

upplýsingaflæði starfsfólks Vökudeildar til foreldra. Sá flokkur sem fékk flest stig var flokkur C, 

„foreldrahlutverkið og sambandið við nýburann“ og sá flokkur sem fékk fæst stig var flokkur D, 

„framkoma og samskipti við starfsfólk“. PSS-NICU álagskvarðinn í íslenskri þýðingu reyndist 

áreiðanlegur og innra samræmi hans gott (Cronbach’s α=0,932). 

5.1 Þýðing álagskvarðans 

Taka þarf tillit til menningar við þýðingu og innleiðingu á mælitækjum í nýju landi. Þar sem merking 

getur breyst við þýðingu yfir á nýtt tungumál er mikilvægt að fylgja stöðluðu formi í þýðingarferlinu til 

þess að gæta að réttmæti þýdda mælitækisins (Månsson o.fl., 2015). Dæmi um staðlaða 

þýðingaraðferð er „þýðing-bakþýðing“ aðferðin. Sú aðferð var notuð við þýðingu PSS-NICU 

álagskvarðans yfir á íslensku, rétt eins og við þýðingu álagskvarðans yfir á önnur tungumál (de Souza 

o.fl., 2012; Ichijima o.fl., 2011; Månsson o.fl., 2015). 

Í sænsku rannsókninni fylgdi PSS-NICU álagskvarðanum opin spurning þar sem foreldrum gafst 

kostur á að koma á framfæri athugasemdum ef eitthvað var illskiljanlegt eða óskýrt varðandi þýðingu 

og orðalag spurningalistans. Ef lítið er um gagnrýni á orðalag frá foreldrum, líkt og raunin var í sænsku 

forprófuninni, styrkir það kenninguna um að þýðingin sé góð (Månsson o.fl., 2015). Við forprófun 

íslensku þýðingarinnar var ekki boðið upp á slíka spurningu en telja rannsakendur að það hefði verið 

afar gagnlegt til að fá ábendingar frá foreldrum. 

5.2 Eru tengsl á milli bakgrunnsbreyta og upplifun af álagi? 

Lægstu mögulegu heildarstig PSS-NICU álagskvarðans eru núll og hæstu 230. Dreifing heildarstiga í 

rannsókninni var á bilinu 18-116. Meðalheildarstigin voru 68 sem jafngildir meðalstigi 1,5 fyrir hvert 

atriði álagskvarðans. Þetta er sambærilegt meðalstigum sænsku forprófunarinnar en þau voru 1,6 

(Månsson o.fl., 2015). Meðalstigin í íslensku forprófuninni voru hins vegar lág í samanburði við aðrar 

erlendar rannsóknir. Hæst voru meðalstigin í indversku rannsókninni en þau voru 4,37 (Niranjan o.fl., 

2015) og næsthæst í suður-kóresku rannsókninni en þau voru 3,6 (Kim, 2000). Í Ástralíu voru 

meðalstigin 2,96 (Turner o.fl., 2015) og í Brasilíu 2,2 (de Souza o.fl., 2012). Út frá þessu má álykta að 

álagið á íslenskum foreldrum barna á nýburagjörgæslu sé lægra en víða erlendis.  Hugsanlega skýrir 

það að einhverju leyti hve lágt álagið á foreldrunum var að álagskvarðinn var fylltur út í heimferðarviku 

barnsins og barnið því langt komið í sínu bataferli.  
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5.2.1 Aldur foreldra 

Aldur þátttakenda var borinn saman við stigafjölda á PSS-NICU álagskvarðanum líkt og gert er í 

erlendum rannsóknum. Í úrtaki þessarar rannsóknar var lítil dreifing á aldri þátttakenda og var 

meðalaldurinn 36 ár. 14 af 18 foreldrum (78%) voru á aldursbilinu 30-39 ára og þrír foreldar (17%) yfir 

fertugt. Þá var aðeins eitt foreldri yngra en 20 ára. Vert er að nefna að þátttakendur gáfu upp aldur 

sinn með því að merkja við viðeigandi aldursbil sem spönnuðu tíu ár. Vegna þessa eru útreikningar 

meðalaldurs foreldra ónákvæmir. Rannsakendur velta fyrir sér hvort betra væri, þegar um stærra úrtak 

er að ræða, að annaðhvort minnka aldursbil svarmöguleikanna eða að biðja foreldra að skrifa aldur 

sinn í árum. Hinsvegar væru það líklega of persónugreinanlegar upplýsingar í svo smáu úrtaki sem 

þessu. Engu að síður er ljóst að í þessari rannsókn er aldur foreldra hærri en í erlendu rannsóknunum. 

Meðalaldur þátttakenda í sænsku rannsókninni var 32 ár (Månsson o.fl., 2015) sem er nálægt 

meðalaldri íslensku foreldranna sem var 35 ár. Hugsanlega skýrir það hve svipuð meðalstigin voru en 

meðalstigin í Svíþjóð voru 1,6 (Månsson o.fl., 2015) og meðalstigin á Íslandi 1,5. Meðalaldur 

þátttakenda var ekki tekinn fram í indversku né suður-kóresku rannsóknunum en þær rannsóknir 

fengu flest meðalstig (Kim, 2000; Niranjan o.fl., 2015). Í suður-amerísku rannsókninni var meðalaldur 

þátttakenda örlítið lægri en í þeirri íslensku. Meðalaldurinn var 29 ár en þar voru einnig tæplega 10% 

mæðra undir 19 ára aldri og voru meðalstigin 3,1 (Wormald o.fl., 2015). Hugsanleg skýring á háum 

meðalstigum er hve margar mæður voru undir 19 ára aldri. Flestir foreldranna í brasilísku rannsókninni 

voru á aldursbilinu 20-29 ára og meðalstigin voru 2,2 (de Souza o.fl., 2012). Meðalaldur mæðra í 

írönsku rannsókninni var 25 ár og meðalstigin í kringum 2 (Abdeyazdan o.fl., 2014). Þessar 

niðurstöður virðast gefa til kynna að álagið er meira eftir því sem foreldrar eru yngri.  

Þó ber ekki öllum niðurstöðum rannsókna saman um tengsl milli aldurs foreldra og álags. Í 

áströlsku og nígerísku rannsóknunum hafði aldur foreldra mikil áhrif á álag þeirra. Ef flokkur A á PSS-

NICU var skoðaður sérstaklega kom í ljós að því eldri sem foreldrarnir voru, því meira álag upplifðu 

þeir (Chiejine og Ebenebe, 2014; Turner o.fl., 2015). Aftur á móti kom fram í niðurstöðum nýsjálensku 

og japönsku samanburðarrannsóknarinnar að feður upplifðu meira álag eftir því sem þeir voru yngri 

(Ichijima o.fl., 2011). Samkvæmt niðurstöðum íslensku forprófunarinnar voru ekki marktæk tengsl á 

milli aldurs foreldra og álags. Rannsakendur telja að það geti að hluta til orsakast af smæð úrtaksins 

og hve einsleit aldursdreifingin var, en hvoru tveggja getur haft áhrif.  

5.2.2 Kyn foreldra 

Í rannsókninni voru 61% þátttakenda mæður og 39% feður en það er mun jafnari kynjaskipting en í 

rannsóknum margra annarra landa. Í nígerísku rannsókninni voru 95% þátttakenda mæður (Chiejine 

og Ebenebe, 2014), í áströlsku rannsókninni voru 85% þátttakenda mæður (Turner o.fl., 2015) og í 

indverksu og suður-kóresku rannsóknunum voru þátttakendur eingöngu mæður (Kim, 2000; Niranjan 

o.fl., 2015). Í löndum sem eru nær Íslandi var samsetning kynjanna jafnari. Sem dæmi má nefna að í 

Svíþjóð voru 64% þátttakenda mæður og 36% feður (Månsson o.fl., 2015). Ef til vill skýrist það af 

menningarmun. Eins og áður hefur komið fram fá feður með barn á nýburagjörgæslu á tilteknu 

sjúkrahúsi í Íran aðeins að verja hálftíma á dag með barninu sínu (Abdeyazdan o.fl., 2014). Á Íslandi 

hafa báðir foreldrar ótakmarkaðan rétt til að vera hjá barninu sínu. Einnig er réttur mæðra og feðra til 
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fæðingarorlofs á Íslandi jafn. Foreldrar eiga sjálfstæðan rétt til fæðingarorlofs í þrjá mánuði hvort um 

sig og sameiginlegan rétt á þremur mánuðum til viðbótar sem þeir geta skipt með sér eða annað 

foreldrið tekið í heild. Ef foreldrar eignast fleiri en eitt barn eiga þeir sameiginlegan rétt á lengingu 

fæðingarorlofs um þrjá mánuði fyrir hvert barn umfram eitt sem fæðist á lífi. Ef barn þarf að dveljast á 

sjúkrahúsi lengur en sjö daga í beinu framhaldi af fæðingu eiga foreldrar sameiginlegan rétt á lengingu 

fæðingarorlofs um þann dagafjölda sem barnið dvelur á sjúkrahúsi fyrir fyrstu heimkomu barnsins. 

Framlenging getur að hámarki orðið fjórir mánuðir (Reglugerð um greiðslur úr Fæðingarorlofssjóði og 

greiðslu fæðingarstyrks nr. 1218/2008). Jafn réttur foreldra til fæðingarorlofs gerir feðrum auðveldara 

fyrir að vera virkir þátttakendur í umönnun og meðferð barna sinna en í löndum þar sem réttur þeirra 

er minni. 

Rannsóknir sem snúa að barneignarferlinu hafa að mestum hluta snúið að mæðrum en áhersla á 

upplifun og líðan feðra hefur aukist á síðustu árum (Provenzi og Santoro, 2015). Rannsóknir gefa til 

kynna að upplifun mæðra og feðra af nýburagjörgæslu geti verið nokkuð misjöfn. Rannsóknir sem 

kanna mun á álagi mæðra og feðra á nýburagjörgæslu hafa leitt í ljós að umhverfi nýburagjörgæslu 

veldur mæðrum meira álagi en feðrum (Griffin o.fl., 2015). Hins vegar sýndu niðurstöður rannsóknar á 

líðan foreldra sem átt höfðu barn á nýburagjörgæslu að fleiri feður en mæður voru með einkenni 

áfallastreituröskunar fjórum mánuðum eftir fæðingu barnsins (Busse o.fl., 2013). 

Í íslensku forprófuninni var einungis marktækur munur á milli mæðra og feðra í einu atriði á PSS-

NICU álagskvarðanum. Það atriði var „að starfsmenn veiti mér ekki nægar upplýsingar um rannsóknir 

og meðferð barnsins“ og fengu feður marktækt fleiri stig en mæður. Að öðru leyti var enginn munur á 

álagi mæðra og feðra. Rannsakendur telja áhugavert að velta fyrir sér hvort að þar hafi áhrif hve virkir 

íslenskir feður eru sem umönnunaraðilar. Einnig er vert að líta á upplýsingar að ofan um jafnan rétt 

mæðra og feðra á Íslandi til fæðingarorlofs í þessu samhengi, en það stuðlar að því að þeir geti varið 

tíma sínum á nýburagjörgæslunni hjá barninu frekar enn að vera í vinnu. 

Einnig væri áhugavert að skoða búsetu foreldranna og áætlaðan tíma sem þau hafa varið á 

nýburagjörgæslunni á degi hverjum að meðaltali. Rannsakendur telja viðveru foreldra á Vökudeildinni 

mjög mikla samanborið við foreldra víða erlendis og að það gæti haft áhrif á hve jafnt álagið er hjá 

mæðrum og feðrum. 

Í japönsku rannsókninni var meðaltal klukkustunda sem mæður höfðu varið á nýburagjörgæslunni á 

viku tíu tímar og einungis fjórir hjá feðrum. Á þeirri nýburagjörgæslu var heimsóknartími foreldra 

takmarkaður við ákveðinn tíma dags. Í niðurstöðum rannsóknarinnar kom fram að því minni tíma sem 

foreldrar vörðu á nýburagjörgæslunni, því meira var álagið (Ichijima o.fl., 2011). Sambærilegar 

niðurstöður komu fram í ítölsku rannsókninni á áhrifum fjölskylduhjúkrunar og aukins stuðnings á álag. 

Þar kom fram að foreldrar samanburðarhópsins sem gafst einungis kostur á því að verja klukkustund á 

dag á nýburagjörgæslunni upplifðu töluvert meira álag en foreldrar tilraunahópsins sem fengu að vera 

í átta klukkustundir á dag á deildinni (De Bernardo o.fl., 2017).  

5.2.3 Meðgöngualdur og fæðingarþyngd 

Í forprófuninni áttu tíu af 18 þátttakendum fullburða barn, fjórir síðfyrirbura og aðeins fjórir áttu 

fyrirbura. Þá var meðalmeðgöngualdur 37 vikur sem er mjög hátt samanborið við erlendar rannsóknir. 
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Meðalfæðingarþyngd barna foreldranna var í samræmi við þetta nokkuð há eða 2863g. Þá áttu níu af 

18 foreldrum börn sem vógu 3000-4000g við fæðingu. Einungis eitt foreldri átti barn sem var á 

þyngdarbilinu 1000-2000g við fæðingu og enginn átti barn sem fæddist undir 1000g. Þegar álag á 

foreldrum var kannað út frá þessum þáttum var engin marktæk fylgni við meðgöngualdur eða 

fæðingarþyngd barna þeirra. Það er ólíkt niðurstöðum margra erlendra rannsókna þar sem hlutfall 

foreldra fyrirbura var töluvert hærra og fæðingarþyngd barna þeirra því lægri. 

Í áströlsku rannsókninni voru yfir 95% þátttakenda foreldrar fyrirbura og voru meðalstig þeirra 2,96 

á PSS-NICU álagskvarðanum (Turner o.fl., 2015). Í rannsókninni sem kannaði mun milli 

Bandaríkjanna og Bretlands var meðalfæðingarþyngd barna bresku foreldranna 2030g og barna 

bandarísku foreldranna 2500g. Þá var meðalmeðgöngualdur barna bresku foreldranna 32,8 vikur og 

barna bandarísku foreldranna 35,2 vikur. Meðalstig breskra þátttakenda voru 2,94 og bandarískra 

þátttakenda 2,95 (Franck, Cox, Allen og Winter, 2005). Sama hlutfall (50%) var af foreldrum fyrirbura í 

íslensku forprófuninni og sænsku rannsókninni og meðalstigin mjög svipuð. Meðalstig sænsku 

foreldranna var 1,6 (Månsson o.fl., 2015) og íslenskra foreldra 1,5.  

Í nígerísku rannsókninni var samband milli álags á foreldrum og meðgöngualdurs barna þeirra 

sérstaklega skoðað. Foreldrar reyndust upplifa meira álag í flokki A á PSS-NICU álagskvarðanum eftir 

því sem meðgöngualdur barns þeirra var lægri, en meðalmeðgöngualdur barna foreldranna var 35,2 

vikur (Chiejine og Ebenebe, 2014). Suður-ameríska rannsóknin kannaði eingöngu álag á foreldrum 

barna með mjög lága fæðingarþyngd (500-1500g). Meðalmeðgöngualdur barna foreldranna var 29 

vikur og meðalfæðingarþyngd þeirra 1135g en þriðjungur foreldranna átti barn sem var undir 1000g 

við fæðingu. Meðalstig á PSS-NICU hjá þessum foreldrum var 3,1 stig sem er töluvert hærra en í 

íslensku forprófuninni (Wormald o.fl., 2015). Þar sem hlutfall foreldra sem eiga fyrirbura og/eða barn 

með lága fæðingarþyngd er lægra í íslensku forprófuninni en erlendum rannsóknum má álykta að það 

geti verið ein skýringin á lágu heildarálagi úrtaksins. 

5.3 Flokkar álagskvarðans 

5.3.1 Foreldrahlutverkið og sambandið við barnið 

Eins og fram hefur komið eru breytingar á foreldrahlutverkinu gríðarlegur álagsþáttur fyrir foreldra 

barna á nýburagjörgæslu, sérstaklega ef þeir eiga fyrirbura. Aðskilnaður foreldra og barns er mikill 

þegar barn leggst inn á nýburagjörgæslu. Þrátt fyrir að foreldrar verji miklum tíma með barninu gefst 

þeim einnig minni kostur á að annast það og sinna þörfum þess en þeir vildu (Griffin o.fl., 1998). 

Niðurstöður forprófunarinnar leiddu í ljós að flest heildarstig fengust í flokki C á PSS-NICU sem 

snýr að foreldrahlutverkinu og sambandi við barnið. Eru þessar niðurstöður í samræmi við erlendar 

rannsóknir en breytingar á foreldrahlutverkinu reyndust vera helsta orsök á álagi hjá foreldrum í fjórum 

rannsóknum (Akbarbegloo o.fl., 2013; Busse o.fl., 2013; de Souza o.fl., 2012; Wormald, 2015). Í 

áströlsku rannsókninni kom einnig fram að eftir því sem foreldrar fengu fleiri stig í flokki C voru þeir 

líklegri til að nýta sér stuðningshópa (Turner o.fl., 2015). 
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5.3.2 Framkoma og samskipti við starfsfólk 

Eins og áður segir geta samskipti við starfsfólk valdið foreldrum barna á nýburagjörgæslu gríðarlegu 

álagi. Foreldrar hafa þörf fyrir stöðugar upplýsingar um ástand barnsins og getur álagið sérstaklega 

magnast upp ef upplýsingar sem þeir fá um barnið sitt eru óskýrar (Griffin o.fl., 1998). 

Niðurstöður ítölsku rannsóknarinnar sýndu fram á góð áhrif fjölskylduhjúkrunar á álag á foreldrum 

og ánægju þeirra með þjónustu starfsfólks á nýburagjörgæslunni. Foreldrar tilraunahópsins höfðu betri 

aðstöðu á deildinni, gátu varið fleiri klukkustundum á dag með barninu, höfðu meiri aðgang að 

starfsfólki og fengu handleiðslu hjúkrunarfræðinga við umönnun barns síns. Þessir foreldrar upplifðu 

minna álag og meiri ánægju með þjónustuna en foreldrar samanburðarhópsins sem fengu hefðbundna 

þjónustu (De Bernardo o.fl., 2017).  

Áhugavert er að sjá að í forprófuninni var álag lægst í tveimur flokkum og var annar þeirra flokkur D 

sem snýr að samskiptum við starfsfólk. Þegar sérhvert atriði í þeim flokki er kannað er vert að skoða 

eitt atriði nánar en það er atriðið „erfiðleikar við að fá upplýsingar eða hjálp þegar ég kem eða hringi á 

deildina“. Þar kemur fram að 14 af 18 þátttakendum merktu við „á ekki við“ og hinir fjórir merktu við 

„ekkert álag“. Út frá þessu má álykta að foreldrar hafi góðan aðgang að starfsfólki Vökudeildar og að 

þeir séu vel upplýstir um ástand barnsins. Þrátt fyrir að heildarstig fyrir álag í flokknum hafi verið lágt 

sneru flest svörin við opnu spurningunum að samskiptum og framkomu starfsfólks Vökudeildar. Svörin 

voru langflest jákvæð og einkenndust af mikilli ánægju með þjónustu deildarinnar og þakklæti í garð 

starfsfólks. Því má álykta að starfsfólk Vökudeildar veiti fyrirmyndar þjónustu sem kemur fram í lágum 

heildarstigum í flokki D og þar með lægri stigum á álagskvarðanum í heild. 

5.4 Áreiðanleiki og innra samræmi PSS-NICU álagskvarðans 

Rannsóknartilgáta um að íslensk þýðing á PSS-NICU álagskvarðanum hafi fullnægjandi innra 

samræmi og sé áreiðanleg til að meta álag á foreldrum barna á Vökudeild stóðst. Þar af leiðandi er 

núlltilgátunni hafnað. 

Cronbach’s α kvarðans fyrir heildarstig í atburðamælingu var 0,932 og í heildarmælingu 0,924 sem 

er með því hæsta sem rannsóknir á PSS-NICU álagskvarðanum hafa náð að sýna fram á. Í tölfu 9 má 

sjá yfirlit yfir helstu niðurstöður Cronbach’s α úr erlendum rannsóknum í samanburði við íslensku 

forprófunina. Þar koma einnig fram meðalstig þar sem við á. 
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 Tafla 7. Samanburður á meðalstigum og Cronbach’s α áreiðaleikastuðlum fyrir 
atburðamælingu og heildarmælingu á milli ólíkra rannsókna sem styðjast við PSS-
NICU álagskvarðann 

 

 

 

 

Land Atburðamæling 

(Metric 1) 

Heildarmæling 

(Metric 2) 

Meðalstig 

Ísland, 2017 

A 

B 

C 

D 

0,932 

0,856 

0,831 

0,869 

0,742 

0,924 

0,816 

0,814 

0,871 

0,707 

1,5 

Ástralía, 2015 

A 

B 

C 

 

0,76 

0,81 

0,79 

 2,96 

Bandaríkin, 2013 

A 

B 

C 

  

0,74 

0,86 

0,85 

3,01 

Bretland og  

Bandaríkin, 2005 

A-C 

 

 

0,77-0,96  

0,94 

 

0,77-0,96 

2,94 (UK)  2,95 (USA) 

Brasilía, 2012 

A 

B 

 

0,84 

>0,89 

 

0,80 

>0,89 

2,2 

Indland, 2015   4,37 

Íran, 2013 

A 

B 

C 

   

1,98 

1,91 

2,11 

Íran, 2014 0,87   

Japan, 2011  0,77-0,94  

Nýja Sjáland, 2011 

A 

 0,79-0,95 

0,56 

 

S-Ameríka, 2015   3,1 

Suður-Kórea, 2000 0,93  3,6 

Svíþjóð, 2015 

A 

B 

C 

0,865 

0,756 

0,727 

0,821 

0,921 

0,763 

0,856 

0,864 

1,6 
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5.5 Hagnýtt gildi rannsóknar 

Ekki er til mælitæki sem metur álag á foreldrum veikra nýbura á íslensku. Þar sem fyrir liggur eftir 

forprófun að mælitækið er áreiðanlegt getur það nýst við frekari rannsóknir í stærri úrtökum á álagi á 

foreldrum. Niðurstöður gætu gefið mikilvægar upplýsingar sem hægt væri að taka mið af við fræðslu til 

starfsfólks, þjálfun nýrra starfsmanna, gerð fræðsluefnis til foreldra eða annarra þátta sem tengjast 

stuðningi við foreldra í þeim tilgangi að minnka álag eða áhrif álags á þá og nýburana. Þannig gæti 

notkun mælitækisins eflt þá góðu og faglegu hjúkrun sem veitt er á deildinni og haft þannig jákvæð 

áhrif á upplifun foreldra og velferð nýburanna. 

5.6 Takmarkanir og styrkleikar rannsóknar 

Mistök urðu við uppsetningu álagskvarðans. Þau urðu til þess að tvö atriði vantaði hjá sex 

þátttakendum. Annað atriðið sneri að því að sjá öndunarvél anda fyrir barnið sitt. Hugsanlega hafði 

það ekki áhrif að atriðið vantaði þar sem það átti ekki við hjá neinum hinna þátttakendanna. Hitt atriðið 

sem vantaði var „að upplifa að starfsmenn séu nánari barninu mínu en ég“. Það atriði olli einhverjum 

hinna þátttakendanna álagi og þykir rannsakendum miður að öllum þátttakendum gafst ekki kostur á 

að svara því. Niðurstöður ætti að skoða í ljósi þess að fyllt var upp í viðkomandi gagnagöt með 

meðaltali svara annarra þátttakenda. Kosturinn við þessa lausn er sá að hægt er að nota viðkomandi 

einstaklinga í öllum útreikningum, en úrtakið er þegar smátt og því missir af hverjum einstaklingi. Þó 

ber að hafa í huga að þessi aðferð við að fylla í viðkomandi gagnagöt getur valdið smærri vikmörkum í 

útreikningum sem varða þessar tilteknu breytur.  

Þegar rannsakendur líta til baka er ýmislegt sem hefði mátt gera betur. Ýmsar upplýsingar hefði 

verið áhugavert að fá úr viðbótarspurningum. Sem dæmi má nefna; innlagnarástæða nýbura, hvort um 

fjölburafæðingu eða fyrirséða innlögn hafi verið að ræða, frjósemissaga foreldra, veittur stuðningur í 

innlögn svo sem frá félagsráðgjafa eða sálfræðingi, viðvera foreldra hjá barni á dag og búseta/fjarlægð 

frá spítala. Hugsanlega hefðu þessar upplýsingar ekki haft áhrif á niðurstöður þessarar rannsóknar 

sökum þess hve smátt og einsleitt úrtakið var. Rannsakendur vilja vekja athygli á að þessar 

upplýsingar gætu nýst við frekari rannsóknir á stærri úrtökum. 

Helsta eftirsjá rannsakenda var að bjóða foreldrum ekki upp á að gagnrýna álagskvarðann í opinni 

spurningu. Hugsanlega hefði komið fram uppbyggileg gagnrýni á þýðingu álagskvarðans sem hefði 

betrumbætt lokaútgáfu hans.  

Það er rannsókninni í hag að fáar breytingar voru gerðar frá fyrstu þýðingu PSS-NICU 

álagskvarðans yfir á íslensku. Einnig að þeir sérfræðingar sem lásu yfir þýðinguna voru sammála sín á 

milli um þau örfáu vafamál sem upp komu og höfðu fáar athugasemdir. Það var mikill styrkleiki fyrir 

rannsóknina hve hjálplegt starfsfólk Vökudeildar var við framkvæmd rannsóknar. Starfsfólkið var 

meðvitað um þátttökuskilyrði rannsóknar og gerði sitt besta til þess að fá sem flesta þátttakendur.  
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Ályktanir  

Hár áreiðanleikastuðull úr forprófun á íslenskri þýðingu PSS-NICU álagskvarðans bendir til þess að 

þýðingin sé vel heppnuð og að álagskvarðinn sé áreiðanlegur. Það tókst að sýna fram á marktæk 

tengsl á milli örfárra bakgrunnsbreyta og álags en ekki eins margra og í erlendum rannsóknum. Í 

þessu samhengi þarf að taka tillit til þess hversu smátt úrtak forprófunarinnar var.  

Áhugavert verður að fylgjast með en til stendur að halda rannsókninni áfram og býðst foreldrum 

barna á Vökudeild enn að svara PSS-NICU álagskvarða og viðbótarspurningum. Ekki er komin 

tímasetning á hvenær rannsókninni mun ljúka en markmiðið er að fá stærra úrtak svo niðurstöður verði 

marktækari. Ábyrgðarmaður rannsóknarinnar er leiðbeinandi okkar í þessu verkefni, Dr. Guðrún 

Kristjánsdóttir prófessor. Bundnar eru vonir við að niðurstöður úr þeirri rannsókn geta gefið 

vísbendingar um hverjir eru helstu álagsvaldar foreldra barna á Vökudeild. Þær upplýsingar gætu 

orðið undirstaðan við gerð verklagsreglna sem miða að því að minnka álag og þær neikvæðu 

afleiðingar sem það hefur á foreldra og nýbura. Með ítarlegri viðbótarspurningum má síðan áætla að 

möguleikinn til að bæta þjónustuna opnist enn frekar. Gefi niðurstöðurnar til kynna að ákveðnir 

bakgrunnsþættir hafi sterk tengsl við aukið álag væri mögulegt að veita einstaklingum í áhættuhópi 

aukinn stuðning og þannig leitast við að fyrirbyggja upplifun þeirra af miklu álagi.  

Íslensk þýðing PSS-NICU álagskvarðans hentar vel í frekari rannsóknir. Það er hins vegar mat 

rannsakenda að álagskvarðinn sé of ítarlegur í þessari útgáfu til að hann komi að gagni sem 

skimunartæki. Til þess að svo gæti orðið þyrfti að þróa álagskvarðann og stytta. Með því að leggja 

stuttan spurningalista fyrir foreldra barna á nýburagjörgæslu fást upplýsingar um hver er mesti 

álagsvaldurinn í hverju tilfelli fyrir sig. Út frá þeim upplýsingum væri hægt að veita einstaklingshæfða 

hjúkrun.  
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Viðauki A: Leyfi frá yfirlækni Vökudeildar 

         
 

 

 

 

 

Reykjavík, 6. febrúar 2017 

 

 

Dr. Guðrún Kristjánsdóttir prófessor 

Hjúkrunarfræðideild / Fræðasvið barnahjúkrunar 

Háskóli Íslands / Landspítali 

 

Varðandi rannsóknina “Forprófun á spurningalistanum PSS-NICU til að meta álag 

og líðan foreldra sem átt hafa börn á Vökudeild á árunum 2016-2017”. 

 

Ágæta Guðrún. 

 

Vísað er til erindis þíns til undirritaðs 1. febrúar sl. þar sem óskað er heimildar að 

framkvæma ofangreinda rannsókn á Vökudeild Barnaspítala Hringsins. Fram kom að þú 

ert ábyrgðarmaður rannsóknarinnar og samstarfsmenn er Sunna María Helgadóttir, Birta 

Rún Sævarsdóttir og Rakel Björg Jónsdóttir. 

 

Hér með veiti ég heimild til að ofangreind rannsókn fari fram á Vökudeild Barnaspítala 

Hringsins. Leyfið er háð því að samþykki Siðanefndar Landspítala liggi fyrir. 
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Viðauki B: Leyfi frá deildarstjóra Vökudeildar 
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Viðauki C: Leyfi frá framkvæmdastjóra lækninga á Landspítala 
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Viðauki D: Upplýst samþykki fyrir þátttöku 

!

Ef þú hefur spurningar um rétt þinn sem þátttakandi í þessari vísindarannsókn eða vilt hætta þátttöku í 

rannsókninni getur þú snúið þér til Siðanefndar heilbrigðisrannsókna, Rauðarárstíg 10, 105 Reykjavík.  

Sími: 543-7465, tölvupóstur: sidanefnd@landspitali.is. 

            

 Upplýsingar fyrir þátttöku í vísindarannsókn           

 “Álag og líðan foreldra sem átt hafa börn á Vökudeild á árunum 2016-2017” 

Kæri viðtakandi.  

Þér, sem foreldri barns á Vökudeildinni, er hér með boðið að taka þátt í vísindarannsókn. 

Skilyrði fyrir þátttöku er að þú sért foreldri barns sem hefur legið í að minnsta kosti 48 klst á 

Vökudeild Landspítalans einhvern tímann á árunum 2016-2017.  

Markmið rannsóknarinnar er að kanna líðan og álag hjá foreldrum sem átt hafa alvarlega veik 

börn á Vökudeild Landspítalans. Tilgangur rannsóknarinnar er að forprófa spurningalista sem 

þýddur hefur verið á íslensku og til stendur að nota í rannsóknum á næstu árum. 

Spurningalistinn heitir PSS:NICU (Parental Stress Scale: Neonatal Intensive Care Unit) og 

metur álag hjá foreldrum barna sem legið hafa á gjörgæsludeildum fyrir nýbura.  

Ábyrgðarmaður rannsóknarinnar er Guðrún Kristjánsdóttir, prófessor við hjúkrunarfræðideild 

Háskóla Íslands. Hún veitir upplýsingar um rannsóknina í tölvupósti eða í síma og er netfang 

hennar gkrist@hi.is og símanúmer 525-4973. Rannsóknaraðili/meðrannsakandi er Rakel 

Björg Jónsdóttir, sérfræðingur í hjúkrun nýbura á Vökudeild Landspítalans. Einnig er hægt að 

nálgast upplýsingar um rannsóknina hjá henni í síma 543-3007 eða með tölvupósti á netfangið!

rakelbjo@landspitali.is. Aðrir rannsóknaraðilar eru Birta Rún Sævarsdóttir og Sunna María 

Helgadóttir, nemendur á lokaári í hjúkrunarfræði við Háskóla Íslands.  

Leyfi fyrir rannsókninni hefur fengist hjá Siðanefnd Landspítalans, leyfi nr. 11/2017. 

Rannsóknargögn verða merkt með raðnúmeri en tengjast ekki persónugreinanlegum  
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!

Ef þú hefur spurningar um rétt þinn sem þátttakandi í þessari vísindarannsókn eða vilt hætta þátttöku í 

rannsókninni getur þú snúið þér til Siðanefndar heilbrigðisrannsókna, Rauðarárstíg 10, 105 Reykjavík.  

Sími: 543-7465, tölvupóstur: sidanefnd@landspitali.is. 

upplýsingum um þig né barn þitt. Þau gögn sem safnað verður í rannsókninni verða geymd á 

öruggum stað meðan á vinnu við rannsóknina stendur en eytt að þeirri vinnu lokinni. Einungis 

rannsakendur hafa aðgang að gögnunum og verða þau geymd í læstri hirslu á öruggum stað 

hjá ábyrgðarmanni.  

Framkvæmd rannsóknarinnar fer þannig fram að þið (þú og/eða hitt foreldri barnsins) svarið 

meðfylgjandi spurningalistum áður en þið farið heim með barnið. Útfyllta spurningalista 

setjið þið í meðfylgjandi umslag. Hjúkrunarfræðingur mun setja umslagið í lokaðan kassa sem 

eingöngu rannsakendur hafa aðgang að. Það tekur u.þ.b. 15 mínútur að svara 

spurningalistunum. Umslög frá þátttakendum verða opnuð öll á sama tíma í lok mars nk. Þér 

er frjálst að hafna þátttöku án útskýringa eða eftirmála og það hefur ekki áhrif á þá 

heilbrigðisþjónustu sem þú/þið eða barnið fær á Landspítala. 

Rannsóknarniðurstöður munu birtast í BS ritgerð Birtu Rúnar og Sunnu Maríu í 

hjúkrunarfræði. 

Þátttaka þín í þessari rannsókn hefur enga beina áhættu í för með sér en spurningarnar sem 

óskað er eftir að þú svarir í spurningalistunum kunna að vekja upp vanlíðan eða aðrar erfiðar 

tilfinningar. Ef þú telur þig þurfa að ræða málin stendur þér til boða að ræða við sálfræðing 

Vökdudeildar, Drífu Jennýju Helgadóttur, þér að kostnaðarlausu. Hægt er að ná sambandi við 

Drífu í síma 543-1000 eða með tölvupósti á netfangið drifajh@landspitala.is.  

Fyrir hönd rannsóknarhóps, 

 

Dr. Guðrún Kristjánsdóttir, prófessor 

Hjúkrunarfræðideild Háskóla Íslands; s. 525-4973, gkrist@hi.is 
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Viðauki E: Leyfi Siðanefndar 

___________________________________________________________________________________ 
Siðanefnd heilbrigðisrannsókna á Landspítala                                 Formaður: Jón Snædal  

Vísinda- og þróunarsviði  Varaformaður: Elísabet Guðmundsdóttir 

Rauðarárstíg 10  Forstöðumaður: Tinna Eysteinsdóttir 

105 Reykjavík      Tölvupóstur: sidanefnd@landspitali.is 

 

 
 

 

 

 Reykjavík, 23.febrúar 2017 

                  JSn/te 

 

 

 

Guðrún Kristjánsdóttir prófessor 

Hjúkrunarfræðideild HÍ 

Eirberg 

 

Varðar erindi 11/2017 „Forprófun spurningalistans PSS-NICU til að meta álag 

og líðan foreldra sem átt hafa börn á Vökudeild á árunum 2016-2017“. 

 

 

Ágæta Guðrún 

  

Höfum móttekið svar þitt dagsett 23.febrúar 2017 ásamt fylgigögnum og svarar þetta 

athugasemdum nefndarinnar með fullnægjandi hætti. 

 

Samkvæmt umsókn er ekki fyrirhugað að safna upplýsingum úr sjúkraskrá vegna 

rannsóknar. 

 

Úrtakið er foreldrar allt að 50 barna sem hafa verið inniliggjandi í a.m.k. 48klst á 

Vökudeild Landspítala 2016-2017. Gögnum verður safnað á vorönn 2017. 

 

 

Endanlegt samþykki siðanefndar Landspítala fyrir ofangreinda rannsókn er hér með 

veitt.  

 

Siðanefnd bendir rannsakendum á að birta siðanefndarnúmer rannsóknarinnar þar sem 

vitnað er í leyfi nefndarinnar í birtum greinum um rannsóknina.  Jafnframt fer nefndin 

fram á að fá senda tilkynningu um lok rannsóknar þegar þar að kemur, auk afrita af 

birtum greinum um rannsóknina.  

 

Gangi þér vel við rannsóknarstörfin. 

 

 

Virðingarfyllst fyrir hönd siðanefndar heilbrigðisrannsókna á Landspítala, 
 

______________________________________  

Tinna Eysteinsdóttir, forstöðumaður. 
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Viðauki F: Íslensk þýðing PSS-NICU álagskvarðans 

Við höfum áhuga á því hvernig umhverfið og upplifanir af nýburagjörgæslu hafa áhrif á foreldra. 

Nýburagjörgæsla kallast öðru nafni vökudeild og er sú deild þar sem barnið þitt fær sína meðferð. Við 

viljum heyra af þinni upplifun sem foreldri barns á vökudeild. 

 

Þessi spurningalisti kemur inn á mismunandi þætti er varða upplifanir sem foreldrar barna á vökudeild 

hafa lýst sem streituvaldandi. Vinsamlegast gefðu til kynna hve streituvaldandi eftirfarandi þættir hafa 

verið fyrir þig. Hafir þú ekki upplifað einhvern eftirfarandi þátta skaltu gefa það til kynna með því að 

haka í reitinn merktan „á ekki við“, sem þýðir að þú hefur „ekki upplifað“ þessa hlið vökudeildar. Með 

streituvaldandi, er átt við að reynslan hafi komið þér í uppnám eða valdið hjá þér kvíða eða spennu.  

 

Hér að neðan er listi yfir það sem er algengt að sjá og heyra á vökudeild. Við höfum áhuga á því hve 

streituvaldandi þessir þættir eru fyrir þig. Vinsamlegast settu kross í þann reit sem best lýsir því hve 

streituvaldandi viðkomandi þáttur er fyrir þig. Ef þú hvorki sást né heyrðir það sem um ræðir, skaltu 

setja kross í reitinn merktan „á ekki við“. 

 

1. Skjáir, tæki og síritar (e: monitor) í kringum barnið mitt 

2. Stöðug hljóð í skjáum, tækjum og síritum (e: monitors) 

3. Skyndileg viðvörunarhljóð frá síritum (e.monitors) 

4. Önnur veik börn á deildinni 

5. Mikill fjöldi starfsmanna á deildinni 

 

Hér að neðan er listi yfir þætti sem gætu lýst því hvernig barnið þitt lítur út og hagar sér á vökudeild 

ásamt einhverjum af þeim rannsóknum sem þú hefur séð gerðar á barninu þínu. Þetta á ekki við um 

öll börn, svo þú skalt setja kross í „á ekki við“ reitinn ef þú hefur ekki upplifað eða séð eftirfarandi 

þætti. Við þá þætti sem þú hefur upplifað skaltu setja kross í þann reit sem lýsir því best hve 

streituvaldandi þátturinn var fyrir þig.  

 

1. Slöngur og tæki tengt við barnið eða nálægt því 

2. Mar, sár eða skurðir á barninu mínu 

3. Óvenjulegur litarháttur barnsins míns (t.d. fölt eða með gulu) 

4. Óvenjuleg eða óeðlileg öndunarmynstur barnsins míns 

5. Að sjá barnið mitt skipta lit (t.d. að verða fölt eða blána) 

6. Að sjá barnið mitt hætta að anda 

7. Hve smátt barnið mitt er 

8. Hve krumpuð húð barnsins míns er 
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9. Að sjá barnið mitt fá öndunaraðstoð með tækjabúnaði 

10. Að sjá nálar og slöngur settar í barnið mitt 

11. Þegar barnið mitt var nært með næringu í æð eða um sondu 

12. Þegar barnið mitt virtist vera með verki 

13. Þegar barnið mitt grét í lengri tíma 

14. Þegar barnið mitt virtist hrætt 

15. Þegar barnið mitt virtist dapurt 

16. Máttleysislegt og slappt útlit barnsins míns 

17. Rykkjóttar eða órólegar hreyfingar barnsins míns 

18. Að barnið mitt geti ekki grátið eins og önnur börn 

19. Þegar klappað er á bringu barnsins míns til þess að drenera bringuna?! 

 

Síðustu atriði sem við viljum spyrja út í varða foreldrahlutverkið og samband þitt við barnið. Ef þú hefur 

upplifað eftirfarandi aðstæður og tilfinningar, gefðu til kynna hve streituvaldandi þessir þættir hafa verið 

með því að setja kross í viðeigandi reiti. Settu kross í „á ekki við” ef þú upplifðir ekki tiltekið atriði. 

 

1. Að vera aðskilin(n) frá barninu mínu 

2. Að gefa barninu mínu ekki sjálf/ur að borða 

3. Að geta ekki sinnt barninu mínu sjálf/ur (t.d. skipta á bleyju, baða) 

4. Að geta ekki haldið á barninu mínu þegar ég vil 

5. Að gleyma stundnum hvernig barnið mitt lítur út 

6. Að geta ekki að deilt barninu með fjölskyldumeðlimum 

7. Að finnast ég hjálparlaus og ekki geta verndað barnið mitt fyrir sársauka og sársaukafullum 

inngripum 

8. Að vera hrædd/ur við að snerta og halda á barninu mínu 

9. Að upplifa að starfsmenn séu nánari barninu mínu en ég 

10. Að finnst ég hjálparvana gagnvart því hvernig ég ætti að hjálpa barninu mínu á þessum tíma 

11. /varðandi 

 

VIð höfum áhuga á að vita hvort þú upplifðir streitu í tengslum við framkomu starfsmanna og samskipti 

þín við þá. Ef þú hefur upplifað eftirfarandi þætti, gefðu til kynna hve streituvaldandi þeir voru með því 

að setja kross í viðeigandi reit. Settu kross í „á ekki við“ ef þú upplifðir ekki tiltekið atriði. Tekið skal 

fram að fyllsta trúnaðar er gætt og svör verða hvorki rædd né þeim deilt með starfsfólki.  
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1. Að starfsmenn útskýri of hratt 

2. Að starfsmenn noti orð sem ég skil ekki 

3. Að fá ólíkar (ósamhljóma) upplýsingar um ástand barnsins míns 

4. Að starfsmenn veiti mér ekki nægar upplýsingar um rannsóknir og meðferð barnsins míns 

5. Að starfsmenn tali ekki nægilega mikið við mig 

6. Samskipti við of marga ólíka aðilla (lækna, hjúkrunarfræðinga o.fl.) 

7. Erfiðleikar við að fá upplýsingar eða hjálp þegar ég heimsæki eða hringi á vökudeild 

8. Óvissa um að í mig verði hringt við breytingar á ástandi barnsins míns. 

9. Að starfsmenn sýnist áhyggjufullir yfir barninu mínu. 

10. Að starfsmenn hegði sér líkt og þeir vilji ekki hafa foreldri nálægt. 

11. Að starfsmenn hegði sér líkt og þeir skilji ekki hegðun eða sérþarfir barnsins míns. 

 

Sýndu hve streituvaldandi heildarupplifunin af því að vera með barnið á Vökudeild með því að merkja 

inn á sama kvarða og áður.  

 

12. Hve steituvaldandi hefur heildar upplifunin af því að vera með barnið á spítala verið fyrir þig? 

 

Þakka þér fyrir hjálpina. Að lokum, var eitthvað annað streituvaldandi fyrir þig á tímanum sem þú 

dvaldir með barninu þínu á vökudeild? 
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Viðauki G: Bakþýðing PSS-NICU álagskvarðans 

We are interested in (seeing) how the environment and experiences of the Neonatal Intensive Care 

Unite can influence parents. 

 

The Neonatal Intensive Care Unit has also been referred to as the NICU, and is the department where 

your child gets its treatment. We want to hear about your experience as a parent to a child in the 

NICU.  

 

This questionnaire addresses various factors that parents of children in the NICU have described as 

stressful.  Please indicate how stressful the following factors have been for you. If you have not 

experienced one of the following factors you should indicate that by checking the box marked “does 

not apply”, which means you “have not experienced” this part of the NICU.  By stressful we mean that 

your experience has upset you or caused you anxiety or tension.  

 

Below is a list of what is common to see and hear in the NICU. We are interested in seeing how 

stressful these factors are for you. Please put an x in the column that best describes how stressful the 

respective/specific factor is for you. If you neither saw nor heard what is asked about, you should put 

an x in the column marked “does not apply”. 

 

1. Screens, machines and monitors around my child 

2. Constant noise from screens, machines or monitors 

3. Sudden/abrupt warning noises from monitors 

4. Other ill/sick children in the unit 

5. A lot of employees in the unit  

 

Below is a list of factors that could describe how your child looks and acts in the NICU, along with 

some of the tests that you have witnessed being done on your child.  This does not apply to all 

children, so you should put an x in the “does not apply” column if you have not experienced or seen 

the following factors. Regarding the factors you have experienced, you should put an x in the column 

that best describes how stressful that factor was for you. 

 

1. Tubes and machines connected to the child or around it 

2. Bruises, wounds or cuts on my child 

3. My child’s unusual complexion (e.g. pale or has jaundice) 

4. My child’s unusual or unnatural breathing patterns. 

5. Seeing my child change color (e.g. becoming pale or blue) 
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6. Seeing my child stop breathing 

7. How small my child is  

8. How wrinkly my child’s skin is 

9. Seeing my child get help breathing from equipment/machines 

10. Seeing needles or tubes put in my child 

11. When my child getting nutrition intravenously or with a (sondu) 

12. When my child seems to be in pain 

13. When my child cried for a long period of time 

14. When my child seemed/appeared scared 

15. When my child seemed/appeared sad 

16. When my child looked feeble or unwell 

17. When my child’s movements were spastic or irregular. 

18. That my child cant cry like other children 

19. When my child’s chest is tapped to (drenera) its chest. 

 

The last factors we want to ask about concerns parenthood/the parental role and your relationship with 

your child.  If you have experienced the following situations and emotions/feelings, indicate how 

stressful these factors were by putting an x in the relevant column. Put an x in “does not apply” if you 

did not experience the specific thing.  

 

1. Being separated from my child 

2. Not feeding my child myself 

3. Not being able to take care of my own child (e.g. changing diapers, bathing) 

4. Not being able to hold my child when I want 

5. Sometimes forgetting what my child looks like 

6. Not being able to share my child with family members 

7. Feeling helpless and not being able to protect my child from pain and painful interventions 

8. Being scared to touch or hold my own child 

9. Feeling that employees are closer to my child than I am 

10. Feeling helpless in regards to how I should help my child during this time 

 

We are interested in knowing whether your experienced stress in relations to employees behaviors’ 

and your communication with them. If you experienced the following factors, indicate how stressful 

they were by putting an x in the appropriate column. Put an x in “does not apply” if you did not 

experience the specific thing. Rest assured that we will be treating this with the utmost confidentiality 

and answers will not be discussed or shared with employees. 
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1. That employees explain to fast 

2. That employees use words I do not understand 

3. Getting different information about my child’s condition 

4. That employees do not give me enough information about my child’s tests and treatment 

5. That employees do not talk enough to me 

6. Communication with too many different people (doctors, nurses. etc.) 

7. Trouble getting information or help when I visit or call the NICU 

8. Uncertainty about whether or not I will be called/phoned if my child’s condition changes. 

9. That employees seem worried about my child 

10. That employees behave as if they do not want parents around/near them. 

11. That employees behave as if they do not understand my child’s behavior or special needs. 

 

Indicate how stressful your experience of having a child in the NICU is overall by marking the same 

scale as before. 

 

12. How stressful has your experience of having a child in the NICU been overall? 

 

(ATH, hægt að orða þessa setningu á tvo vegu þannig setti bæði inn) 

Thank you for your help. Lastly, was there anything else stressful for you during the time you stayed 

with your child in the NICU?  

Thank you for your help. Lastly, was there anything else you found to be stressful during your stay 

with your child in the NICU? 
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Viðauki H: Upprunaleg útgáfa PSS-NICU álagskvarðans 
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Viðauki I: Lokaútgáfa íslenskrar þýðingar PSS-NICU álagskvarðans 
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Viðauki J: Viðbótarspurningar 

Viðbótarspurningar 
 

Hér á eftir koma nokkrar spurningar sem við viljum biðja þig um að svara. Svörin við 

spurningunum verða notuð við úrvinnslu rannsóknarinnar. 

  

Almennar spurningar um þig: 
 

Kyn   

 

! Karl 

! Kona 

 

Aldur 

 

! < 20       

! 20 -29   

! 30-39    

! 40-49    

! 50-59    

! 60-69  

 

Hjúskaparstaða 

       

! Gift(ur) eða í staðfestri sambúð   

! Í föstu sambandi en ekki sambúð  

! Einhleyp(ur)     

! Fráskilin(n)     

! Ekkja/ekkill     

! Vil ekki svara    

 

Hversu margir að þér og nýfædda barninu meðtöldum búa að jafnaði á þínu heimili?  

 

Svar: _________ einstaklingar 

  

Hver er fjöldi barna þinna? 

 

Svar: _________ 

 

Hver er aldur barna þinna? 

 

Svar: _______________________  
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Hver er hæsta prófgráða sem þú hefur lokið? 

 

! Hef ekki lokið neinu prófi    

! Grunnskólapróf    

! Stúdentspróf     

! Próf í iðngrein/önnur próf á framhaldsskólastigi     

! Grunnpróf úr Háskóla BS/BA/B.Ed   

! Meistarapróf úr Háskóla MS/MA/M.Ed/Kandídatspróf 

! Doktorspróf úr Háskóla  

! Önnur menntun – þá hver? ___________________  

! Vil ekki svara 

 

Hver er atvinnuþátttaka þín? 

 

! Í fullri vinnu 

! Í hlutastarfi 

! Atvinnulaus 

! Nemi 

! Utan vinnumarkaðar eins og er (t.d veikindaleyfi, fæðingarorlof ...) 

! Vil ekki svara 

 

Hverjar eru áætlaðar samanlagðar heildartekjur heimilisins á mánuði, fyrir skatt? 

Þá er átt við allar tekjur heimilisins, laun, tryggingabætur og/eða aðrar greiðslur áður 

en barnið fæddist. 

 

! 0-200.000 kr 

! 201.000 – 300.000 kr 

! 301.000 – 400.000 kr 

! 401.000 – 500.000 kr 

! 501.000 – 600.000 kr 

! 601.000 – 700.000 kr 

! 701.000 – 900.000 kr 

! 901.000 – eða meira  

! Veit ekki 

! Vil ekki svara 
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Um barnið þitt sem legið hefur á Vökudeild: 

Hvert er kyn barnsins? 

! Drengur              

! Stúlka 

 

Hver var meðgöngualdur barns þíns við fæðingu? _______vikur og ______dagar 

Hver var þyngd barns þíns við fæðingu? ___________grömm 

Hver er aldur barns þíns núna þegar þú svarar könnuninni?_______vikna ______daga 

 

Almennar spurningar um álag: 

Hvað hefur þú venjulega sofið margar klukkustundir á hverri nóttu undanfarið ár?  

________________klst 

Hvað hefur þú sofið að meðaltali margar klukkustundir á nóttu síðustu vikuna?  

________________klst 

 

Hve miklu álagi eða streitu telurðu þig hafa orðið fyrir að undanförnu vegna atburða í 

lífi þínu eða aðstæðna sem þú hefur búið við? 

! Engu álagi 

! Litlu álagi 

! Nokkru álagi 

! Miklu álagi 

! Mjög miklu álagi 
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Telurðu álag þitt að undanförnu minna, svipað eða meira en almennt gerist meðal 

kunningja þinna? 

! Miklu meira 

! Nokkru meira 

! Svipað 

! Nokkru minna 

! Miklu minna 

 

Hvernig metur þú almennt líkamlega heilsu þína?  

! Mjög góð 

! Góð 

! Sæmileg 

! Léleg 

 

Telurðu þig búa við líkamlega vanheilsu? 

! Já 

! Nei 

 

Hvernig metur þú almennt andlega heilsu þína?  

! Mjög góð 

! Góð 

! Sæmileg 

! Léleg 
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Að lokum viljum við bjóða þér að segja okkur stuttlega frá upplifun þinni af því að eiga 

barn á Vökudeild. Nú, þegar barnið þitt hefur dvalið á Vökudeildinni í nokkra 

daga/vikur/mánuði, er eitthvað sem stendur upp úr þegar þú hugsar til baka?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


