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Ágrip 

Fyrri rannsóknir sýna að foreldrar sem eiga alvarlega veikt eða slasað barn á gjörgæsludeild geta 

upplifað mikið álag tengt því. Mælitækið Parental stressor scale: Pediatric intensive care unit 

(PSS:PICU) (Miles og Carter, 1982) mælir álag sem foreldrar eru líklegir til þess að verða fyrir þegar 

barn þeirra er inniliggjandi á gjörgæsludeild. Áreiðanleiki og réttmæti þess hefur verið staðfest í 

rannsóknum en hefur ekki verið þýtt og notað í íslenskum rannsóknum og ekki er vitað um rannsókn 

sem skoðar álag þessara foreldra á Íslandi.  

Rannsókn þessi snýr að því að þýða mælitækið PSS:PICU yfir á íslensku og forprófa á foreldrum 

sem átt hafa börn á gjörgæsludeildum. Leitast er við að meta áreiðanleika og réttmæti íslenskrar 

þýðingar PSS:PICU ásamt því að greina þá álagsþætti sem foreldrar meta að valdi mestu álagi í 

tengslum við innlögn barns.  

Afturskyggnu megindlegu rannsóknarsniði var beitt á hentugleikaúrtak 25 foreldra, 14 mæðra og 11 

feðra barna á aldrinum þriggja mánaða til 18 ára sem legið höfðu á gjörgæsludeild Landspítala í að 

minnsta kosti 48 klukkustundir á árunum 2015-2017. Þátttakendur fengu rannsóknargögn send í pósti 

og símtal frá rannsakendum rúmri viku síðar þar sem rannókn var kynnt. Svör bárust rannsakendum 

með pósti. Notast var við lýsandi tölfræði, Pearsons‘ r og Chronbach‘s alpha við úrvinnslu gagna. 

Áreiðanleiki mælitækisins var alpha 0,89. Allir foreldrarnir skildu öll eða flest atriði spurningalistans 

og 75% foreldra fannst mælitækið ná mjög vel eða nokkuð vel utan um reynslu sína af gjörgæsludeild. 

Flokkurinn hlutverk foreldra var sá flokkur sem olli mestu álagi meðal þátttakenda.  

Við forprófun tókst að sýna fram á áreiðanleika og réttmæti íslenskrar þýðingar PSS:PICU. 

Takmörk rannsóknar var lítið úrtak en til þess að fá betra vald á áreiðanleika og réttmæti þarf að gera 

frekari rannsóknir á PSS:PICU í íslenskri þýðingu með stærra úrtaki.  

 

 

Lykilorð: Álag, foreldri, gjörgæsla, barn, PSS:PICU.  
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Abstract 

Earlier researches show that parents who have a seriously ill or injured child at an intensive care unit, 

experience a great deal of stress associated with that. The Parental stressor scale: Pediatric intensive 

care unit (PSS:PICU) (Miles and Carter, 1982) measures stress that parents are likely to experience 

when their child is admitted to an intensive care unit. Reliability and validity of the PSS:PICU have 

been confirmed by earlier studies, but has not been translated or used in Icelandic studies and there 

are no known studies that investigate impact of stress on parents in the PICU in Iceland.  

In the study the PSS:PICU is translated into Icelandic and pre-tested on parents who‘s children 

have been admitted into an intensive care unit. An attempt is made to evaluate the reliability and 

validity of the Icelandic translation of the PSS:PICU and to analyze the stress factors that parents 

consider to be the most stressful in relation to child admission.  

A retrospective quantitative research design was used on a convenience example of 25 parents, 14 

mothers and 11 fathers of children from three months to 18 years of age being admitted for at least 48 

hours into an intensive care unit at the Landspítali in 2015-2017. Participants received research 

documents by mail, and a phone call from researchers just over a week later when the research 

project was promoted. Parents sent their answers to the researchers by mail. Descriptive statistics, 

Pearsons‘ r and Chronbach‘s alpha was used to process the data. 

Reliability was alpha 0,89. All parents understood every, or most items of the questionnaire and 

75% of parents found that the instrument covered very well or rather well their experience of intensive 

care units. The most stressful category among participants was parental role.  

With pre-testing it was possible to demonstrate the reliability and validity of the Icelandic version of 

PSS:PICU. This research project was limited to a small sample size but in order to obtain better 

reliabilty and validity, more research is needed on the Icelandic PSS:PICU using greater sample size.  

 

 

Key words: Stress, parent, intensive care unit, child, PSS:PICU. 
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Þakkir 

Sérstakar þakkir fær leiðbeinandi okkar Guðrún Kristjánsdóttir fyrir gagnlegar athugasemdir og 

leiðsögn. Einnig fær meðleiðbeinandi okkar Sigríður Árna Gísladóttir sérstakar þakkir fyrir óeigingjarna 

vinnu, athugasemdir og aðstoð við gerð þessarar rannsóknar. Sigríður fær einnig þakkir fyrir þann 

tíma sem hún gaf rannsakendum við undirbúning gagna sem send voru til þátttakenda. Við þökkum 

þeim báðum fyrir þá hvatningu sem þær hafa veitt okkur. Rannsóknin var unnin við 

hjúkrunarfræðideild Háskóla Íslands. 

Katrín Katla Swan hjúkrunarfræðingur á gjörgæsludeild Landspítala fær þakkir fyrir þá vinnu sem 

hún lagði í bakþýðingu á mælitækinu PSS:PICU. 

Þakkir fær fyrirtækið Teikn arkitektaþjónusta ehf fyrir efni og aðstöðu til útprentunar 

rannsóknargagna sem send voru til þátttakenda.  

Sólrún Sigvaldadóttir fær kærar þakkir fyrir fljótvirka og vandaða aðstoð við tölfræðilega úrvinnslu 

rannsóknargagna. 

Þakkir fá mæður okkar Helga Sigurjónsdóttir og Oddný Jóna Þorsteinsdóttir fyrir yfirferð og 

prófarkalestur á ritgerð. Einnig þökkum við fjölskyldum okkar fyrir mikinn og ómetanlegan stuðning í 

gegnum allt námið.  

Síðast en ekki síst fá allir þátttakendur í rannsókn kærar þakkir fyrir þátttökuna en án þeirra hefði 

þessi rannsókn ekki orðið að veruleika.  
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Skilgreiningar og skammstafanir 

Álag: Reynsla sem veldur því að einstaklingur finnur fyrir kvíða, fer í uppnám eða verður 

taugaspenntur. 

Streita: Afleiðing álags. 

PSS:PICU: Mælitækið Parental stressor scale: Pediatric intensive care unit.  

Foreldar: Foreldrar sem átt hafa börn á gjörgæslu. 

Barn: Einstaklingur undir 18 ára aldri. 

Gjörgæsludeild: Sérhæfð læknis- og hjúkrunarþjónusta fyrir alvarlega veika sjúklinga.  

Landspítali: Landspítali háskólasjúkrahús. 

CCFNI: Mælitækið Critical care family needs inventory.  

COMPASS: Spurningalisti sem mælir þarfir, álagsþætti og aðlögunarleiðir foreldra sem eiga börn á 

gjörgæsludeildum. 

BS: Bachelor of Science. Grunnpróf úr háskóla. 

Áreiðanleiki: Líkurnar á að niðurstöður yrðu þær sömu væri rannsóknin endurtekin.  

Réttmæti: Segir til um hvort mælitækið mæli það sem það á raunverulega að mæla. 

Barnagjörgæsla: Sérhæfð gjörgæsla fyrir börn. 

dB: Desibel mælieining hljóðstyrks. 

Sogun: Inngrip notað til að losa slím úr efri öndunarvegi. 

ISPOR: International society for pharmacoeconomics and outcomes research.  

SPSS:PICU: Spanish parental stressor scale: Pediatric intensive care unit. 

C-PSS:PICU: Chinese parental stressor scale: Pediatric intensive care unit. 

A-PSS:PICU: Abbreviated parental stressor scale: Pediatric intensive care unit. 

PCL-5: The PTSD checklist for DSM-5. Mælitæki sem mælir áfallastreitu. 

SPSS: Tölfræðiforritið IBM-SPSS Statistics 24 sem rannsóknargögn voru unnin í. 
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1 Inngangur 

Álag (e. stress) getur bæði verið líkamlegt og andlegt og hefur verið skilgreint á ýmsan hátt. Það hefur 

meðal annars verið skilgreint sem áfall sem einstaklingur hefur orðið fyrir, svo sem að missa vinnu eða 

viðbrögð sem einkennast af lífeðlisfræðilegri örvun og neikvæðum áhrifum. Álag hefur einnig verið 

skilgreint sem tengsl einstaklings og umhverfis, en það er einstaklingsbundið hvernig umhverfið hefur 

áhrif á einstaklinginn og hvort það valdi honum álagi (Lazarus og Folkman, 1984). Lazarus og 

Folkman vinna með hugtakið stress sem afleiðing álags eða streitu en mælitækið PSS:PICU sem hér 

er þýtt og forprófað notar hugtakið stress sem álag og metur þá þætti sem valda álagi hjá foreldrum 

sem eiga börn á gjörgæsludeildum. Sjúklingar á gjörgæsludeildum eru alvarlega veikir, með fjölþætt 

vandamál og þurfa á sérhæfðri umönnun að halda. Umhverfi gjörgæsludeildar er framandi fyrir 

almenning, hvort sem um er að ræða inniliggjandi sjúkling eða aðstandendur hans. Sem dæmi er þar 

mikið af tækjum og getur þeim fylgt mikill hávaði. Hávaðamælingar á gjörgæsludeildum hafa mælst yfir 

hættumörkum en það getur haft áhrif á lífsgæði (Akansel og Kaymakci, 2008; The free dictionary by 

Farlex, 2012; Rosenberg og Moss, 2004; Umhverfisstofnun, e.d.; Xie, Kang og Mills, 2009). Það að 

eiga barn á gjörgæsludeild getur valdið foreldrum miklu álagi og hafa margar rannsóknir sýnt fram á 

það (Balluffi o.fl., 2004; Berenbaum og Hatcher, 1992; Berube, Fothergill-Bourbonnais, Thomas og 

Moreau, 2014; Colville o.fl., 2009; Hayes og Knox, 1984). Í þessari rannsókn er ætlunin að þýða 

mælitækið Parental stressor scale: Pediatric intensive care unit (PSS:PICU) yfir á íslensku og forprófa 

á foreldrum sem átt hafa barn á gjörgæsludeild á Landspítala. Mælitækið mælir álag sem foreldrar eru 

líklegir til að verða fyrir þegar barn þeirra er inniliggjandi á gjörgæsludeild.  

1.1 Parental Stressor Scale: Pediatric Intensive Care Unit (PSS:PICU) 

Parental stressor scale: Pediatric intensive care unit (PSS:PICU) sem þróaður hefur verið í nokkrum 

rannsóknum og er í lokaútgáfu sinni með 37 þætti í sjö flokkum, var gerður opinber fyrst árið 1982 

(Carter og Miles, 1982). Flokkarnir sjö eru útlit barns, hljóð og sýn, aðgerðir gerðar á barni, hegðun 

fagfólks, hlutverk foreldra, samskipti fagfólks við foreldra um veikindi barnsins og síðast hegðun og 

tilfinningaviðbrögð barns. Hver þáttur er metinn með tölustaf frá núll til fimm (0 = upplifi ekki, 1 = veldur 

ekki álagi, 2 = veldur litlu álagi, 3 = veldur miðlungs álagi, 4 = veldur miklu álagi, 5 = veldur mjög miklu 

álagi). Mælitækið hefur ekki verið þýtt yfir á íslensku en rannsókn þessi snýr að því að þýða og 

forprófa íslenska útgáfu PSS:PICU. Mælitækið hefur hinsvegar verið þýtt og forprófað á Spáni, í Kína, 

á Indlandi og í Malasíu (Aamir, Mittal, Kaushik, Kashyap og Kaur, 2014; Nizam og Norzila, 2001; Yam, 

Lopez og Thompson, 2004). Mælitækið hefur einnig verið notað til að mæla álag foreldra sem eiga 

börn á gjörgæsludeildum í Bandaríkjunum og Bretlandi (Board, 2004; Board og Ryan-Wenger, 2003; 

Colville and Gracey, 2006; Heuer, 1993; Kumar og Avabratha, 2015; Seideman o.fl., 1997; Youngblut 

og Brooten, 2006).    

Til eru afar fá mælitæki sem mæla áhrif gjörgæsludvalar á fjölskyldumeðlimi. Sem dæmi má nefna 

The Critical care family needs inventory (CCFNI), Parental coping scale pediatric ICU og COMPASS 

questionnaire. CCFNI greinir þarfir fjölskyldu þegar alvarlega veikur fjölskyldumeðlimur liggur á 

gjörgæsludeild en Parental coping scale pediatric ICU mælir aðlögunarhæfni foreldra annarsvegar og 
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hegðun fagfólks hinsvegar. COMPASS questionnaire mælir þarfir, álagsþætti og aðlögunarleiðir 

foreldra sem eiga börn á gjörgæsludeildum (Jee o.fl., 2012; Macey og Bouman, 1991; Miles og Carter, 

1985).  

1.2 Tilgangur rannsóknar 

Tilgangur rannsóknar er að þýða PSS:PICU yfir á íslensku og forprófa á foreldrum sem átt hafa börn á 

gjörgæsludeildum Landspítala á árunum 2015-2017. Mældir eru hvaða álagsþættir PSS:PICU valda 

íslenskum foreldrum mestu álagi. Þær niðurstöður eru svo bornar saman við rannsóknir sem gerðar 

voru með upprunalegri útgáfu mælitækisins. Einnig verða niðurstöður bornar saman við niðurstöður úr 

þýðingum á öðrum tungumálum. Með þessu er verið að skoða hver sé áreiðanleiki og réttmæti 

íslenskrar þýðingar á PSS:PICU. Mælitækið var þýtt yfir á íslensku og bakþýtt aftur yfir á ensku til að 

tryggja að merkingin héldi sér. Við forprófun svöruðu foreldrar einnig spurningum um skilning þeirra á 

atriðum spurningalistans og hvernig þeim fannst atriði spurningalistans ná utan um reynslu þeirra af 

gjörgæsludeild. Niðurstöður þessarar rannsóknar munu nýtast meðleiðbeinanda rannsakenda í sínu 

meistaraverkefni þar sem hún mun meðal annars nota íslenska þýðingu PSS:PICU og leggja fyrir 

foreldra eftir að barn þeirra hefur útskrifast af gjörgæsludeild. Heilbrigðisstarfsfólk getur í kjölfarið verið 

vakandi fyrir þessum álagsþáttum og hjálpað foreldrum að takast á við þá. 

1.3 Gildi fyrir hjúkrun 

Samskipti við fagfólk er mikilvægur þáttur í reynslu og upplifun allra foreldra sem eiga barn á 

gjörgæsludeild. Lélegt upplýsingaflæði getur aukið á álag foreldra, sérstaklega þegar foreldrar upplifa 

að þeir finni ekki fyrir samhygð í gegnum hegðun fagfólks (Latour o.fl., 2011). Gildi þessarar 

rannsóknar fyrir hjúkrun er að heilbrigðisstarfsfólk geri sér betur grein fyrir hvaða þættir tengdir 

gjörgæsludvöl barna valda foreldrum þeirra álagi. Með því að geta dregið fram þessa þætti með góðri 

matsaðferð gefur það heilbrigðisstarfsfólki tækifæri til að veita þeim betri eftirtekt. Rannsakendur 

þessarar rannsóknar telja mikilvægt að heilbrigðisstarfsfólk geri sér grein fyrir þessum þáttum og geti 

hjálpað foreldrum að takast á við þá. Miklu máli skiptir að leggja áherslu á þarfir foreldranna vegna 

mikilvægis foreldrahlutverksins svo barnið og fjölskyldan öll eigi auðveldara með að aðlagast breyttum 

aðstæðum þegar barn leggst inn á gjörgæsludeild (Miles og Carter, 1985). PSS:PICU er þróað með 

það í huga að mæla álag sem foreldrar eru líklegir til að verða fyrir þegar barn þeirra er á 

gjörgæsludeild. Mælitækið tekur tillit til ýmissa vídda í umhverfi gjörgæsludeildar og margt sem við 

kemur því að eiga barn á gjörgæsludeild. Sem dæmi má nefna umhverfishljóð, tækin sem tengd eru 

við barnið og útlit á barni. Hlutverk foreldra skerðist þegar barn þeirra liggur á gjörgæsludeild þar sem 

þau geta ekki sinnt barni sínu eins og þau myndu vilja. Mælitækið tekur einnig tillit til samskipta 

foreldra og fagfólks. 

1.4 Tilurð rannsóknar 

Við val á efni fyrir lokaritgerð til BS prófs vakti þetta rannsóknarviðfangsefni, sem prófessor Guðrún 

Kristjánsdóttir hafði stungið upp á, áhuga hjá rannsakendum. Annar rannsakandinn hefur áhuga á 

bráða- og gjörgæsluhjúkrun og hinn rannsakandinn hefur áhuga á barnahjúkrun. Efnið hentaði því vel 

út frá áhugasviðum beggja. Einnig fannst rannsakendum spennandi að taka þátt í rannsókn sem 
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mögulega væri hægt að fylgja eftir í framhaldsnámi. Þetta efni hefur lítið verið rannsakað á Íslandi og 

vantar hér á landi gott mælitæki til að geta gert rannsóknir á því hvernig hjúkrun hefur áhrif á álag 

foreldra. Þessi rannsókn er því tilraun til þess að finna gott mælitæki á íslensku til að mæla álag hjá 

foreldrum sem eiga börn á gjörgæsludeildum. 

1.5 Rannsóknarspurningar, tilgátur og markmið rannsóknar 

Markmið rannsóknar er að leitast eftir svörum við eftirfarandi rannsóknarspurningum:  

 Hvaða álagsþættir meta foreldrar að valdi mestu álagi í tengslum við innlögn barns á 

gjörgæsludeildir Landspítala á árunum 2015-2017?  

 Hver er áreiðanleiki og réttmæti íslenskrar þýðingar PSS:PICU? 

 Hvernig kemur íslensk þýðing á PSS:PICU út miðað við upprunalegu útgáfuna og þýðingar 

yfir á önnur tungumál? 

Tilgáta rannsakenda er sú að íslensk þýðing PSS:PICU sé áreiðanleg og réttmæt til að meta álag 

hjá foreldrum sem eiga börn á gjörgæsludeildum á Íslandi.  
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2 Fræðileg samantekt 

2.1 Álag   

Álag (e. stress) hefur verið skilgreint sem áreiti eða eitthvað annað sem gerist í lífi einstaklings til 

dæmis það að missa vinnu. Álag er einnig hægt að skilgreina sem viðbragð sem einkennist af 

lífeðlisfræðilegri örvun og neikvæðum áhrifum, til dæmis kvíða (Lazarus og Folkman, 1984). Hvort sem 

álag er utanaðkomandi áreiti eða viðbragð getur það haft mikil áhrif á einstaklinginn og líf hans. Álag 

hefur verið rannsakað allt frá fyrri hluta síðustu aldar (Fink, 2010). Selye (1956) byrjaði á því að 

rannsaka hvernig álag hafði líkamleg áhrif á sjúklinga. Hann komst að því að þó sjúklingar væru með 

mismunandi sjúkdóma þá hefðu margir þeirra sömu ósértæku einkennin sem eru algeng viðbrögð 

líkamans við áreiti sem veldur streitu. Hann komst að því að þegar einstaklingar eru undir álagi þá nær 

líkaminn ekki að halda samvægi (e. homeostasis). Þegar fólk er undir langvarandi álagi getur það haft 

líkamleg áhrif svo sem offramleiðslu efna og hormóna, valdið magasárum og háum blóðþrýstingi. Álag 

hefur einnig mikil áhrif á ónæmiskerfið og nýrnahetturnar (Fink, 2010). Lazarus og Folkman (1984) 

lögðu áherslu á hvernig álag hefði áhrif á vitsmuni. Skilgreining þeirra á álagi eru tengsl einstaklings 

og umhverfis. Álag er persónubundið og fer það eftir hverjum og einum hvernig áhrif umhverfið hefur á 

viðkomandi. Lazarus og Folkman (1984) vinna með hugtakið stress sem afleiðing álags eða streitu en 

í mælitækinu PSS:PICU er hugtakið álag notað fyrir stress og metur þá þætti sem valda álagi hjá 

foreldrum sem eiga börn á gjörgæsludeildum.   

2.2 Gjörgæsludeildir 

Gjörgæsludeild (e. intensive care unit) er skilgreind sem aðstaða á sjúkrahúsi til að sinna 

gjörgæsluhjúkrun og -lækningum alvarlega veikra sjúklinga. Háþróað eftirlit er með sjúklingum og 

notast er við sírita til að fylgjast stöðugt með lífsmörkum þeirra. Gjörgæsludeildir geta verið sérhæfðar 

fyrir ákveðna sjúklingahópa, sem dæmi má nefna barnagjörgæslu, taugagjörgæslu og 

lungnagjörgæslu (The free dictionary by Farlex, 2012). Á barnagjörgæslu (e. pediatric intensive care 

unit) er sérhæfðum þörfum alvarlega veikra eða slasaðra barna og fjölskyldna þeirra sinnt af 

sérfræðingum í barnalækningum og barnahjúkrun (Rosenberg og Moss, 2004). Á Íslandi eru starfandi 

þrjár gjörgæsludeildir. Ein deild er á sjúkrahúsinu á Akureyri og tvær deildir á Landspítala 

háskólasjúkrahúsi (Landspítali, e.d.-a, e.d.-b; Sjúkrahúsið á Akureyri, e.d.). Á Landspítala fara 

sjúklingar á þá gjörgæsludeild sem sinnir þeirri sérhæfingu sem þeir tilheyra, til dæmis fara sjúklingar 

með hjartavandamál yfirleitt á gjörgæsludeildina við Hringbraut en sjúklingar með vandamál frá heila- 

og taugakerfi fara á gjörgæsludeildina í Fossvogi. Á Íslandi er engin sérhæfð barnagjörgæsla 

starfandi. Börn sem þurfa á gjörgæslumeðferð að halda fara á þá gjörgæsludeild sem sinnir þeirri 

sérhæfingu sem barnið þarf á að halda. Barn með vandamál frá heila- og taugakerfi fer á 

gjörgæsludeildina í Fossvogi en barn með alvarlega sýkingu fer á gjörgæsludeildina við Hringbraut. 

Rannsókn sem gerð var í Bretlandi og Ástralíu sýndi fram á að börn sem leggjast inn á sérhæfða 

barnagjörgæslu hafa styttri legutíma og lægri dánartíðni en börn sem leggjast inn á almenna 

gjörgæsludeild (Pearson o.fl., 1997).     
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Ýmislegt einkennir sjúklinga og aðstæður á gjörgæsludeild sem valdið getur álagi á foreldra. Má 

þar nefna útlit barns, hljóð og sýn, aðgerðir sem gerðar eru á barni þeirra, hegðun og viðbrögð barns, 

hegðun fagfólks og samskipti. Farið verður yfir þessa þætti hér. 

2.2.1 Útlit barns 

Á barni sem ekki er alvarlega veikt er húðlitur yfirleitt sá sami yfir allan líkamann og eru slímhúðir, 

naglabönd, lófar og iljar með bleikan húðlit. Ef álag er á hjarta- og lungnakerfi getur húðin orðið flekkótt 

og útlimir og slímhúðir orðið fölar. Þegar gegnflæði blóðs um líkamann er skert geta útlimir orðið kaldir 

og háræðafylling seinkuð (Hazinski, 2013). Mælitækið PSS:PICU metur þætti tengda útliti barns þar 

sem útlit barns varð þess valdandi að margir foreldrar upplifðu álag (Carter og Miles, 1982).  

2.2.2 Hljóð og sýn 

Á gjörgæsludeildum er mikið um ýmsan búnað og mæla sem gefa frá sér hljóð. Dæmi um búnað eru 

öndunarvélar og síritar sem mæla lífsmörk. Sjúklingar á gjörgæsludeild geta verið tengdir við hinar 

ýmsu leiðslur, geta verið barkaþræddir, fengið næringu í gegnum sondu og verið með þvaglegg 

(Brighton and Sussex University Hospitals NHS Trust, 2016).  

Í rannsókn sem mældi hávaða á gjörgæsludeild kom í ljós að almennt mældist hljóðstyrkur á milli 

49-89 dB, með meðaltal 65 dB. Hávaði frá öðrum sjúklingum, viðvaranir frá síritum og samræður milli 

starfsfólks var það sem truflaði sjúklinga mest (Akansel og Kaymakci, 2008). Önnur rannsókn mældi 

mesta hljóðstyrk upp í 103 dB (Xie o.fl., 2009). Samkvæmt umhverfisstofnun Íslands eru hættumörk 

hávaða talin vera 80-85 dB við jafngildishljóðstyrk en 120-130 dB við styttri hljóðtoppa. Hávaði getur 

haft mikil áhrif á lífsgæði fólks og heilsu þó hann sé ekki lífshættulegur. Því lengur sem einstaklingur 

dvelur í hávaða og því hærri sem hljóðstyrkurinn er eykst hættan samfara því (Umhverfisstofnun, e.d.). 

Foreldrar sem dvelja langdvölum við hlið barns síns á gjörgæslu verða því fyrir neikvæðum áhrifum 

mikils hávaða. 

2.2.3 Aðgerðir gerðar á barni 

Líkamlegt útlit barns getur verið mar, skurðir eða rispur sem getur valdið foreldrum álagi álagi (Carter, 

Miles, Buford og Hassanein, 1985). Útlit barns þegar það er inniliggjandi á gjörgæsludeild fer alfarið 

eftir því hvert vandamálið er og hvaða meðferð er veitt. Þegar aðgerðir eru gerðar á barni þá upplifa 

foreldrar margar mismunandi tilfinningar (Power, Liossi og Franck, 2007). Foreldrar eru í hlutverki 

verndara fyrir barnið sitt þegar verið er að gera aðgerðir eins og að setja upp æðalegg. Þar sem þetta 

gæti einnig verið erfitt ferli fyrir foreldrana þá er mikilvægt að þeir fái stuðning frá fagfólki (Karlsson, 

Englund, Enskär og Rydström, 2014). Foreldrar vilja gjarnan vera viðstödd þegar aðgerðir eru gerðar 

á barni þeirra (LaMontagne og Pawlak, 1990; Miles og Carter, 1985; Miles, Carter, Spicher og 

Hassanein, 1984). Einnig vilja foreldrar fá útskýringar á slöngum og búnaði tengdu barni sínu (Fisher, 

1994; Miles og Carter, 1985). Sem dæmi um aðgerð þá þarf stundum að soga upp úr börnum til að 

losa slím úr efri öndunarvegi, það er þó yfirleitt ekki gert nema við sjúklinga sem eru 

meðvitundarlausir, með skerta meðvitund eða með minnkaða taugavirkni (Mary-Ann og Jones, 2009). 

Þó er svo að þegar um börn er að ræða eru foreldrar oft viðstaddir og taka verður tillit til þess og 

hvernig þeir taka því sem fram fer. 
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2.2.4 Hegðun fagfólks 

Hegðun fagfólks getur haft áhrif á hvernig sjúklingum og aðstandendum þeirra líður á gjörgæsludeild. Í 

fyrirbærafræðilegri rannsókn þar sem skoðuð var merking þess að vera alvarlega veikur á 

gjörgæsludeild var eitt þema „að vera skilinn eftir einn í krefjandi heimi“. Þar segir sjúklingur frá því að 

honum leið óþægilega þegar hann heyrði í starfsfólki hlægja. Hann velti því fyrir sér hvort það væri að 

hlægja að honum og tala um hann (Johansson, Bergbom og Lindahl, 2012). Önnur rannsókn 

rannsakaði upplifun aðstandenda og fagfólks þegar sjúklingur er deyjandi á gjörgæsludeild. Dæmi um 

neikvæða upplifun aðstandenda var hlátur fagfólks á ganginum. Einnig hefðu aðstandendur viljað eiga 

í betri samskiptum við læknana. Jákvæð upplifun aðstandenda af starfsfólki var góðvild, bæði lækna 

og hjúkrunarfræðinga, skýr samskipti og góð umönnun sjúklings. Aðstandendum fannst það minnka 

álag á fjölskylduna þegar læknar höfðu yfirhöndina við erfiðar ákvarðanir (Donnelly og Psirides, 2015). 

Af þessu má álykta að hegðun fagfólks hafi mikið að segja um upplifun bæði sjúklinga og aðstandenda 

af því að vera á gjörgæsludeild. Fagfólk ætti því að hafa í huga að hegðun þeirra í vinnu getur haft 

meiri áhrif á aðstandendur og sjúklinga en það mögulega gerir sér grein fyrir. 

2.2.5 Hlutverk foreldra 

Innlögn barns á gjörgæsludeild getur verið mjög erfið og jafnvel kveljandi reynsla fyrir foreldra. 

Umhverfi gjörgæslu er hátæknilegt og nýtt í augum foreldra auk þess sem foreldrar hafa áhyggjur af 

því hvort barn þeirra lifi af. Þrátt fyrir innlögn barns á gjörgæsludeild eru foreldra þó enn verndarar 

barnsins og helsti umönnunaraðili (Gillis og Rennick, 2006). Rannsókn var gerð til að meta upplifun 

foreldra barna á gjörgæsludeild og almennri barnadeild. Þegar foreldrarnir fengu að taka þátt í 

umönnun barnsins og voru hvött til að vera á gjörgæsludeildinni fannst foreldrunum þeir taka þátt í 

bataferli barnsins. Mikilvægt var fyrir þessa foreldra að fá reglulega upplýsingar um hvað væri í gangi, 

fá stuðning frá starfsfólki og fá aðstöðu til þess að geta verið á deildinni. Ef foreldrar fengu ekki að 

vera með þegar inngrip voru gerð á barni fannst foreldrum þeir vera útilokaðir (Diaz-Caneja, Gledhill, 

Weaver og Carralda, 2005). 

2.2.6 Samskipti fagfólks við foreldra um veikindi barnsins 

Mikilvægt er að fagfólk noti orð sem foreldrar skilja og ræði hlutina eins og þeir eru. Fagfólk þarf að 

vera hreinskilið varðandi áhættur, ávinning og hvaða valkostir séu raunsæir í stöðunni, þar með talið 

að draga úr meðferð (Levetown, 2008). Í eigindlegri rannsókn Donnelly og félaga (2015) kom fram að 

jákvæð upplifun aðstandenda af gjörgæsludvöl voru skýr samskipti.  

2.2.7 Hegðun og tilfinningaviðbrögð barns 

Börn bregðast á mismunandi hátt við umhverfinu og þeirri meðferð sem þau fá á gjörgæsludeild og fer 

það að mörgu leyti eftir aldri þeirra. Foreldrar og börn þurfa á hvort öðru að halda. Truflun á sambandi 

foreldra og barns getur valdið meiri kvíða en áreiti af umhverfi gjörgæslu, af veikindum eða slysi 

barnsins. Helsta tjáningaraðferð ungbarna er grátur og tengist hann aukinni líkamsvirkni, grettum, 

galopnum eða fast lokuðum augum og óreglulegri öndun. Frá sex mánaða aldri í gegnum fyrstu árin er 

aðskilnaðarkvíði frá foreldrum helsta orsök ótta barns og veldur miklu álagi hjá barni. Þegar foreldrar 

koma til baka geta börnin hunsað þau eða verið reið. Fyrir smábörnum getur gjörgæsludeild verið 
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ógnandi þar sem allt sem þau sjá, heyra og lykta er þeim óþekkt. Hegðun barnanna getur verið 

mótþróafull og viðbrögðin verið tilfinningalegt ójafnvægi eða líkamleg mótspyrna. Jafnvel það að mæla 

hita hjá barninu getur valdið ýktum viðbrögðum. Börn á leikskólaaldri eiga oft erfitt með að aðskilja 

ímyndun og raunveruleika og geta því tengt hljóð og það sem þau sjá á gjörgæsludeild við 

yfirnáttúrulegar verur, svo sem við drauga og skrímsli. Leikskólabörn geta einnig verið hrædd við hið 

óþekkta, svo sem myrkur og að vera skilin eftir ein. Vegna takmarkaðrar þekkingar á líkamanum óttast 

þau og kvíða líkamlegum inngripum. Grunnskólabörn á yngri stigum geta verið krefjandi. Þau eiga það 

til að gagnrýna foreldra sína til að lýsa yfir sjálfstæði og reyna oft að sýna meira hugrekki en þau búa 

yfir. Þegar unglingar leggjast inn á gjörgæslu geta þeir verið í tilfinningalegu og líkamlegu losti og hafa 

áhyggjur af líkamsvirkni og verkjum. Stundum finnst unglingum þeir vera verndaðir á gjörgæslunni og 

hafa lítinn sem engan kvíða en aðrir unglingar geta gert kröfur á starfsfólk og foreldra og verið hræddir 

við að vera einir. Það að vera hjálparvana er meiri ógn fyrir unglinga heldur en yngri börn þrátt fyrir að 

unglingar hafi þróaðri aðlögunarhæfni (Hazinski, 2013).  

2.3 Álag tengt gjörgæsludeildum 

Það að eiga barn á gjörgæsludeild getur valdið foreldrum miklu álagi og hafa margar rannsóknir sýnt 

fram á það (Balluffi o.fl., 2004; Berenbaum og Hatcher, 1992; Berube o.fl., 2014; Colville o.fl., 2009; 

Hayes og Knox, 1984). Foreldrar sem eru mikið með börnum sínum á gjörgæslu eru oft undir miklu 

álagi sem getur komið fram bæði sem líkamleg og andleg þreyta. Foreldrar taka þarfir barnsins fram 

yfir sínar eigin þarfir og gleyma oft sjálfum sér. Mikil togstreita getur myndast innan fjölskyldna þegar 

alvarlega veikt barn dvelur á spítala (Berube o.fl., 2014; Shudy o.fl., 2006). Einnig verða miklar 

breytingar á hlutverkum foreldra og talið er að tenging sé á milli þeirra breytinga og að upplifa álag. 

Hayes og Knox (1984) komust að þeirri niðurstöðu að breytingarnar fælust í því hvernig foreldrar 

upplifa veikindi barnsins, hvernig þeir læra inn á umhverfi sjúkrahússins, hvernig þeir aðlöguðust 

breyttu sambandi milli sín og barns síns sem og að ræða við heilbrigðisstarfsfólk varðandi umönnun 

barns. Colville og félagar (2009) vildu meina að bataferli barns, fjöldi starfsfólks sem tekur þátt í 

umönnun barnsins og að geta ekki séð fyrir sér þróun á ástandi þess út frá læknisfræðilegum 

grundvelli væru þeir áhrifaþættir sem geta valdið því að erfitt er að vinna úr reynslu af gjörgæsludeild, 

bæði tilfinningalega og vitsmunalega. Í þessari rannsókn voru mæður undir meira álagi en feður. 

Sumar mæður eyddu meiri tíma á gjörgæsludeildinni og tóku meiri þátt í umönnun barna sinna en 

feður og gæti það verið möguleg skýring á þessum mun.  

Eigindleg rannsókn var gerð í Hollandi á sjö af átta sjúkrahúsum sem eru með barnagjörgæslu. 

Rannsóknin var þemagreind og komu í ljós sex þættir sem skiptu foreldra mestu máli þegar barn liggur 

á gjörgæsludeild. Þeir voru hegðun fagfólks, samhæfing umönnunar, tilfinningalegt álag, 

upplýsingaflæði, umhverfisþættir og þátttaka foreldra. Í ljós kom að lélegt upplýsingaflæði gæti aukið á 

álag foreldra sérstaklega þegar foreldrar finna ekki fyrir samhygð í gegnum hegðun fagfólks. Samskipti 

fagfólks og foreldra er mikilvægur þáttur fyrir alla foreldra barna sem þurfa á gjörgæslumeðferð að 

halda. Þeir þættir sem voru mikilvægir foreldrum frá innlögn til útskriftar voru hegðun fagfólks, 

tilfinningalegt álag og miðlun upplýsinga (Latour o.fl., 2011). 
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2.4 Parental Stressor Scale: Pediatric Intensive Care Unit (PSS:PICU) 

Parental stressor scale: Pediatric intensive care unit (PSS:PICU) er mælitæki sem er hannað til að 

mæla hvernig umhverfi gjörgæsludeildar hefur áhrif á álag foreldra barna sem eru þar inniliggjandi. 

Mælitækið er byggt á kenningu Selye um álag og módeli Roy um hjúkrun (Carter og Miles, 1982). 

Þegar höfundar PSS:PICU unnu að mælitækinu komust þeir að því sama og Selye og Roy höfðu 

greint frá en það er að álag byggir á þremur þáttum, einstaklingnum sjálfum, aðstæðum sem 

einstaklingurinn er í og umhverfi hans. Við þróun mælitækisins voru foreldrar spurðir um þá þætti sem 

þeim fannst valda álagi á gjörgæsludeild og flokkuðu höfundar þessa þætti saman. Fræðin voru einnig 

skoðuð og voru þættirnir þá orðnir 56 talsins. Rannsókn var gerð við forprófun spurningalistans þar 

sem foreldrar og reynslumiklir hjúkrunarfræðingar bættu við 44 þáttum. Hópur hjúkrunarfræðinga fór 

síðan yfir þennan 100 þátta lista og var þáttum fækkað í 79 þætti og flokkarnir urðu sjö. Rannsóknir 

voru endurteknar til að meta mikilvægi þessa 79 þátta á tölfræðilegan hátt þar sem þættir og flokkar 

voru sameinaðir, teknir út eða aðlagaðir eftir því sem við átti. Lokaútgáfa mælitækisins samanstendur 

af 37 þáttum í sjö flokkum og birtist árið 1982. Flokkarnir eru útlit barns, hljóð og sýn, aðgerðir gerðar á 

barni, hegðun fagfólks, hlutverk foreldra, samskipti fagfólks við foreldra um veikindi barnsins og síðast 

hegðun og tilfinningaviðbrögð barns. Hver þáttur er metinn með tölustaf frá núll til fimm (0 = upplifi 

ekki, 1 = veldur ekki álagi, 2 = veldur litlu álagi, 3 = veldur miðlungs álagi, 4 = veldur miklu álagi, 5 = 

veldur mjög miklu álagi) (Carter og Miles, 1982). 

2.5 Rannsóknir í enskumælandi löndum þar sem notast er við PSS:PICU 

Mælitækið PSS:PICU hefur verið notað við rannsóknir til að meta álag foreldra sem eiga börn á 

gjörgæsludeildum í Bandaríkjunum og Bretlandi. Höfundar mælitækisins gerðu rannsókn þar sem 

mælitækið var lagt fyrir 165 foreldra 128 barna sem höfðu nýlega verið útskrifuð af gjörgæsludeild. 

Mælitækið innihélt 79 þætti í sjö flokkum. Niðurstöður þessarar rannsóknar sýndu fram á að þeir 

flokkar sem foreldrum fannst valda mestu álagi voru hegðun og tilfinningaviðbrögð barns, útlit barns og 

hlutverk foreldra (Carter o.fl., 1985). 

Board og Ryan-Wenger (2003) notuðu mælitækið PSS:PICU í rannsókn þar sem gerður var 

samanburður á mæðrum barna á gjörgæsludeild og mæðrum barna á barnadeild. Spurningaþættir í 

þessari rannsókn voru einnig 79 talsins. Í hópi mæðra sem áttu börn á gjörgæsludeild voru hljóð og 

sýn ásamt aðgerðum gerðar á barni þeir þættir sem ollu mestu álagi. Niðurstöður gefa marktækt til 

kynna að mæður barna á gjörgæsludeild fundu fyrir meira álagi en mæður barna á barnadeild. Einnig 

var munur á því hvaða þætti mæður töldu valda álagi eftir því hvort barn var á gjörgæsludeild eða 

barnadeild. Mæður barna á gjörgæsludeild fannst reynslan í heild valda álagi en í samanburði á milli 

deilda virðist hljóð og sýn valda meira álagi á mæður barna á gjörgæsludeild en á mæður barna á 

barnadeild. Ári síðar gerði Board (2004) svipaða rannsókn þar sem gerður var samanburður á feðrum 

barna á gjörgæsludeild og feðrum barna á barnadeild þar sem spurt var um 79 þætti. Ekki greindist 

marktækur munur milli hópa en hljóð og sýn og aðgerðir gerðar á barni ollu feðrum á gjörgæsludeild 

meira álagi en feðrum á barnadeild. 

Að minnsta kosti þrjár rannsóknir þar sem notast var við PSS:PICU sem innihélt um 36 

spurningaþætti var niðurstaðan sú að hlutverk foreldra var sá flokkur sem olli mestu álagi (Colville og 
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Gracey, 2006; Heuer, 1993; Seideman o.fl., 1997). Youngblut og Brooten (2006) gerðu rannsókn þar 

sem gerður var samanburður á mæðrum og feðrum barna á gjörgæsludeild vegna höfuðáverka. 

Mæðrum finnst samskipti fagfólks um veikindi barnsins valda mestu álagi, þar á eftir kom hljóð og sýn 

og hlutverk foreldra. Hjá feðrum er hljóð og sýn ásamt hegðun og tilfinningaviðbrögð barns þeir flokkar 

sem valda mestu álagi, þar á eftir kom hlutverk foreldra. Hegðun fagfólks veldur minnstu álagi hjá 

bæði mæðrum og feðrum. Takmörk þessarrar rannsóknar var þó lítill fjöldi feðra.  

2.6 Aðferðir til þýðingar og heimfæringar á spurningalistum 

Til eru margar mismunandi aðferðir sem hafa verið þróaðar til að þýða spurningalista yfir á annað 

tungumál. Með þessum aðferðum er verið að þýða og aðlaga spurningalista, sem hafa verið búnir til á 

ákveðnu tungumáli og í ákveðinni menningu, yfir á annað tungumál og fyrir aðra menningu. 

International society for pharmacoeconomics and outcomes research (ISPOR) stofnaði vinnuhóp til að 

búa til leiðbeiningar og staðla fyrir þýðingu og menningaraðlögun á mælitækjum í tengslum við 

sjúklinga. Ferlið sem þau þróuðu var í 10 skrefum en þau eru undirbúningur, þýðing, samkomulag um 

þýðingu, bakþýðing, yfirferð bakþýðingar, samræming, samantekt, yfirferð á skoðun, niðurstöðum og 

lokafrágangi, prófarkalestur og lokaútgáfa (Wild o.fl., 2005). Við þessa rannsókn var stuðst við 

aðlagaða útgáfu af þessu ferli þegar PSS:PICU var þýtt yfir á íslensku.  

Dæmi um aðra ferla eru TRAPD líkanið, Census bureau og Brislin aðferðin. TRAPD er 

skammstöfun sem stendur fyrir þýðing, yfirferð, dómnefnd, forprófun og birting. Census bureau er 

fimm skrefa ferli en þau eru undirbúningur, þýðing, forprófun, endurskoðun og birting. Brislin aðferðin 

er sjö skrefa ferli en þar eru tveir þýðendur sem þýða í sitthvoru lagi, þýðingin er svo yfirfarin af teymi 

og hún forprófuð. Eftir forprófun er spurningalisti lagður fyrir hóp af tvítyngdu fólki þar sem sumir fá 

ensku útgáfuna, aðrir þýðinguna og sumir bæði. Að lokum er meðaltal, staðalfrávik og fylgnistuðlar 

beggja útgáfa borið saman (Harkness, 2002; Pan og Puente, 2005; Willgerodt, Kataoka-Yahiro, Kim 

og Ceria, 2005).  

2.7 Þýðing og forprófun PSS:PICU yfir á önnur tungumál 

Rei og Fong (1996) voru þeir fyrstu til að þýða mælitækið yfir á annað tungumál. Þeir þýddu 

upprunalega PSS:PICU mælitækið yfir á spænsku, „Spanish parental stressor scale: Pediatric 

intensive care unit“ (SPSS: PICU). Til að athuga hvort þýðing orða gæfi sömu merkingu notuðu þeir 

þrjár aðferðir. Sett var saman nefnd fólks sem var tvítyngt á spænsku og ensku og tilheyrði báðum 

menningum og einnig var notast við bakþýðingu á mælitækinu. Þriðja aðferðin var sú að þegar 

spurningalistinn var lagður fyrir foreldra þá svöruðu tvítyngdir foreldrar bæði PSS:PICU og 

SPSS:PICU. Við forprófun tóku samtals 20 foreldrar þátt en aðeins 18 foreldrar kláruðu rannsóknina. 

Rannsakendur vildu sjá hvaða flokkur olli mestu álagi hjá spænskumælandi foreldrum og hvort munur 

væri á niðurstöðum þeirra og fyrri rannsókna á mælitækinu. Niðurstöður sýndu fram á að hljóð og sýn 

ásamt hegðun og tilfinningaviðbrögð barns ollu mestu álagi hjá foreldrum sem svöruðu SPSS:PICU. 

Rannsakendur SPSS:PICU vildu meina að ekki væri hægt að taka afstöðu með því hvort rannsóknin 

hefði verið réttmæt þar sem það hefði þurft fleiri þátttakendur sem töluðu bæði ensku og spænsku. 
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Vegna lítils úrtaks var ekki hægt að segja til um hvort rannsóknin væri áreiðanleg. Takmörk 

rannsóknar Rei og Fong (1996) var lítið úrtak. 

Rannsakendur í Asíu hafa fylgt fordæmi Rei og Fong (1996) og hefur mælitækið til dæmis verið 

þýtt í Malasíu, á Indlandi og í Kína (Aamir o.fl., 2014; Kumar og Avabratha, 2015; Nizam og Norzila, 

2001; Yam o.fl., 2004). Í Kína var PSS:PICU þýtt yfir á kínversku (C-PSS:PICU) með aðstoð 

hjúkrunarfræðings sem talaði bæði kínversku og ensku. Síðan var mælitækið bakþýtt af öðrum 

hjúkrunarfræðingi sem einnig talaði bæði tungumálin og hafði hann ekki séð upprunalegu útgáfuna. 

Við forprófun tóku þátt 81 foreldri 75 barna á barnagjörgæslum á tveimur sjúkrahúsum. Hegðun og 

tilfinningaviðbrögð barns og hlutverk foreldra voru þeir flokkar sem ollu mestu álagi í þessari rannsókn. 

Niðurstöður gefa til kynna að C-PSS:PICU er réttmætt og sýnir einnig gott innra samræmi. Útgáfan 

telst einnig fýsileg því almennt þurftu þátttakendur ekki aðstoð við að svara spurningalistanum (Yam 

o.fl., 2004).  

Í Malasíu var mælitækið þýtt með aðstoð frá tungumáladeild háskólans í Malasíu en ekki var notast 

við bakþýðingu. Foreldrar svöruðu spurningalistanum tvisvar sinnum með einnar viku millibili. 

Rannsakendur vildu greina áreiðanleika þýðingar á mælitækinu og hvort foreldrar svöruðu eins í bæði 

skiptin. Þessi aðferð, að endurtaka spurningalistann tvisvar (e. test-retest technique), hefur nokkra 

ókosti. Fram getur komið meðalskekkja (e. bias) í seinni umferðinni eða þá að þátttakendur 

annaðhvort geta ekki eða vilja ekki taka þátt í seinna skiptið. Sú var raunin í þessari rannsókn en 25% 

foreldra tóku ekki þátt í seinna skiptið. Við forprófun í fyrri umferð svöruðu 94 foreldrar mælitækinu en í 

seinni umferð svöruðu aðeins 71 af þeim foreldrum mælitækinu aftur. Með því að nota þessa aðferð 

komust rannsakendur að því að það var fylgni á milli upprunalega mælitækisins PSS:PICU og 

malasískrar þýðingar PSS:PICU. Malasíska þýðingin er því áreiðanleg til að greina uppruna álags 

foreldra sem eiga börn á gjörgæsludeildum. Niðurstöður rannsóknarinnar voru að hlutverk foreldra og 

hegðun og tilfinningaviðbrögð barns voru flokkarnir sem ollu mestu álagi. Ekki var munur á milli móður 

og föður barns annar en sá að feður upplifðu meira álag í flokknum samskipti fagfólks við foreldra um 

veikindi barnsins. Höfundar telja ástæðuna því vera þá að mæður eyddu meiri tíma á sjúkrahúsinu en 

feður (Nizam og Norzila, 2001).   

Á Indlandi var mælitækið þýtt yfir á hindí af atvinnuþýðanda og var þýðingin svo bakþýdd til að vera 

viss um að merkingin héldist. Við forprófun tóku í heildina 49 foreldrar þátt. Þar voru aðgerðir gerðar á 

barni sem og hegðun og tilfinningaviðbrögð barns flokkarnir sem ollu mestu álagi. Ekki kom fram í 

rannsókninni hvort þýðingin hefði verið áreiðanleg (Aamir o.fl., 2014).  

Á Spáni hefur verið gerð nýleg rannsókn þar sem búin var til styttri útgáfa af mælitækinu og 

spurningaþáttum fækkað í aðeins sjö þætti, það er einn þátt úr hverjum flokki. Tilgangurinn með því 

var að þróa skimunartæki fyrir álag á foreldra alvarlega veikra barna byggt á PSS:PICU, „Abbreviated 

PSS:PICU“ (A-PSS:PICU). Aðgerðir gerðar á barni virtist samkvæmt þessu vera flokkurinn sem olli 

mestu álagi. Niðurstöður rannsóknar sýndu fram á áreiðanleika og réttmæti A-PSS:PICU. Höfundar 

telja að A-PSS:PICU geti nýst sem skimunartæki sem hægt væri að fylgja eftir með PSS:PICU. Þeir 

telja ennfremur að skima ætti alla foreldra barna á gjörgæsludeildum til þess að finna foreldra í áhættu 

fyrir álagi eftir útskrift. Frekari rannsókna er þörf á A-PSS:PICU (Rodríguez-Rey og Alonso-Tapia, 

2016). 
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3 Aðferðarfræði 

3.1 Tilgangur rannsóknar 

Tilgangur rannsóknar er að þýða PSS:PICU yfir á íslensku og forprófa á foreldrum sem hafa átt börn á 

gjörgæsludeildum Landspítala á árunum 2015-2017. Mældir eru hvaða álagsþættir PSS:PICU valda 

íslenskum foreldrum mestu álagi og þær niðurstöður svo bornar saman við rannsóknir með 

upprunalegri útgáfu mælitækisins ásamt því að bera það saman við þýðingar yfir á önnur tungumál. 

Með þessu er verið að skoða hver sé áreiðanleiki og réttmæti íslenskrar þýðingar PSS:PICU. Með 

forprófuninni er leitast við að meta hvort hægt sé að nota mælitækið á gjörgæsludeildum á Íslandi til 

að meta álag á foreldrum meðan á innlögn barna þeirra stendur. Jafnframt er tilgangur rannsóknar að 

heilbrigðisstarfsfólk geri sér grein fyrir hvaða þættir valdi foreldrum mestu álagi. 

3.2 Rannsóknarspurningar 

 Hvaða álagsþættir meta foreldrar að valdi mestu álagi í tengslum við innlögn barns á 

gjörgæsludeildir Landspítala á árunum 2015-2017?  

 Hver er áreiðanleiki og réttmæti íslenskrar þýðingar PSS:PICU? 

 Hvernig kemur íslensk þýðing PSS:PICU út miðað við upprunalegu útgáfuna og þýðingar 

yfir á önnur tungumál? 

3.3 Leyfi og samþykktir 

Sótt var um leyfi (viðauki A) til University of Kansas Medical Center School of Nursing til notkunar á 

mælitækinu PSS:PICU og til þýðingar yfir á íslensku. Skólinn veitti samþykki sitt til þýðingar á 

mælitækinu og sendi í kjölfarið leiðbeinanda upprunalegu útgáfuna í tölvupósti sem rannsakendur 

fengu útprentaða.  

Leyfi (40/2016) (viðauki B) fékkst frá siðanefnd Landspítala 9. janúar 2017 en féll rannsókn þessi 

undir meistaraverkefni meðleiðbeinanda sem leyfið fékkst fyrir. Leyfið felur meðal annars í sér að 

safna upplýsingum úr sjúkraskrám og innlagnarskrám gjörgæsludeilda. Fyrir rannsókn þessa þurfti 

aðeins leyfi fyrir því að fara yfir innlagnarskrár, ekki þurfti að nota gögn úr sjúkraskrám vegna 

forprófunarinnar. 

Leyfi (viðauki C) fékkst frá framkvæmdastjóra lækninga á Landspítala til að framkvæma rannsókn 

meðleiðbeinanda á Landspítala sem rannsókn þessi fellur undir. Framkvæmdastjóri gaf leyfi fyrir því 

að fara í sjúkraskrár og innlagnarskrár svo fremi sem leyfi frá siðanefnd Landspítala fengist. Fyrir 

rannsókn þessa var einungis notast við innlagnarskrár gjörgæsludeilda til þess að finna þátttakendur í 

rannsókn, ekki var safnað gögnum úr sjúkraskrám.  

Fengið var upplýst samþykki (viðauki D) þátttakenda fyrir þátttöku í rannsókn. Þátttakendum var 

tilkynntur tilgangur vísindarannsóknar og í hverju þátttaka þeirra væri fólgin. Einnig var þátttakendum 

boðin sálfræðiþjónusta í kjölfar þátttöku ef þeir teldu þörf á. Upplýsta samþykkið var sent 

þátttakendum í tvíriti þar sem þeir héldu öðru eintakinu og sendu hitt til baka með undirskrift sinni fyrir 

þátttöku. 
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Vottun (viðauki E) fékkst frá Agnesi Björgu Tryggvadóttur sálfræðingi á Landspítala. Vottunin felur í 

sér að þátttakendur í rannsókn gætu leitað til hennar sér að kostnaðarlausu ef þátttaka í rannsókninni 

yrði þess valdandi að þeir upplifðu vanlíðan eða aðrar tilfinningar. 

3.4 Þýðing og bakþýðing PSS:PICU 

Stuðst var við aðlagaða útgáfu af International society for pharmacoeconomics and outcomes 

research (ISPOR) ferlinu við þýðingu og bakþýðingu mælitækisins (Wild o.fl., 2005). Mælitækið 

PSS:PICU var þýtt úr ensku yfir á íslensku af rannsakendum. Leiðbeinandi og meðleiðbeinandi lásu 

yfir þýðinguna og henni breytt lítillega með tilliti til athugasemda frá þeim. Íslenska þýðingin var því 

næst send á hjúkrunarfræðing með BS próf sem starfar á gjörgæsludeild Landspítala og hefur hann 

ensku sem annað móðurmál. Hann bakþýddi mælitækið aftur yfir á ensku án þess þó að hafa séð 

upprunlegu útgáfuna. Rannsakendur ásamt leiðbeinendum fóru yfir þessar tvær þýðingar og breyttu 

orðalagi á nokkrum stöðum innan íslensku þýðingarinnar. Áður en mælitækið var sent á þátttakendur 

var mælitækið lagt fyrir konu sem er hvorki heilbrigðismenntuð né hefur reynslu af því að eiga barn á 

gjörgæslu. Hún hafði nokkrar athugasemdir um hvernig hægt væri að orða mælitækið fyrir almenning 

og draga úr mögulegum misskilningi. Tekið var tillit til þeirra athugasemda í lokayfirferð.  

3.5 Úrtak 

Í fyrstu var valið 31 foreldri 18 barna sem átt höfðu börn á gjörgæsludeild á árunum 2016-2017. Notast 

var við hentugleikaúrtak (e. convenience sample) þar sem þátttakendur þurftu að uppfylla ákveðin 

inntökuskilyrði. Þar sem ekki var úr stórum hópi að velja voru allir þeir sem uppfylltu skilyrðin teknir 

með til þátttöku nema þeir sem vitað var að treystu sér ekki til þess. Skilyrðin fyrir þátttöku voru þau að 

barnið væri á aldrinum þriggja mánaða til 18 ára og hefði verið inniliggjandi á gjörgæsludeild 

Landspítala í að minnsta kosti 48 klukkustundir. Svörun úr fyrsta úrtaki var dræm og því var tímabilið 

lengt og farið aftur til byrjun árs 2015. Í seinna úrtaki voru 29 foreldrar 16 barna og í heildina voru þetta 

því 60 foreldrar 34 barna sem uppfylltu skilyrðin og var boðin þátttaka.  

3.6 Framkvæmd rannsóknar 

Farið var yfir innlagnarskrár beggja gjörgæsludeilda Landspítalans og þannig valdir foreldrar 20 barna 

sem áttu nýjustu innlagnir frá því að rannsókn hófst, en börnin þurftu að hafa legið á 

gjörgæsludeildinni í að minnsta kosti 48 klukkustundir. Vitað var að foreldrar tveggja barna í þessu 

úrtaki myndu ekki treysta sér að taka þátt og því var spurningalistinn sendur á 31 foreldri 18 barna. 

Þeir fengu umslag sent í pósti sem innihélt upplýst samþykki í tvíriti, bakgrunnspurningar, íslenska 

þýðingu PSS:PICU, íslenska þýðingu PCL-5, og fylgispurningar. Í fylgispurningum var spurt um 

réttmæti íslensku þýðingar PSS:PICU og var ein opin spurning í lokin þar sem foreldrum var boðið að 

tjá sig um upplifun sína af því að eiga alvarlega veikt barn á gjörgæsludeild. Hverju barni var gefið 

tilviljunarkennt fimm tölustafa rannsóknarnúmer sem tengt var kennitölu barns. Notast var við 

vefsíðuna https://www.random.org til að finna númer handa hverju barni. Upplýsingar um hvaða 

rannsóknarnúmer tilheyrir hvaða barni var einungis geymt á læstu vefsvæði sem aðeins 

meðleiðbeinandi og yfirlæknir gjörgæsludeildar Landspítala í Fossvogi komast í. 
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Í hverju umslagi sem þátttakendum var sent voru tvö sett af öllum skjölum fyrir báða foreldra 

barnsins. Á þeim heimilum þar sem vitað var að um einstætt foreldri væri að ræða, var þó einungis 

sent eitt sett. Í umslaginu voru einnig frímerkt umslög til þess að  þátttakendur gætu sent svörin sín til 

baka á skrifstofu hjúkrunarfræðideildar Háskóla Íslands. Rúmri viku eftir að umslög bárust 

þátttakendum hringdu rannsakendur í þátttakendur til að kynna rannsóknina, athuga hvort áhugi væri 

fyrir þátttöku ásamt því að svara spurningum varðandi rannsóknina. Í lokin var boðist til þess að sækja 

svörin heim til fólks eða þau hvött til að setja svörin í frímerkt umslag og í póst. Ekkert foreldri þáði það 

að umslag yrði sótt heim. Foreldrar 14 barna sýndu rannsókninni áhuga og gáfu til kynna að þau 

myndu taka þátt, foreldrar tveggja barna vildu ekki taka þátt, eitt foreldrið sýndi rannsókninni lítinn 

áhuga og gaf ekki svar í síma og ekki náðist í eitt foreldri. Foreldri annars barnsins, sem var einstæð 

móðir, sem ekki vildi taka þátt hafði samband að fyrra bragði við annan rannsakandann og sagðist 

hafa byrjað að svara spurningalistanum en þetta var henni ofviða þar sem barnið hafði látist á 

gjörgæsludeild. Einnig hafði hún samband við heimahjúkrun barna sem sendi ábyrgðarmanni 

rannsóknar tölvupóst varðandi þetta. Í heildina var þetta 31 foreldri 18 barna sem fengu send 

rannsóknargögn. Aðeins bárust svör til baka frá níu foreldrum sex barna sem svarar til 29% þátttöku.  

Ákveðið var að fara lengra aftur í tímann eða til byrjun árs 2015 í von um betri þátttöku. Þar bættust 

við 29 foreldrar 16 barna. Einnig var hringt í þessa þátttakendur rúmri viku eftir að umslög bárust til 

heimila þeirra. Í úrtaki þessu sögðust foreldrar níu barna ætla að taka þátt, fimm svöruðu ekki í síma, 

hjá einni móður fannst ekki símanúmer og því ekki hægt að hringja í hana og svo voru foreldrar eins 

barns sem vildu taka þátt en hafði ekki borist umslag. Þeim var sent umslag við fyrsta tækifæri. Tvö 

umslög sendust til baka á skrifstofu vegna rangs heimilisfangs og því voru þrír foreldrar tveggja barna 

sem ekki bárust rannsóknargögn innan rannsóknartíma. Heildarfjöldi þátttakenda úr seinna úrtaki voru 

því 26 foreldrar 14 barna sem fengu send rannsóknargögn. Til baka bárust svör 16 foreldra níu barna 

sem er 62% svörun. Í heildina voru það því 25 foreldrar 15 barna sem sendu svar til baka en það gerir 

samtals 44% heildarsvörun. 

3.7 Söfnun gagna 

Umslögum frá þátttakendum var safnað saman af skrifstofu hjúkrunarfræðideildar Háskóla Íslands 

jafnt og þétt á rannsóknartímabilinu frá 2. febrúar til 13. apríl. Umslögin voru síðan opnuð á skrifstofu á 

Landspítala þar sem meðleiðbeinandi hafði aðsetur og parað saman við rannsókarnúmer til að sjá 

hverjir höfðu svarað mælitækinu. Því næst var niðurstöðum úr öllum rannsóknargögnum slegið inn í 

forritið IBM SPSS Statistics 24 (SPSS). Íslensk þýðing PCL-5 sem meðleiðbeinandi sendi út vegna 

meistaraverkefnis síns var skráð inn í SPSS en ekkert var unnið úr þeim gögnum í þessum hluta 

rannsóknarinnar. Villuprófun fór fram þannig að nokkrir þátttakendur voru teknir fyrir handahófskennt 

og farið var yfir þeirra gagnaskrár. Engar villur fundust. Upplýst samþykki frá þátttakendum var safnað 

saman og afhent leiðbeinanda í lok rannsóknartímabils. Þeim verður síðan eytt að rannsókn lokinni. 

3.8 Úrvinnsla gagna 

Við úrvinnslu gagna voru allar breytur kóðaðar til þess að geta sett inn í tölfræðiforritið SPSS. Í 

bakgrunnsspurningum var spurt um kyn þar sem svarmöguleikinn karl fékk gildið 1, kona fékk gildið 2 
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og þeir þátttakendur sem svöruðu ekki eða svar þeirra var ógilt, til dæmis ef svarað var báðum 

valmöguleikum, var gildið 88. Spurt var um aldur þar sem svarmöguleikinn <20 ára fékk gildið 1, 20-29 

ára fékk gildið 2, 30-39 ára fékk gildið 3, 40-49 ára fékk gildið 4, 50-59 ára fékk gildið 5, 60-69 ára fékk 

gildið 6 og ekkert eða ógilt svar fékk gildið 88. Spurt var um hjúskaparstöðu þar sem svarmöguleikinn 

gift/ur eða í staðfestri sambúð fékk gildið 1, í föstu sambandi en ekki í sambúð fékk gildið 2, 

einhleyp/ur fékk gildið 3, fráskilin/n fékk gildið 4, ekkja/ekkill fékk gildið 5, vil ekki svara fékk gildið 99 

og ekkert eða ógilt svar fékk gildið 88. Spurt var „hversu margir búa að jafnaði á heimilinu (ef þú ert 

meðtalin/n)?“ þar sem þátttakendur svöruðu með því að skrifa tölustaf fyrir þá einstaklinga sem að 

jafnaði búa á heimilinu. Þar voru tölurnar frá 2 og upp í 7. Tölustafurinn 2 fékk gildið 2, tölustafurinn 3 

fékk gildið 3, tölustafurinn 4 fékk gildið 4, tölustafurinn 5 fékk gildið 5, tölustafurinn 6 fékk gildið 6, 

tölustafurinn 7 fékk gildið 7 og ekkert eða ógilt svar fékk gildið 88. Spurt var „hver er fjöldi barna 

þinna?“ þar sem þátttakendur svöruðu með því að skrifa tölustaf fyrir fjölda barna. Þar voru tölurnar frá 

1 upp í 6. Tölustafurinn 1 fékk gildið 1, tölustafurinn 2 fékk gildið 2, tölustafurinn 3 fékk gildið 3, 

tölustafurinn 4 fékk gildið 4, tölustafurinn 5 fékk gildið 5, tölustafurinn 6 fékk gildið 6 og ekkert eða ógilt 

svar fékk gildið 88. Spurt var „hver er aldur barna þinna“ þar sem þátttakendur svöruðu með því að 

skrifa aldur barna sinna í tölustöfum. Aldur barna var frá 0 ára upp í 29 ára. Gerðar voru breytur í 

SPSS frá 0 og upp í 29. Hjá þeim þátttakendum sem áttu börn á ákveðnum aldri fékkst gildið 1 en 

annars 0. Sem dæmi þá átti einn þátttakandi börn sem voru eins árs, fimm ára og 12 ára. Hjá þessum 

þátttakanda var skráð gildið 1 við 1, 5 og 12 en gildið 0 var skráð við 0, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 og 

svo framvegis til og með 29. Til þess að finna út aldur þess barns sem lá inni á gjörgæsludeild var 

rannsóknarnúmer foreldranna borið saman við kennitölu barnsins úr innlagnarskrám gjörgæsludeildar. 

Spurt var „hver er hæsta prófgráða sem þú hefur lokið?“ þar sem svarmöguleikinn hef ekki lokið neinu 

prófi fékk gildið 1, grunnskólapróf fékk gildið 2, stúdentspróf fékk gildið 3, próf í iðngrein/önnur próf á 

framhaldsskólastigi fékk gildið 4, grunnpróf úr háskóla BS/BA/B.Ed fékk gildið 5, meistarapróf úr 

háskóla MS/MA/M.Ed/Kandídatspróf fékk gildið 6, doktorspróf úr háskóla fékk gildið 7, önnur menntun 

fékk gildið 8, vil ekki svara fékk gildið 99 og ekkert eða ógilt svar fékk gildið 88. Spurt var “hver er 

atvinnuþátttaka þín?” þar sem svarmöguleikinn í fullri vinnu fékk gildið 1, í hlutastarfi fékk gildið 2, 

atvinnulaus fékk gildið 3, nemi fékk gildið 4, utan vinnumarkaðar eins og er (t.d. veikindaleyfi, 

fæðingarorlof) fékk gildið 5, vil ekki svara fékk gildið 99 og ekkert eða ógilt svar fékk gildið 88. Spurt 

var „hverjar eru áætlaðar samanlagðar heildartekjur heimilisins á mánuði, fyrir skatt. Þá er átt við allar 

tekjur heimilisins, laun, tryggingarbætur og/eða aðrar greiðslur?“. Svarmöguleikinn 0 – 200.000 kr fékk 

gildið 1, 201.000 – 300.000 kr fékk gildið 2, 301.000 – 400.000 kr fékk gildið 3, 401.000 – 500.000 kr 

fékk gildið 4, 501.000 – 600.000 kr fékk gildið 5, 601.000 – 700.000 kr fékk gildið 6, 701.000 – 900.000 

kr fékk gildið 7, 901.000 – 1.200.000 kr fékk gildið 8, 1.201.000 – 1.500.000 kr fékk gildið 9, 1.501.000 

kr eða meira fékk gildið 10, veit ekki fékk gildið 11, vil ekki svara fékk gildið 99 og ekkert eða ógilt svar 

fékk gildið 88.  

Við úrvinnslu gagna úr PSS:PICU var flokkum mælitækisins gefinn bókstafur og spurningum innan 

hvers flokks gefinn tölustafur. Flokkurinn útlit barns fékk bókstafinn A og álagsþættirnir þrír innan 

flokksins voru skráðir sem A1, A2 og A3. Flokkurinn hljóð og sýn fékk bókstafinn B og álagsþættirnir 

þrír innan flokksins skráðir sem B1, B2 og B3. Flokkurinn aðgerðir gerðar á barni fékk bókstafinn C og 
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álagsþættirnir sex innan flokksins skráðir sem C1, C2, C3, C4, C5 og C6. Flokkurinn hegðun fagfólks 

fékk bókstafinn D og álagsþættirnir fjórir innan flokksins skráðir sem D1, D2, D3 og D4. Flokkurinn 

hlutverk foreldra fékk bókstafinn E og álagsþættirnir sex innan flokksins voru skráðir sem E1, E2, E3, 

E4, E5 og E6. Flokkurinn samskipti fagfólks við foreldra um veikindi barnsins fékk bókstafinn F og 

álagsþættirnir fimm innan flokksins voru skráðir sem F1, F2, F3, F4 og F5. Flokkurinn hegðun og 

tilfinningaviðbrögð barns fékk bókstafinn G og álagsþættirnir 10 innan flokksins voru skráðir sem G1, 

G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9 og G10. Svarmöguleikarnir voru frá 0 til 5 þar sem upplifi ekki fékk 

gildið 0, veldur ekki álagi fékk gildið 1, veldur litlu álagi fékk gildið 2, veldur miðlungs álagi fékk gildið 3, 

veldur miklu álagi fékk gildið 4 og veldur mjög miklu álagi fékk gildið 5. Í flokknum útlit barns þar sem 

spurt var um 3 þætti var minnst hægt að fá 0 stig en mest 15 stig. Í flokknum hljóð og sýn var minnst 

hægt að fá 0 stig en mest 15 stig. Í flokknum aðgerðir gerðar á barni var minnst hægt að fá 0 stig en 

mest 30 stig. Í flokknum hegðun fagfólks var minnst hægt að fá 0 stig en mest 20 stig. Í flokknum 

hlutverk foreldra var minnst hægt að fá 0 stig en mest 30 stig. Í flokknum samskipti fagfólks við foreldra 

um veikindi barnsins var minnst hægt að fá 0 stig en mest 25 stig. Í flokknum hegðun og 

tilfinningaviðbrögð barns var minnst hægt að fá 0 stig en mest 50 stig. Lögð voru saman heildarstig 

sem hver þátttakandi fékk innan hvers flokks. Til þess að hægt væri að bera saman álagsskor milli 

flokka var heildartölunni sem hver þátttakandi fékk deilt með fjölda þátta innan flokksins. Til dæmis 

þátttakandi sem fékk 18 stig í flokknum aðgerðir gerðar á barni fékk þá 3 stig eftir að búið var að deila 

með fjölda þátta innan flokksins, en þar voru þættirnir sex. Þannig var minnst hægt að fá 0 stig og 

mest 5 stig fyrir hvern flokk. Til þess að að geta borið saman meðaltal álagsskora útfrá þeim foreldrum 

sem upplifðu tiltekinn þátt innan flokksins, eins og gert var í upphaflegu rannsókn Miles og Carter 

(1982), var gildið 0 = upplifi ekki sett í „missing value“ en þá var minnst hægt að fá 1 stig og mest 5 

stig fyrir hvern flokk. Til þess að halda fjöldanum N=25 við útreikninga á meðaltölum þá var meðaltal 

hvers flokks sett inn í staðinn fyrir gildið 0 og þá hægt að bera saman álagsskor þeirra foreldra sem 

upplifðu tiltekinn þátt innan flokksins. Það var gert vegna þess að stór hluti foreldra upplifði ekki 

ákveðna þætti innan sumra flokka og því ekki talið marktækt að taka meðaltal reiknað einungis frá 

tveimur foreldrum eins og var í sumum tilfellum. Við áreiðanleikamælingu var annarsvegar reiknað út 

metric 1 þar sem alpha var reiknað með gildum frá 0 til 5 og hinsvegar var reiknað út metric 2 þar sem 

sem meðaltal var sett í staðinn fyrir gildið 0 til þess að halda heildarfjöldanum, N=25.   

Í fylgispurningum var spurt „skildir þú öll atriði spurningalistans?“ þar sem svarmöguleikinn öll fékk 

gildið 1, flest fékk gildið 2, nokkur fékk gildið 3, fá fékk gildið 4 og ekki nein fékk gildið 5. Spurt var 

„hvernig fannst þér atriði spurningalistans ná utan um þína reynslu af gjörgæsludeild?“ þar sem 

svarmöguleikinn mjög vel fékk gildið 1, nokkuð vel fékk gildið 2, hvorki vel né illa fékk gildið 3, illa fékk 

gildið 4 og mjög illa fékk gildið 5. Í lok fylgispurninga var opna spurningin: „Að lokum viljum við bjóða 

þér að segja okkur stuttlega frá upplifun þinni af því að eiga alvarlega veikt barn á gjörgæsludeild. Nú, 

þegar nokkrar vikur/mánuðir eru liðnir frá dvöl ykkar á gjörgæsludeildinni, hvað er það sem stendur 

upp úr þegar þú hugsar til baka?“ þar sem öll svör þátttakenda voru skrifuð upp í tölvu og þemagreind 

eftir heitum flokkanna að mestu. 
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3.9 Siðferðisleg álitamál 

Persónuverndar var gætt með vandlegum vinnubrögðum við söfnun og úrvinnslu gagna. Hverju barni 

var gefið tilviljunarkennt fimm tölustafa rannsóknarnúmer sem tengt var kennitölu barns og þær 

upplýsingar um hvaða rannsóknarnúmer tilheyrði hvaða barni var einungis geymt á læstu vefsvæði 

sem aðeins meðleiðbeinandi og yfirlæknir gjörgæsludeildar Landspítalans í Fossvogi komast í. Það er 

siðferðilega vand með farið að rannsaka börn og foreldra þeirra og sérstaklega þegar við á alvarlega 

veik börn og áhrif þess á foreldra þeirra. Meðleiðbeinandi fór yfir innlagnarskrár gjörgæsludeilda 

Landspítala og sleppti því að taka með þá foreldra sem henni þótti líklegt að treystu sér ekki til að taka 

þátt í þessari rannsókn út frá þekkingu sinni á tilfellinu. Séra Vigfús Bjarni Albertsson sjúkrahúsprestur 

veitti ráðgjöf varðandi þá foreldra þar sem börn höfðu látist á gjörgæsludeild. Í upplýstu samþykki var 

þátttakendum gerð grein fyrir mögulegri áhættu á að þátttakan gæti vakið upp erfiðar tilfinningar tengt 

innlögn barns. Öllum foreldrum sem tóku þátt í rannsókninni stóð til boða að nýta sér sálfræðiþjónustu 

Agnesar Bjargar Tryggvadóttur sálfræðings á Landspítala ef þátttaka þeirra yrði þess valdandi að þeir 

upplifðu vanlíðan eða aðrar tilfinningar.  

3.10 Samantekt 

Tilgangur rannsóknarinnar var að þýða mælitækið Parental stressor scale: Pediatric intensive care unit 

(PSS:PICU) yfir á íslensku og forprófa það. Leitast var eftir að meta áreiðanleika og réttmæti 

íslenskrar þýðingar PSS:PICU. Leyfi fékkst frá umboðsaðilum mælitækisins, University of Kansas 

Medical Center School of Nursing, til að þýða mælitækið. Einnig fékkst leyfi frá siðanefnd Landspítala 

og framkvæmdastjóra lækninga á Landspítala fyrir framkvæmd rannsóknar. Þátttakendur voru 

foreldrar barna sem höfðu legið inni á gjörgæsludeild Landspítala á árunum 2015-2017. Þeir veittu 

upplýst samþykki fyrir þátttöku sinni í rannsókninni. Skilyrði til þátttöku voru að barn væri á aldrinum 

þriggja mánaða til 18 ára og hefði legið inni á gjörgæsludeildum Landspítala í 48 klukkustundir eða 

lengur. Öllum sem uppfylltu skilyrði til þátttöku var boðin þátttaka nema þeir sem vitað var fyrirfram að 

treystu sér ekki til þátttöku. Mælitækið var þýtt úr ensku yfir á íslensku af rannsakendum eftir aðlöguðu 

ferli ISPOR. Í heildina var úrtakið 60 foreldrar 34 barna sem boðin var þátttaka í rannsókninni og var 

heildarsvörun 44%. Þátttakendur fengu sent umslag í pósti sem innihélt upplýst samþykki í tvíriti, 

bakgrunnsspurningar, íslenska þýðingu PSS:PICU og fylgispurningar. Hringt var í þátttakendur rúmri 

viku eftir að umslag hafði borist á heimili þeirra til að kynna rannsókn og svara spurningum varðandi 

hana. Að lokum var gögnum safnað saman og unnið úr þeim í tölfræðiforritinu SPSS, gögnin greind og 

niðurstöður túlkaðar.  
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4  Niðurstöður 

4.1 Lýsing á þátttakendum 

Fjöldi þátttakenda voru 25 foreldrar, 14 mæður og 11 feður. Flestir foreldrar voru á aldrinum 40-49 ára 

eða 44%. Sjá má aldursdreifingu á mynd 1. 24 foreldrar voru giftir eða í staðfestri sambúð sem eru 

96%. Ein móðir var einhleyp. Hæsta prófgráða sem algengast var að foreldrarnir höfðu lokið var 

grunnpróf úr háskóla. Sjö foreldrar eða 28% höfðu lokið grunnprófi úr háskóla, fimm foreldrar eða 20% 

höfðu lokið prófi í iðngrein eða öðru prófi á framhaldsskólastigi og fimm foreldrar eða 20%  höfðu lokið 

meistaraprófi úr háskóla. Atvinnuþátttaka dreifðist þannig að 17 foreldrar eða 70,8% voru í fullri vinnu, 

fjórir foreldrar eða 16,7% voru í hlutastarfi, eitt foreldri var nemi og tveir foreldrar voru utan 

vinnumarkaðar eins og er. Í öllum tilvikum voru heildartekjur heimilis yfir 500.000 kr á mánuði fyrir 

skatt. Lýsing á þátttakendum má sjá í töflu 1.  

Í töflu 2 má sjá aldursdreifingu barna við innlögn á gjörgæsludeild, en það voru foreldrar 15 barna 

sem voru þátttakendur í rannsókn. Tvö börn voru 1 árs, tvö börn voru 2 ára, eitt barn var 4 ára, eitt 

barn var 5 ára, eitt barn var 6 ára, eitt barn var 8 ára, eitt barn var 10 ára, eitt barn var 11 ára, tvö börn 

voru 13 ára, eitt barn var 16 ára, eitt barn var 17 ára og eitt barn var 18 ára.  

 

 

 

Mynd 1. Aldursdreifing þátttakenda við forprófun íslenskrar þýðingar PSS:PICU (N=25). 
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Tafla 1. Lýsing á þátttakendum við forprófun íslenskrar þýðingar PSS:PICU (N=25). 

Lýsing á þátttakendum (N=25)     

Bakgrunnur N 
Prósent 

(%) 

Kyn     

   Karl 11 44 

   Kona 14 56 

Aldur     

   20-29 ára 3 12 

   30-39 ára 8 32 

   40-49 ára 11 44 

   50-59 ára 3 12 

Hjúskaparstaða     

   Gift/ur eða í staðfestri sambúð 24 96 

   Einhleyp/ur 1 4 

Hæsta prófgráða sem þú hefur lokið     

   Grunnskólapróf 1 4 

   Stúdentspróf 3 12 

   Próf í iðngrein/önnur próf á framhaldsskólastigi 5 20 

   Grunnpróf úr háskóla BS/BA/B.Ed 7 28 

   Meistarapróf úr háskóla MS/MA/M.Ed./Kandídatspróf 5 20 

   Önnur menntun 4 16 

Atvinnuþátttaka     

   Í fullri vinnu 17 70,8 

   Í hlutastarfi 4 16,7 

   Nemi 1 4,2 

   Utan vinnumarkaðar eins og er (t.d. veikindaleyfi, fæðingarorlof) 2 8,3 

Áætlaðar samanlagðar heildartekjur heimilis á mánuði fyrir skatt     

   501.000-700.000 kr 5 20,8 

   701.000-900.000 kr 2 8,3 

   901.000-1.200.000 kr 9 37,5 

   1.201.000-1.500.0000 kr 1 4,2 

   1.501.000 kr eða meira 7 29,2 

Tafla 2. Aldursdreifing barna við innlögn á gjörgæsludeild (N=15). 

Aldursdreifing barna á 
gjörgæsludeild (N=15)   

Aldur N 

1 árs 2 

2 ára 2 

4 ára 1 

5 ára 1 

6 ára 1 

8 ára 1 

10 ára 1 

11 ára 1 

13 ára 2 

16 ára 1 

17 ára 1 

18 ára 1 
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4.2 Dreifing og innbyrðis fylgni álagsskora og dreifing heildarskora 

Fundin var dreifing fyrir mælitækið PSS:PICU. Álagsskor fyrir hvern flokk og heildarskor voru mæld á 

bilinu 1 til 5. Álagsskor fyrir flokkinn útlit barns voru á bilinu 1 til 5, meðaltal 3,08 og staðalfrávik 0,95. Í 

flokknum hljóð og sýn voru gildin frá 1 til 4, meðaltal 2,21 og staðalfrávik 0,92. Í flokknum aðgerðir 

gerðar á barni voru gildin 1 til 4,17, meðaltal 2,43 og staðalfrávik 0,74. Hegðun fagfólks var með gildi 

frá 1,69 til 3,25, meðaltal 2,11 og staðalfrávik 0,40. Hlutverk foreldra var með gildin 2,67 til 5, meðaltal 

3,54 og staðalfrávik 0,55. Í flokknum samskipti fagfólks við foreldra um veikindi barnsins voru gildin frá 

2,40 til 4,60, meðaltal 3,27 og staðalfrávik 0,52. Hegðun og tilfinningaviðbrögð barns var á bilinu 2,14 

til 4,45, meðaltal 3,40 og staðalfrávik 0,51. Fyrir heildarskor mælitækisins voru gildin á bilinu 1,11 til 

3,92, meðatal 2,21 og staðalfrávik 0,70. Þeir flokkar sem valda mestu álagi hjá íslenskum foreldrum 

sem átt hafa börn á gjörgæsludeildum Landspítalans á árunum 2015-2017 voru hlutverk foreldra, 

hegðun og tilfinningaviðbrögð barns og samskipti fagfólks við foreldra um veikindi barnsins. Hegðun 

fagfólks olli minnstu álagi hjá íslenskum foreldrum. Sjá nánar í töflu 3.  

 

Tafla 3. Lýsandi tölfræði fyrir flokka íslenskrar þýðingar PSS:PICU (N=25)*. 

Flokkur (fjöldi þátta) Lágmark Hámark Meðaltal Staðalfrávik 

1. Útlit barns (3) 1,00 5,00 3,08 0,95 

2. Hljóð og sýn (3) 1,00 4,00 2,21 0,92 

3. Aðgerðir gerðar á barni (6) 1,00 4,17 2,43 0,74 

4. Hegðun fagfólks (4) 1,69 3,25 2,11 0,40 

5. Hlutverk foreldra (6) 2,67 5,00 3,54 0,55 

6. Samskipti fagfólks við foreldra 

um veikindi barnsins (5) 

2,40 4,60 3,27 0,52 

7. Hegðun og tilfinningaviðbrögð 

barns (10) 

2,14 4,45 3,40 0,51 

Heildarskor íslenskrar þýðingar 

PSS:PICU (37) 

1,11 3,92 2,21 0,70 

*Hér eru meðaltal hvers flokks sett í staðinn fyrir gildið 0 til þess að halda heildarfjölda N=25. 
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Fylgni (pearson´s r) var marktæk á milli flokkanna útlit barns og hljóð og sýn (r=0,610, p=0,001). 

Marktæk fylgni var á milli flokkanna útlit barns og aðgerðir gerðar á barni (r=0,616, p=0,001). Á milli 

flokkanna hljóð og sýn og aðgerðir gerðar á barni var marktæk fylgni (r=0,523, p=0,007). Á milli 

flokkanna hegðun fagfólks og samskipti fagfólks við foreldra um veikindi barnsins var marktæk fylgni 

(r=0,567, p=0,003). Marktæk fylgni var á milli flokkanna hegðun fagfólks og hegðun og 

tilfinningaviðbrögð barns (r=0,533, p=0,006). Á milli flokkanna hlutverk foreldra og hegðun og 

tilfinningaviðbrögð barns var marktæk fylgni (r=0,601, p=0,001). Fylgnin mældist einnig marktæk milli 

flokkanna samskipti fagfólks við foreldra um veikindi barnsins og hegðun og tilfinningaviðbrögð barns 

(r=0,513, p=0,009). Marktæk fylgni mældist milli hegðun fagfólks og hlutverk foreldra (r=0,412, 

p=0,041) og á milli aðgerðir gerðar á barni og hegðun og tilfinningaviðbrögð barns (r=0,398, p=0,049). 

Sjá nánar töflu 4. 

 

Tafla 4. Fylgni milli flokka íslenskrar þýðingar PSS:PICU (N=25). 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1. Útlit barns 1 0,610** 0,616** -0,083 0,188 0,211 0,237 

2. Hljóð og sýn  1 0,523** 0,078 0,243 0,187 0,171 

3. Aðgerðir gerðar á 

barni 

  1 0,031 0,084 0,355 0,398* 

4. Hegðun fagfólks    1 0,412* 0,567,** 0,533** 

5. Hlutverk foreldra     1 0,248 0,601** 

6. Samskipti fagfólks 

við þig um veikindi 

barnsins 

     1 0,513** 

7. Hegðun og 

tilfinningaviðbrögð 

barns 

      1 

*Marktæk fylgni p ≤ 0,05. Jákvæð miðlungs fylgni. 

**Marktæk fylgni p ≤ 0,01. Jákvæð sterk fylgni. 
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4.3 Áreiðanleiki og réttmæti íslenskrar þýðingar PSS:PICU 

4.3.1 Áreiðanleiki íslenskrar þýðingar PSS:PICU 

Í rannsókn þessari var áreiðanleiki (Cronbach´s alpha) mældur. Metric 1 er alpha fyrir mælitækið í 

heild þar sem reiknað var með gildum 0 til 5 en metric 2 er alpha fyrir mælitækið þar sem meðaltal var 

sett í staðinn fyrir gildið 0. Alpha var fundið fyrir mælitækið í heild eða útfrá öllum 37 þáttum þess og 

mældist alpha 0,91 í metric 1 en 0,89 í metric 2. Alpha var fundið fyrir hvern og einn flokk og voru 

alpha stuðlarnir á bilinu 0,55 til 0,90 í metric 1 en 0,30 til 0,84 í metric 2. Fyrir flokkinn útlit barns var 

alpha 0,80 í metric 1 en 0,84 í metric 2. Fyrir flokkinn hljóð og sýn var alpha 0,83 bæði í metric 1 og 

metric 2. Fyrir flokkinn aðgerðir gerðar á barni var alpha 0,55 í metric 1 en 0,77 í metric 2. Fyrir 

flokkinn hegðun fagfólks var alpha 0,77 í metric 1 en 0,30 í metric 2. Fyrir flokkinn hlutverk foreldra var 

alpha 0,79 í metric 1 en 0,71 í metric 2. Fyrir flokkinn samskipti fagfólks við foreldra um veikindi 

barnsins var alpha 0,90 í metric 1 en 0,84 í metric 2. Fyrir flokkinn hegðun og tilfinningaviðbrögð barns 

var alpha 0,82 í metric 1 en 0,83 í metric 2. Sjá töflu 5.  

Tafla 5. Chronbach´s Alpha íslenskrar þýðingar PSS:PICU (N=25). 

Flokkur Fjöldi 

þátta  

Chronbach´s alpha 

Metric 1* 

Chronbach´s alpha 

Metric 2** 

1. Útlit barns 3 0,80 0,84 

2. Hljóð og sýn 3 0,83 0,83 

3. Aðgerðir gerðar á barni 6 0,55 0,77 

4. Hegðun fagfólks 4 0,77 0,30 

5. Hlutverk foreldra 6 0,79 0,71 

6. Samskipti fagfólks við 

foreldra um veikindi barnsins 

5 0,90 0,84 

7. Hegðun og 

tilfinningaviðbrögð barns 

10 0,82 0,83 

Heildarstig íslenskrar 

þýðingar PSS:PICU 

37 0,91 0,89 

*Metric 1 er alpha fyrir mælitækið í heild þar sem reiknað var með gildum 0 til 5  

**Metric 2 er alpha fyrir mælitækið þar sem meðaltal var sett í staðinn fyrir gildið 0 

4.3.2 Samanburður á áreiðanleika PSS:PICU á mismunandi tungumálum 

Samanburður alpha stuðla PSS:PICU á mismunandi tungumálum sést í töflu 6. Miðað við upprunalegu 

ensku útgáfuna samsvarar íslenska útgáfan sig vel í flokknum hljóð og sýn. Íslenska og spænska 

útgáfan er sambærileg í flokkunum samskipti fagfólks við foreldra um veikindi barnsins ásamt hegðun 

og tilfinningaviðbrögð barns. Kínverska og íslenska útgáfan er sambærileg í flokkunum útlit barns, 

hljóð og sýn og samskipti fagfólks við foreldra um veikindi barnsins. Alphaskor íslensku útgáfunnar er 

það lægsta samanborið við þessar útgáfur.  
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Tafla 6. Samanburður á áreiðanleika PSS:PICU á mismunandi tungumálum (N=25). 

Flokkur Chronbach‘s 

alpha enskrar 

útgáfu 

(Carter og 

Miles, 1989) 

(N=510) 

Chronbach‘s 

alpha 

spænskrar 

útgáfu 

(Rei og Fong, 

1996) 

(N=18) 

Chronbach‘s 

alpha 

kínverskrar 

útgáfu 

(Yam, Lopez og 

Thompson, 2004) 

(N=81) 

Chronbach‘s 

alpha 

íslenskrar 

útgáfu –  

Metric 2 

(N=25) 

1. Útlit barns 0,92 0,47 0,82 0,84 

2. Hljóð og sýn 0,83 0,94 0,85 0,83 

3. Aðgerðir gerðar á 

barni 

0,86 0,86 0,82 0,77 

4. Hegðun fagfólks 

(siðrof*) 

0,72 0,58 0,72 0,30 

5. Hlutverk foreldra 0,99 0,79 0,89 0,71 

6. Samskipti 

fagfólks við 

foreldra um veikindi 

barnsins 

0,99 0,80 0,83 0,84 

7. Hegðun og 

tilfinningaviðbrögð 

barns 

0,97 0,86 0,95 0,83 

Heildarskor 

PSS:PICU 

0,95 0,91 0,94 0,89 

*Siðrof (e. anomie) var hugtakið sem notað var í ensku útgáfunni. 

4.3.3 Réttmæti íslenskrar þýðingar PSS:PICU 

Með því að mæla réttmæti íslenskrar þýðingar PSS:PICU þá var mælitækið þýtt og bakþýtt samkvæmt 

aðlöguðu ferli ISPOR. Til að athuga hvort merkingin héldi sér voru foreldrarnir spurðir spurninganna 

„skildir þú öll atriði spurningalistans?“ og „hvernig fannst þér atriði spurningalistans ná utan um þína 

reynslu af gjörgæsludeild?“. Við spurninguna „skildir þú öll atriði spurningalistans?“ völdu allir 

foreldrarnir fyrstu tvo valmöguleikana sem voru öll og flest. Það voru 19 foreldrar eða 79% sem 

sögðust skilja öll atriði spurningalistans en fimm foreldrar eða 21% sem sögðust skilja flest atriði 

spurningalistans. Ekkert foreldri skildi nokkur, fá eða ekki nein atriði spurningalistans. Eitt foreldri 

svaraði ekki spurningunni. Sjá mynd 2.  
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Mynd 2. Réttmæti íslenskrar þýðingar PSS:PICU – fylgispurning 1 (N=24). 

 

Við spurningunni „hvernig fannst þér atriði spurningalistans ná utan um þína reynslu af 

gjörgæsludeild?“ völdu allir foreldrarnir valmöguleikana mjög vel eða nokkuð vel og hvorki vel né illa. 

Það voru 18 foreldrar eða 75% sem svöruðu mjög vel eða nokkuð vel og sex foreldrar eða 25% sem 

svöruðu hvorki vel né illa. Engu foreldri fannst atriði spurningalistans ná illa eða mjög illa utan um 

reynslu þeirra af gjörgæsludeild. Eitt foreldri svaraði ekki spurningunni. Sjá mynd 3.  

 

 

Mynd 3. Réttmæti íslenskrar þýðingar PSS:PICU – fylgispurning 2 (N=24). 

4.4 Fylgni milli fylgispurninga  

Fylgni á milli fylgispurninganna „Skildir þú öll atriði spurningalistans?“ og „Hvernig fannst þér atriði 

spurningalistans ná utan um þína reynslu af gjörgæsludeild?“ var metin með krosstöflu. Ekki reyndist 

vera marktæk fylgni á milli fylgispurninganna og verður það helst rakið til of lítils úrtaks.   
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4.5 Reynsla þátttakenda af dvöl á gjörgæsludeild 

Í fylgispurningum var foreldrunum boðið upp á að svara opnu spurningunni: „Að lokum viljum við bjóða 

þér að segja okkur stuttlega frá upplifun þinni af því að eiga alvarlega veikt barn á gjörgæsludeild. Nú, 

þegar nokkrar vikur/mánuðir eru liðnir frá dvöl ykkar á gjörgæsludeildinni, hvað er það sem stendur 

upp úr þegar þú hugsar til baka?“. Hægt var að þemagreina svör foreldra eftir flokkum mælitækisins. 

Minnst var á atriði úr flestum flokkum PSS:PICU að undanskildum flokknum hegðun og 

tilfinningaviðbrögð barns. Flokkarnir sem mest var talað um var hegðun fagfólks og samskipti fagfólks 

við foreldra um veikindi barnsins og var það tekið saman í eitt þema en 22 foreldrar minntust á fagfólk. 

Minnst var á fagmennsku, nærgætni, gott aðgengi að fagfólki og gott upplýsingaflæði. Ein móðirin 

sagði til dæmis: „Það var hugsað mjög vel um okkur, starfsfólkið var vinalegt og auðvelt að tala við. 

Þau létu mig alltaf vita hvað þau væru að gera ef þau gerðu eitthvað eða hvað var í gangi ef eitthvað 

breyttist.“ Aðeins ein móðir minntist á hegðun fagfólks á neikvæðan hátt en þessi tiltekna móðir var sú 

sem fékk hæsta álagsskorið í flokknum hegðun fagfólks. Hún sagði meðal annars: „Flest starfsfólkið er 

yndislegt og ber ég mikið traust til þeirra. Þó hef ég upplifað á tímum mikið ónæði af kjaftagangi og 

slúðri á milli starfsfólks sem mér finnst afar óviðeigandi.“ Þrír foreldrar minntust á aðgerðir gerðar á 

barni en einn faðir sagði: „Það sem stendur upp úr er að sjá barnið undir svæfingu og með æðaleggi, 

barkaþræðingu og svo framvegis. Það er ekkert sem undirbýr mann fyrir þá sjón og að geta ekkert 

gert fyrir hana“. Ein móðir sagðist eiga langveikt barn og var hún því vön slöngum, sogi og þess háttar. 

Þeir sjö foreldrar sem minntust á hlutverk foreldra höfðu jákvæða upplifun af gjörgæslunni tengt þeim. 

Það var minnst á óheft aðgengi að barninu og fengu foreldrarnir að fylgjast með og sinna barninu eins 

og þau treystu sér til. Eitt foreldri sagði: „Átti von á að við hefðum heftari aðgang að deildinni en við 

gátum verið nótt sem dag hjá barninu og gátum gengið frjálslega um“. Aðeins ein móðir minntist á 

hljóð og sýn og nefndi hún þá neyðarbjöllur á deildinni. Annað sem foreldrar minntust á og er ekki í 

PSS:PICU mælitækinu var aðstaðan en sjö foreldrar nefndu það. Foreldrarnir minntust á slæma 

aðstöðu, þá sérstaklega hvað hún væri þröng. Ein móðir sagði: „Aðstöðuleysið fyrir aðstandendur er 

reyndar til skammar og var það erfiðast að fá þá tilfinningu að maður væri fyrir...“. Tveir foreldrar 

minntust þó á að þeir hefðu fengið sérherbergi til að hvíla sig í. Einn faðir vildi bæta atriðinu 

uppskurður í flokkinn aðgerðir gerðar á barni en honum fannst það valda miklu álagi.  
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5 Umræða 

Fyrri rannsóknir hafa sýnt að foreldrar sem eiga alvarlega veikt eða slasað barn á gjörgæsludeild 

upplifa mikið álag því tengdu. Mælitækið PSS:PICU mælir álag sem foreldrar eru líklegir til að verða 

fyrir þegar barn þeirra er inniliggjandi á gjörgæsludeild og áreiðanleiki þess og réttmæti hefur verið 

staðfest með rannsóknum. Mælitækið hefur ekki fyrr verið þýtt yfir á íslensku og ekki er vitað til þess 

að rannsóknir hafi verið gerðar á álagi foreldra á Íslandi, en í þessari rannsókn var PSS:PICU þýtt og 

forprófað. Tilgáta rannsakenda um að íslensk þýðing PSS:PICU sé áreiðanleg og réttmæt til að meta 

álag hjá foreldrum sem eiga börn á gjörgæsludeild á Íslandi stóðst. Í heildina voru það 25 foreldrar 15 

barna sem tóku þátt í rannsókninni sem er 44% heildarsvörun þeirra foreldra sem boðin var þátttaka. 

Þátttakendur í þessari rannsókn voru því töluvert færri en í rannsókn höfunda mælitækisins Carter og 

Miles (1989) en þar voru þátttakendur 510 foreldrar. Til frekari samanburðar má greina frá því að hjá 

Yam og félögum (2004) við þýðingu og forprófun PSS:PICU yfir á kínversku voru þátttakendur 81 

foreldri, en hjá Rei og Fong (1996) í spænsku rannsókninni voru þátttakendur aðeins 18 foreldrar. Í 

indversku rannsókninni hjá Aamir og félögum (2014) voru þátttakendur 49 foreldrar en í malasísku 

rannsókninni hjá Nizam og Norzila (2001) voru þátttakendur 93 foreldrar. Úrtak í íslensku rannsókninni 

var því lítið samanborið við flestar rannsóknir þar sem mælitækið var þýtt og forprófað að undanskildu 

spænsku rannsókninni. Vert er að minnast á betri svörun úr seinni úrtakshóp þessarar rannsóknar og 

má velta því fyrir sér hvort auðveldara var fyrir þá foreldra að svara spurningalistanum þar sem lengri 

tími var liðinn frá dvöl þeirra á gjörgæsludeild. Þeir foreldrar hafa ef til vill unnið úr þeirri erfiðu reynslu 

og álagi sem fylgir því að eiga barn á gjörgæsludeild. Það má einnig minnast á lélegt svarhlutfall í 

heildina en hugsanlega voru þeir foreldrar sem slepptu því að svara undir meira álagi en þeir sem tóku 

þátt í rannsókninni. Ein móðir sem treysti sér ekki til þátttöku byrjaði að svara mælitækinu en gat ekki 

klárað vegna þess hve reynsla hennar var erfið, en barnið hennar lést á gjörgæsludeild. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýndu fram á að mesta álagið var í flokkunum hlutverk foreldra, 

hegðun og tilfinningaviðbrögð barns og samskipti fagfólks við foreldra um veikindi barnsins. Sá flokkur 

sem olli minnstu álagi var hegðun fagfólks sem passar við þau jákvæðu ummæli sem flestir foreldrarnir 

tóku fram þegar þeir sögðu frá reynslu sinni af því að eiga alvarlega veikt barn á gjörgæsludeild. 

Nizam og Norzila (2001) fá nánast sömu niðurstöðu en hjá þeim eru það flokkarnir hlutverk foreldra, 

hegðun og tilfinningaviðbrögð barns ásamt hljóð og sýn sem valda mestu álagi en hegðun fagfólks 

veldur minnstu álagi meðal malasískra foreldra. Hjá þeim Rei og Fong (1996) eru það flokkarnir hljóð 

og sýn ásamt aðgerðir gerðar á barni sem valda mestu álagi hjá foreldrum spænskra barna og hegðun 

fagfólks veldur minnstu álagi. Niðurstöður Yam og félaga (2004) sýna að flokkarnir hljóð og sýn ásamt 

hegðun og tilfinningaviðbrögð barns valda mestu álagi hjá foreldrum kínverskra barna. Hjá þeim er 

það flokkurinn hlutverk foreldra sem veldur minnstu álagi hjá foreldrunum. Niðurstöður Aamir og félaga 

(2014) leiða í ljós að flokkarnir hljóð og sýn ásamt aðgerðir gerðar á barni valda mestu álagi hjá 

indverskum foreldrum en hegðun fagfólks valdi minnstu álagi. Áhugavert er að sjá að hljóð og sýn er 

sá flokkur sem veldur mestu álagi í öllum rannsóknunum nema þeirri íslensku og malasísku. Hegðun 

og tilfinningaviðbrögð barns er sá flokkur sem veldur næstmestu álagi í íslensku rannsókninni, þeirri 

kínversku og þeirri malasísku. Hegðun fagfólks er sá flokkur í öllum rannsóknunum sem veldur 

minnstu álagi að undanskilinni kínversku rannsókninni þar sem það er hlutverk foreldra sem veldur 
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minnstu álagi (Aamir o.fl., 2014; Kumar og Avabratha, 2015; Nizam og Norzila, 2001; Rei og Fong, 

1996; Yam o.fl., 2004). Í rannsókn Carter og félaga (1985) er það flokkurinn hegðun og 

tilfinningaviðbrögð barns sem veldur mestu álagi sem er nokkuð ólíkt niðurstöðum flestra rannsókna 

þar sem PSS:PICU er þýtt og forprófað á öðrum tungumálum þar sem ýmist flokkurinn hljóð og sýn 

eða flokkurinn hlutverk foreldra hefur valdið mestu álagi. Þar kann að vera um menningarmun að ræða 

við þýðingu á mælitæki og að þeim sé beitt á ólíkum tungumálum og í ólíkri menningu en þeirri sem 

þau eru upphaflega þróuð fyrir. Aftur á móti sýnir rannsókn Board og Ryan-Wenger (2003), þar sem 

notast er við enska útgáfu PSS:PICU, að flokkurinn hljóð og sýn veldur mestu álagi meðal mæðra 

barna á gjörgæsludeild. Einnig veldur hljóð og sýn í rannsókn Board (2004) marktækt meira álagi á 

feður barna á gjörgæsludeild miðað við feður barna á barnadeild. Báðar rannsóknirnar gefa til kynna 

að hljóð og sýn á gjörgæsludeild valda foreldrum mjög miklu álagi. Niðurstaða íslensku 

rannsóknarinnar sem sýnir fram á að flokkurinn hlutverk foreldra veldur mestu álagi, þar sem lágmarks 

álagsskor innan flokksins er 2,67 en hámarkið er 5, er í takt við niðurstöður að minnsta kosti þriggja 

rannsókna þar sem notast er við PSS:PICU á ensku. Því má velta því fyrir sér hvort svipuð vestræn 

menning Íslendinga og enskumælandi þjóða hafi þar áhrif. 

Allir flokkar íslenkrar þýðingar PSS:PICU höfðu marktæka fylgni við annan flokk mælitækisins. 

Marktæk fylgni mældist jákvæð sterk sjö sinnum á milli flokka íslenskrar þýðingar PSS:PICU en 

jákvæð miðlungs fylgni mældist tvisvar sinnum. Sem dæmi mældist marktæk sterk jákvæð fylgni á milli 

flokkanna útlit barns og hljóð og sýn sem þýðir að því meira álag sem var í flokknum útlit barns því 

meira var álagið í flokknum hljóð og sýn. Að sama skapi því minna sem álagið var frá flokknum útlit 

barns því minna var álagið frá flokknum hljóð og sýn. 

Heildarskor áreiðanleikamælingar (Chronbach´s alpha) fyrir íslenska þýðingu PSS:PICU, ef tekið er 

mið af metric 2, mældist áreiðanleg með alpha 0,89. Alpha ≥ 0,9 telst framúrskarandi, alpha frá 0,7 til 

0,9 telst gott, alpha frá 0,6 til 0,7 telst ásættanlegt, alpha frá 0,5 til 0,6 telst lélegt og alpha < 0,5 telst 

óásættanlegt (Cross validated, 2014). Áreiðanleiki flokksins útlit barns var með alpha 0,84 sem telst 

gott. Þátturinn sem dró alpha gildið niður í flokknum útlit barns var litabreytingar á barninu mínu (fölt, 

blátt eða gult) en með því að eyða þeim þætti út hefði alpha orðið 0,85. Þátturinn barninu virðist vera 

kalt var sá þáttur sem var mest lýsandi fyrir flokkinn. Flokkurinn hljóð og sýn var með alpha 0,83 sem 

telst gott. Ekki var hægt að hækka alpha gildið með því að eyða út þætti innan flokksins. Þátturinn 

skyndileg hljóð frá viðvörun síritans var sá þáttur sem best átti við flokkinn í heild. Aðgerðir gerðar á 

barni var með alpha 0,77 sem telst vera gott. Ekki var hægt að hækka alpha gildið með því að eyða út 

þætti innan flokksins. Það má velta því fyrir sér hvort betra hefði verið að nota orðið inngrip í stað 

aðgerðar og hvort orðið inngrip sé meira lýsandi og meira notað meðal almennings. Einn faðir vildi 

bæta við þættinum uppskurður innan þessa flokks sem getur verið vísbending um misskilning á orðinu 

aðgerðir þar sem þessi tiltekni faðir og jafnvel aðrir foreldrar hafi skilið orðið aðgerðir sem 

skurðaðgerðir. Við frekari rannsóknir á íslenskri þýðingu PSS:PICU þyrfti því að yfirfara þýðingu og 

grennslast fyrir um það hvernig almenningur túlkar einstök orð innan mælitækisins. Sá þáttur sem var 

mest lýsandi fyrir flokkinn aðgerðir gerðar á barni var inndæling/sprautugjöf. Áreiðanleiki flokksins 

hegðun fagfólks fékk alpha 0,30 en flokkurinn er sá flokkur sem fékk lægsta alpha gildið en gildið telst 

vera óásættanlegt. Hægt hefði verið að hækka alpha í 0,36 með því að sleppa þættinum tala ekki 
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nægilega mikið við mig. Þátturinn segja mér ekki hvað þau heita eða hver þau eru var mest lýsandi 

fyrir flokkinn í heild. Vegna þessa lélega áreiðanleika flokksins í heild og allra þátta innan hans má 

taka fram að allt að 18 foreldrar upplifðu ekki einstaka þætti innan flokksins en gildið 0 eða upplifi ekki 

var ekki tekið með við útreikninga á alpha metric 2. Hinsvegar í metric 1 þegar gildið 0 er tekið með í 

reikninginn er alpha 0,77 en það telst vera gott. Möguleiki hefði verið á því að fá betri áreiðanleika í 

þessum flokki með stærra úrtaki því með stærra úrtaki fæst meiri fjölbreytileiki. Flokkurinn hlutverk 

foreldra fékk alpha 0,72 sem telst gott. Með því að sleppa þættinum með því að nota sama mælitæki, 

hversu miklu álagi, almennt, hefur upplifun þín í heild af gjörgæsludeild valdið hefði alpha hækkað í 

0,73. Að geta ekki séð barnið mitt þegar ég vil var sá þáttur sem best átti við um flokkinn hlutverk 

foreldra. Flokkurinn samskipti fagfólks við foreldra um veikindi barnsins var með alpha 0,84 sem telst 

gott. Með því að sleppa þættinum segja mér ekki nákvæmlega hvað amar að barninu mínu væri hægt 

að hækka alpha í 0,86 en það var þátturinn nota orð sem ég skil ekki sem best átti við um flokkinn. 

Síðasti flokkurinn hegðun og tilfinningaviðbrögð barns var með alpha 0,83 sem telst gott. Með því að 

sleppa þættinum geta ekki talað eða grátið hefði verið hægt að hækka alpha í 0,84 en þarna var það 

þátturinn ótti sem best átti við um flokkinn. Hvert og eitt tilfelli þar sem barn leggst inn á gjörgæsludeild 

er einstakt og því getur verið að þeir foreldrar sem tóku þátt í rannsókninni hafi átt minna veik börn en 

þeir sem ekki tóku þátt. Þar sem úrtakið var lítið í íslenskri þýðingu PSS:PICU gæti það haft áhrif á 

alpha gildi mælitækisins bæði í heild og innan einstakra flokka. 

Íslensk þýðing PSS:PICU telst áreiðanleg þar sem áreiðanleikapróf (Chronbach´s alpha) sýndi fram 

á að alpha væri 0,89 en það er lægsti áreiðanleiki sem fengist hefur við þýðingu á mælitækinu. 

Spænsku höfundarnir fengu alpha 0,91 sem telst framúrskarandi áreiðanleiki en þeir telja að ástæða 

fyrir lægra alpha gildi hjá þeim samanborið við rannsókn Carter og félaga (1989) sé vegna 

menningarlegs muns. Í rannsókn Yam og félaga (2004) sem gerð var í Kína er alpha 0,94 sem telst 

framúrskarandi áreiðanleiki. Malasíska rannsóknin eftir Nizam og Norzila (2001) er með alpha 0,95 

sem telst einnig framúrskarandi áreiðanleiki. Ekki er hægt að bera saman íslenska þýðingu PSS:PICU 

og rannsókn Aamir og félaga (2014), sem gerð var á Indlandi, þar sem ekki kom fram í rannsókn alpha 

gildi fyrir áreiðanleika. Rannsókn Miles og Carter (1989) var með alpha 0,95 og eru niðurstöður 

íslenskrar þýðingar og forprófunar PSS:PICU því ekki eins áreiðanlegar. 

Höfundar íslenskrar þýðingar PSS:PICU telja mælitækið vera réttmætt þar sem allir þátttakendur 

skildu öll eða flest atriði spurningalistans og ekkert foreldri sagðist skilja nokkur, fá eða ekki nein. 

Flestum þátttakendum eða 18 foreldrum fannst spurningalistinn ná mjög vel eða nokkuð vel utan um 

reynslu þeirra af gjörgæsludeild. Engu foreldri fannst atriði spurningalistans ná illa eða mjög illa utan 

um reynslu sína af gjörgæsludeild. Af því má skilja að mælitækið nái til foreldra til að tjá álagsþætti 

sem þeir telja sig vera undir. 

Fylgni við fylgispurningar reyndist ekki marktæk í þessari rannsókn og er ástæða þess stærð 

úrtaksins. Með stærra úrtaki fengist fjölbreyttari hópur þátttakenda og mögulega fylgni við áhrifaþætti 

sem þekktir eru. Auk stærðar úrtaks myndi svörun við þáttum og dreifing svara hafa áhrif á fylgni. Með 

því að endurskilgreina svörin í greiningunni má fá fram mun ef hann er til staðar og það kallar á 

flóknari tölfræðivinnu sem ekki var farið í að svo stöddu. 
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Í svörum foreldra við opnu spurningunni þar sem spurt var um reynslu þeirra af því að eiga 

alvarlega veikt barn á gjörgæsludeild var minnst á atriði úr flestum flokkum mælitækisins að 

undanskildum flokknum hegðun og tilfinningaviðbrögð barns. Langflestir töluðu um jákvæða upplifun 

sína af gjörgæsludeild og fagfólkinu sem samsvarar niðurstöðum álagsskora en flokkurinn hegðun 

fagfólks var sá flokkur sem olli minnstu álagi meðal íslenskra foreldra. Það var aðeins ein móðir sem 

var óánægð með hegðun fagfólks en hún minntist á kjaftagang og slúður sem henni þótti óviðeigandi. 

Svör þessarar tilteknu móður hækkaði meðaltalið innan flokksins hegðun fagfólks og skar hún sig 

þannig verulega úr hópnum. Þetta kemur heim og saman við það sem Lazarus og Folkman (1984) 

segja um álag en þeir vilja meina að álag sé persónubundið og hefur áhrif á einstaklingsbundinn hátt, 

en þessi móðir upplifði mikið álag tengt hegðun fagfólks ólíkt flestum öðrum þátttakendum þessarar 

rannsóknar. Ein móðir minntist sérstaklega á að hún hefði verið  vel upplýst og fékk góða útskýringu á 

öllu ferlinu. Það er í samræmi við rannsókn Berube og félaga (2014) þar sem eitt foreldri í þeirri 

rannsókn sagði að upplýsingar væri algjör lykill að ró hennar. Eins kom fram í rannsókn Latour og 

félaga (2011) að neikvæðar tilfinningar foreldra tengdust oft álagi vegna lélegra samskipta við fagfólk. 

Þeir sjö foreldrar þessarar rannsóknar sem minntust á hlutverk foreldra greindu aðeins frá jákvæðri 

reynslu því tengdu sem rannsakendum finnst áhugavert í ljósi þess að hlutverk foreldra var sá flokkur 

sem olli mestu álagi. Hayes og Knox (1984) greina frá því að foreldrar upplifa hlutverk sitt tengt 

umönnun barnsins á annan hátt en fagfólk og virðist mikið álag foreldra tengjast þessu bili milli 

skilnings fagfólks á reynslu og skilningi foreldra á hlutverkum sínum. Enn fremur er greint frá því að ef 

hjúkrunarfræðingar skilja betur sjónarhorn foreldra á því álagi sem tengist sjúkrahúsdvölinni væri hægt 

að þróa skilvirkari hjúkrun. Ekkert foreldri minntist á hegðun og tilfinningaviðbrögð barns sem var sá 

flokkur sem olli næstmestu álagi sem er í sjálfu sér athyglisvert. Sjö foreldrar minntust á aðstöðu á 

gjörgæsludeildum Landspítala sem er ekki þáttur innan mælitækisins en skiptir foreldra greinilega 

miklu máli. Flestir minntust á lélega og þrönga aðstöðu á meðan aðrir voru sáttir með að fá 

sérherbergi til að hvíla sig í. Af þessu má draga þá ályktun að betur væri hægt að gera í þeim efnum 

og bæta aðstöðu aðstandenda á gjörgæsludeildum Landspítala. Jafnvel er hægt að líta svo á að léleg 

aðstaða sé ákveðinn álagsþáttur á foreldra. 

Takmarkanir rannsóknar voru meðal annars að á Íslandi er ekki sérhæfð barnagjörgæsla, en 

mælitækið er þróað fyrir barnagjörgæslur. Munur gæti verið á álagi hjá foreldrum sem eiga börn á 

barnagjörgæslum og þeim sem eiga börn á almennum gjörgæsludeildum. Við þessa rannsókn þar 

sem mælitækið var forprófað í íslenskri þýðingu var notast við afturskyggnt rannsóknarsnið. Mælitækið 

er ætlað til þess að mæla skynjun foreldra á álagsþáttum úr umhverfi gjörgæsludeildar meðan á 

innlögn barna þeirra á barnagjörgæslu stendur. Það gæti verið munur á álagi foreldra eftir því hvort 

barnið er ennþá inniliggjandi eða hvort það er útskrifað heim eða jafnvel látið. Á Íslandi leggjast fá börn 

inn á gjörgæsludeild á hverju ári og því var úrtakið lítið í þessari rannsókn. Helstu takmarkanir 

þessarar rannsóknar voru lítið úrtak og dræm þátttaka. 

5.1 Tilmæli  

Rannsókn þessi vekur athygli á álagi því sem foreldrar sem eiga börn á gjörgæsludeildum verða fyrir 

hér á landi. Þó margt sé líkt á álagi því sem þau verða fyrir er oft mikill munur á ástandi barna þeirra. 
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Sem dæmi þá eru sum þeirra langveik en önnur ekki. Þetta er því mjög fjölbreyttur hópur sem gerir 

það að verkum að erfitt er að greina sértækt álag í litlu úrtaki. Mælitækið PSS:PICU er til þess að meta 

álagsþætti inni á barnagjörgæslu. Þegar þessir foreldrar eru komnir aftur heim, eins og var raunin í 

þessu úrtaki, þá blandast þeir álagsþættir við aðra álagsþætti sem til staðar eru á heimilinu og í 

samfélaginu. Það er því mikilvægt að velta því fyrir sér hvað hægt sé að gera til að mæta þörfum 

þessara foreldra eftir að heim er komið. Fyrsta skrefið væri að leggja ríka áherslu á að greina þá 

foreldra sem líklegir eru til þess að verða fyrir áfallastreituröskun í kjölfar innlagnar barns á 

gjörgæsludeild. Að taka þátt í rannsókn sem þessari getur reynst erfitt og má vera að ástæða lélegrar 

þátttöku sé vegna þess hve erfitt það geti reynst foreldrum að rifja upp þennan tíma, sem leiða má 

líkum að hafi verið mest krefjandi tími í lífi þeirra. Áfallastreituröskun getur komið fram mörgum 

mánuðum og jafnvel árum síðar. Það eru ekki allir foreldrar sem hafa þörf fyrir sérstaka eftirfylgni en 

það skiptir máli að finna þá sem eru líklegir til að þróa með sér áfallastreituröskun svo hægt sé að 

bæta þjónustu og koma til móts við þá foreldra.  

 



40 

6 Ályktanir  

Rannsakendur íslenskrar þýðingar PSS:PICU telja þýðinguna hafa endurspeglað nokkuð vel 

álagsþætti hjá íslenskum foreldrum, í samanburði við aðrar þýðingar yfir á önnur tungumál, þar sem 

tilgáta um að íslensk þýðing PSS:PICU væri bæði áreiðanleg og réttmæt stóðst. Það sem væri helst 

þörf á að endurskoða er íslenska heitið fyrir flokkinn aðgerðir gerðar á barni en orðið inngrip gæti verið 

hentugra og jafnvel aukið áreiðanleika þessa flokks. Þrátt fyrir að tilgáta rannsakenda hafi staðist þá 

telja rannsakendur að úrtakið hefði mátt vera stærra til að fá betra vald á áreiðanleika og réttmæti. Þar 

sem þessi rannsókn var einungis forprófun á mælitækinu þyrfti að gera frekari rannsóknir þar sem 

mælitækið er prófað í íslenskri þýðingu á stærra úrtaki.  
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Viðauki A: Leyfi til notkunar og þýðingar á PSS:PICU 

Umsókn og leyfi frá University of Kansas Medical Center School of Nursing til notkunar og þýðingar á 

mælitækinu PSS:PICU. 
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Viðauki B: Leyfi frá siðanefnd Landspítala 

Leyfi frá siðanefnd Landspítala fyrir meistaraverkefni meðleiðbeinanda sem þessi rannsókn fellur 

undir. Leyfið felur í sér að safna megi upplýsingum úr sjúkraskrám. Þar undir er veitt leyfi fyrir því að 

fara í innlagnarskrár sem notast var við til þess að finna þátttakendur í rannsókn þessa. 
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Viðauki C: Leyfi frá framkvæmdastjóra lækninga Landspítala 

Eftirfarandi gefur leyfi fyrir því að framkvæma rannsókn meðleiðbeinanda á Landspítala en rannsókn 

þessi fellur undir það leyfi. Einnig felur leyfið í sér að nota sjúkragögn og innlagnarskrár 

gjörgæsludeilda svo fremi sem leyfi hafi fengist frá siðanefnd Landspítala. 
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Viðauki D: Upplýst samþykki þátttakenda 

Upplýsta samþykkið felur í sér samþykki þátttakenda til þátttöku. Þátttakendum er tilkynntur tilgangur 

vísindarannsóknar og í hverju þátttaka þeirra er fólgin. Enn fremur koma fram upplýsingar um hvert 

þeir geta leitað sér aðstoðar fagaðila í kjölfar rannsóknar ef þeir telja þörf á. 
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Viðauki E: Vottun frá Agnesi Björgu Tryggvadóttur sálfræðingi á 
Landspítala 

Vottun þessi felur í sér að þátttakendur geti leitað sér að kostnaðarlausu aðstoðar ef rannsókn verður 

þess valdandi að þeir upplifa vanlíðan eða aðrar tilfinningar. 

 

  


