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Ágrip 

Bakgrunnur Fyrirburar og veikir nýburar þurfa oft að gangast undir sársaukafull inngrip vegna 

meðferðar eða veikinda. Mat á verkjum er nauðsynlegt ef veita á árangursríka verkjameðferð. 

Fjölmörg verkjamatstæki hafa verið þróuð með það að markmiði að bæta verkjameðferð þessa 

skjólstæðingahóps. Eitt þeirra er PIPP-R sem hefur reynst vel við rannsóknir og í klínískum 

aðstæðum. Við val á verkjamatstæki er mikilvægt að taka tillit til réttmætis og áreiðanleika en einnig 

hagnýtingu og notagildis. Það felur meðal annars í sér að verkjamatstækið sé skiljanlegt þeim sem 

notar það. Þegar matstæki er þýtt er mikilvægt að eiginleikar þess haldi sér. Þessi rannsókn gerir grein 

fyrir þýðingarferli og menningarlegri aðlögun PIPP-R á íslensku. 

Aðferð Um er að ræða lýsandi rannsóknarsnið með eigindlegri aðferð þar sem PIPP-R er þýtt á 

íslensku og farið eftir leiðbeinandi skrefum ISPOR um bestu aðferð við þýðingu matstækja. Með 

tilgangsúrtaki voru valdir tíu hjúkrunarfræðingar af íslenskri nýburagjörgæslu sem í gegnum djúpviðtöl 

lögðu mat á þýðingu. Í kjölfarið var þýðingin löguð að menningarumhverfi notendahóps.  

Niðurstöður Á fyrstu skrefum þýðingarferlis og í gegnum djúpviðtöl komu fram vandamál sem höfðu 

áhrif á endanlega íslenska útgáfu PIPP-R. Vandamálin voru flokkuð eftir því hvort þau tengdust 

verkjamatskvarðanum sjálfum eða notkun hans. Vandamál sem tengdust verkjamatskvarðanum voru 

flokkuð eftir því hvort þau snéru að þýðingu eða upprunalegri útgáfu. Vandamál sem tengdust notkun 

voru flokkuð eftir því hvort þau mætti leysa með þjálfun og fræðslu til notenda eða hvort þau snéru að 

notkun myndbands og skráðrar lýsingar í djúpviðtölum.  

Ályktun Afrakstur þessarar þýðingarrannsóknar er íslensk þýðing PIPP-R sem hefur verið löguð að 

menningarumhverfi á íslenskri nýburagjörgæslu. Í framhaldinu er þörf á að meta áreiðanleika 

matstækisins á íslensku við verkjamat fyrirbura og veikra nýbura til þess að unnt sé að nota PIPP-R á 

íslenskri nýburagjörgæslu.  

 

Lykilorð: Verkjamat, verkjamatskvarði, fyrirburar, veikir nýburar, þýðing matstækis. 
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Abstract 

Background Premature infants and sick newborns often have to undergo painful procedures either 

due to treatment or illness. Pain assessment is crucial if pain treatment is to be successful. Multiple 

pain assessment tools have been developed to improve pain treatment as the primary goal in this 

population. PIPP-R is one of those assessment tools and has been used with good progress both in 

research and in clinical context. When choosing a pain assessment tool, validity and reliability has to 

be taken into consideration as well as it’s clinical utility and feasibility. It also has to be interpretet in 

the right way by the users. When translating an assessment tool it is important that its content be 

preserved. This study describes the translation process and the cultural adaptation of the PIPP-R to 

Icelandic.  

Method The study is descriptive and qualitative in its approach where the PIPP-R is translated into 

Icelandic using the ISPOR’s ten recommended steps in translating a questionnaire. Ten Icelandic 

neonatal intensive care nurses, chosen with a purposive sampling assessed the Icelandic translation 

through cognitive interviewing. Following the translation it was culturally adapted through briefings with 

the users. 

Results Some problems arose during the first stages of the translation process and cognitive 

interviews which affected the final translation of the PIPP-R. These issues where categorized as 

problems with the scale itself or in the use of the scale. Problems with the scale where narrowed down 

to problems with the translation or originated in the original version. Problems regarding the use of the 

scale where, either considered being due to the use of video and written vignette in the interviews, or 

solvable with training and education. 

Conclusion The product of this translation study is an Icelandic culturally adapted translation of the 

PIPP-R. It is recommended that the translated version be tested for reliability in clinical situations with 

pain assessment in premature infants and sick newborns in order to use it in an Icelandic neonatal 

intensive care unit.  

 

Keywords: Pain assessment, pain assessment scale, premature, sick newborns, translation of 

instruments. 
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Þakkir 

Þakklæti er mér ofarlega í huga á þessum tímamótum. Fyrst vil ég þakka leiðbeinanda mínum 

Guðrúnu Kristjánsdóttur prófessor fyrir faglega leiðsögn og stuðning í krefjandi en skemmtilegu 

verkefni. Rakel Björg Jónsdóttir sérfræðingur í nýburahjúkrun á að sama skapi þakkir skildar fyrir að 

kynna mig fyrir norrænum samstarfshópi um verkjarannsóknir sem og að veita mér dýrmæta leiðsögn 

og stuðning.    

Öllum meðlimum í PEARL rannsóknarteyminu vil ég þakka gefandi samstarf. Elín Ögmundsdóttir 
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þeirra framlag við þýðingu og bakþýðingu. Margrét Thorlacius hjúkrunardeildarstjóri á Vökudeild fær 

kærar þakkir fyrir stuðning og samvinnu og sömuleiðis samstarfsfólk mitt á Vökudeild.    

Guðbjörg Íris Atladóttir fær kærar þakkir fyrir yfirlestur og gagnlegar ábendingar. Börnin mín, 

Sæunn Júlía, Birgir Freyr og Atli Hrafn eiga mínar innilegustu þakkir. Sömuleiðis á eiginmaður minn 

Sigurjón Birgisson skildar þakkir fyrir skilning, þolinmæði og samvinnu í lífi og leik.    

Að lokum vil ég þakka félagi íslenskra hjúkrunarfræðinga fyrir fjárstuðning úr B-hluta vísindasjóðs. 
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1 Inngangur  
Skjólstæðingar nýburagjörgæslu eru fyrirburar og veikir nýburar sem þurfa sérhæft eftirlit og meðferð 

eftir fæðingu. Fyrirburar, börn fædd fyrir 37 vikna meðgöngu, eru um 7-8% allra fæddra barna á Íslandi 

(Ragnheiður I. Bjarnadóttir, Guðrún Garðarsdóttir, Alexander K. Smárason, Gestur I. Pálsson og Eva 

Jónasdóttir, 2016). Ekki þurfa allir fyrirburar sérhæfða meðferð í kjölfar fæðingar en lengd meðgöngu 

skiptir þar miklu. Litlir fyrirburar sem hafa fæðingarþyngd undir 1500 grömmum (e. Low birth weight 

infant) eða eru fædd fyrir 32 vikna meðgöngu geta þurft að dvelja á nýburagjörgæslu svo vikum og 

mánuðum skiptir (Jónsdóttir o.fl., 2012; McCourt, 2014). Lífslíkur lítilla fyrirbura hafa aukist umtalsvert 

á síðustu árum og má þar þakka miklum framförum í læknavísindum og aukinni þekkingu í umönnun 

þessara litlu barna (Brynja K. Þórarinsdóttir, Ingibjörg Georgsdóttir, Jóhann H. Jóhannsson og Atli 

Dagbjartsson, 2009).    

Hjúkrunarfræðingar á nýburagjörgæslu standa frammi fyrir því á hverjum degi að meta verki. Veikir 

nýburar og fyrirburar eru ófærir um að tjá verki með orðum og því ekki hægt að styðjast við sjálfsmat 

verkja (e. Self report) sem talinn hefur verið hinn „gullni staðall“ við verkjamat (Anand, 2007). Þrátt fyrir 

það bera heilbrigðisstéttir sem sinna veikum nýburum og fyrirburum ábyrgð á því að bera kennsl á 

verki og gæta þess að óþarfa sársauki skerði ekki möguleika þeirra til vaxtar og farsæls þroska 

(Stevens, Johnston og Grunau, 1995). Augljósasta leiðin við verkjamat er klínískt mat þess sem sinnir 

sjúklingi en rökin gegn þeirri aðferð einni og sér hafa verið að það skapi ósamræmi við verkjamat, sem 

skilar sér í ómarkvissri verkjameðhöndlun (Dorfman, Sumamo Schellenberg, Rempel, Scott og 

Hartling, 2014). Rannsóknir hafa sýnt að ómeðhöndlaðir verkir snemma á lífsleiðinni geta haft 

neikvæð og varanleg áhrif á þroska miðtaugakerfis (Hatfield, Meyers og Messing, 2013) og því er 

mikilvægi þess að bera kennsl á verki og meðhöndla eða koma í veg fyrir þá ótvírætt.    

Sýnt hefur verið fram á áreiðanlegar og réttmætar aðferðir við verkjamat hjá veikum nýburum og 

fyrirburum. Við nýlega kerfisbundna samantekt fundust 29 verkjamatstæki ætluð nýburum gefin út á 

árunum 2001 – 2012 (Melo, Lélis, Moura, Cardoso og Silva, 2014). Eldri samantekt sýndi 35 

verkjamatstæki fyrir þennan sjúklingahóp frá árunum 1987 – 2002 (Duhn og Medves, 2004). Duhn og 

Medves (2004) gerðu jafnframt grein fyrir mikilvægi þess að fagfólk tæki til greina hversu flókið og 

vandasamt það væri að þróa ný matstæki og því væri æskilegast að skoða vel þau sem til væru áður 

en ráðist væri í slíkt verkefni.    

Þegar verkjamatstæki er valið til notkunar er mikilvægt að huga að því hvort það mæli það sem því 

er ætlað, hvort það sé réttmætt og áreiðanlegt. Hvort það henti fyrir klínískt verkjamat eða sé betur 

fallið til rannsókna. Á hvaða tungumáli það er og hverjir koma til með að nota það (Duhn og Medves, 

2004). Ekkert verkjamatstæki hefur sérstaklega verið þróað á Íslandi fyrir veika nýbura og fyrirbura og 

því hefur fagfólk þurft að rannsaka erlend matstæki og þýða fyrir þennan sjúklingahóp. Rakel Björg 

Jónsdóttir (2003) þýddi og staðfærði PIPP (Premature infant pain profile) sem hluta af 

meistaraverkefni sínu í hjúkrunarfræði við Háskóla Íslands en einnig hafa önnur matstæki verið þýdd 

sem hluti af námsverkefnum hjúkrunarfræðinga (Jónsdóttir og Kristjánsdóttir, 2005). PIPP er þó eina 

verkjamatstækið sem hefur verið innleitt formlega á ung- og nýburagjörgæslu Landspítalans sem er í 

daglegu tali kölluð Vökudeild.    
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Markmið þessarar rannsóknar er að þýða PIPP-R (Premature infant pain profile – revised), 

endurmetinn verkjamatskvarða fyrir fyrirbura, á íslensku og meta innihaldsréttmæti þýðingar með 

djúpviðtölum.    

Sú tilgáta er sett fram að með því að þýða PIPP-R á íslensku eftir leiðbeiningum ISPOR (Wild, o.fl., 

2005) og meta þýðinguna með djúpviðtölum varðveitast eiginleikar og innihaldsréttmæti þýðingar 

samanborið við upprunalega PIPP-R. Að lokum má draga þá ályktun að þýðingin sé málfars- og 

menningalega réttmæt á íslensku og í samræmi við upprunalegu útgáfu PIPP-R á ensku.    

1.1 Verkir 
Alþjóðleg samtök um verkjarannsóknir, IASP (International association for the study of pain), hafa lagt 

fram skilgreiningu að verkur sé óþægileg skynjun eða tilfinningaleg reynsla vegna raunverulegs eða 

hugsanlegs vefjaskaða, eða er lýst sem slíkum (IASP, 1994). Skilgreiningin gefur til kynna að verkur 

sé það sem einstaklingur segir að hann sé með tilvísan í reynslu og að ekki sé skilyrði að 

raunverulegur vefjaskaði sé til staðar. Þessi skilgreining er því opin og ætlað að ná yfir huglægt 

fyrirbæri á yfirgripsmikinn hátt. Ef til vill mætti túlka hana á þann hátt að einstaklingur þurfi að geta sagt 

frá að hann upplifi verki en ef betur er að gáð er ekki svo því verkur er alltaf óþægileg skynjun eða 

tilfinningaleg reynsla og skynjun og reynsla er ekki alltaf tjáð með orðum heldur getur tjáning verkja 

komið fram með öðrum hætti (IASP, 1994).     

1.2 Verkjamat 
Verkjamat felur í sér aðferðir við að leggja mat á hvort einstaklingur hafi verki en forsenda þess að 

unnt sé að lina verki og sársaukafulla upplifun er að koma auga á þá (Hatfield, o.fl., 2013). Samkvæmt 

skilgreiningu IASP (1994) á fyrirbærinu er verkur það sem einstaklingur segir að hann sé og hinn 

„gullni staðall“ við verkjamat er frásögn einstaklingsins sjálfs (e. Self report). Því miður er því ekki svo 

farið að allir geti skýrt með beinum hætti frá því að þeir hafi verki. Sjúklingar sem hafa skerta getu til 

að tjá sig vegna alvarleika veikinda, vitrænnar skerðingar eða af öðrum orsökum geta ekki gefið til 

kynna að þeir hafi verki. Lítil ómálga börn eru án efa einstaklingar sem ekki geta tjáð verkjaupplifun 

með eigin frásögn. Því þarf að leita annarra leiða við verkjamat hjá þessum hópi.    

Fjölmörg matstæki hafa verið þróuð með það markmið að meta verki hjá veikum nýburum og 

fyrirburum (Melo, o.fl., 2014; Dunn og Medves, 2004). Við þróun matstækja hefur verið horft til þátta 

sem gefa til kynna verkjaupplifun eins og lífeðlislegar breytur og ýmsar hegðunarbreytur (Hatfield og 

Ely, 2015). Þær lífeðlislegu breytur sem hafa sterkustu tengslin við verkjaupplifun eru hjartsláttartíðni 

og súrefnismettun. Hegðunarbreytur sem hafa reynst áreiðanlegastar eru svipbrigði og 

líkamshreyfingar. Grátur hefur líka verið tengdur verkjaupplifun en ekki reynst áreiðanlegur við mat á 

verkjum þar sem grátur tjáir ólíka líðan og þarfir (Hatfield og Ely, 2015).    

Rannsakendur hafa fært sterk rök fyrir mikilvægi markviss verkjamats (Dorfman, o.fl., 2014) þó 

sumir hafi viljað halda því fram að nóg væri að koma auga á verki til þess að meðhöndla þá (Bellieni, 

Tei og Buonocore, 2015). Raddir þeirra sem mæla með notkun viðurkenndra matstækja við mat á 

verkjum veikra nýbura og fyrirbura hafa hlotið hljómgrunn meðal fagfólks með þeim rökum að 

verkjamat verði áreiðanlegra og leiði af sér betri verkjameðferð (Dorfman, o.fl., 2014).    
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Þrátt fyrir fjöldan allan af verkjamatstækjum fyrir nýfædd börn og fyrirbura hefur notkun þeirra í 

klíník ekki náð þeirri fótfestu sem æskilegt væri (Dunn og Medves, 2004; Ista, van Dijk og van 

Achterberg, 2013). Ýmsar ástæður liggja eflaust þar að baki eins og áreiðanleiki og réttmæti 

matstækja og hagkvæmni við notkun. Fræðla og endurgjöf til heilbrigðisstétta skiptir einnig miklu máli 

þegar innleiða á matstæki í klíník (Ista, o.fl., 2013).     

1.2.1 Verkjamat fyrir fyrirbura 
PIPP er eitt þeirra matstækja sem mikið hefur verið rannsakað með tilliti til réttmætis og áreiðanleika 

við mat á verkjum við inngrip hjá fyrirburum. Sýnt hefur verið fram á áreiðanleika og réttmæti PIPP 

með fjölmörgum rannsóknum sem einnig vísa til þess að PIPP sé víða notað við klínískt verkjamat 

(Stevens, Johnston, Taddio, Gibbins og Yamada, 2010). PIPP er fjölþátta verkjamatskvarði fyrir 

fyrirbura. Hann metur tvær lífeðlislegar breytur (hjartsláttartíðni og súrefnismettun), þrjár 

hegðunarbreytur (svipbrigði í andliti) og að lokum tekur hann tillit til meðgöngualdurs og vökustigs. 

Hver breyta er metin á fjögurra stiga kvarða (0, 1, 2, 3) sem endurspeglar breytingar frá grunngildi. 

Heildarstigagjöf er ætlað að gefa til kynna styrk verkja sem barnið upplifir. Hámarks stigafjöldi er 21 

stig fyrir barn með leiðréttan meðgöngualdur < 28 vikum og 18 stig ef leiðréttur meðgöngualdur er ≥ 36 

vikur (Ballantyne, Stevens, McAllister, Dionne og Jack, 1999).    

PIPP hefur hlotið gagnrýni sem meðal annars lýtur að notkun meðgöngualdurs þar sem barn með 

leiðréttan meðgöngualdur < 32 vikum fái alltaf stig á PIPP hvort sem verkir séu til staðar eða ekki. 

Jafnframt hefur ekki tekist nógu vel að gera grein fyrir hagkvæmni (e. Feasibility) og hagnýtingu (e. 

Clinical utility) hans (Gibbins, o.fl., 2014). Í ljósi þess var ráðist í breytingar á PIPP sem ætlað var að 

ná betur yfir verkjamat fyrirbura og skýra að auki betur stigagjöf í tengslum við leiðréttan 

meðgöngualdur og vökustig (Gibbins, o.fl., 2014). Útkoman er PIPP-R sem er endurbætt útgáfa af 

PIPP með sömu sjö breytur og áður til verkjamats en er ætlað að vera notendavænni og áreiðanlegri 

við verkjamat lítilla fyrirbura (Stevens. o.fl., 2014).    

 

1.3 Hugmyndafræði 

1.3.1 Þroskahvetjandi hjúkrun 
Fyrirburar og veikir nýburar hafa sérstöðu og eru ólíkir öðrum sjúklingahópum. Við mat á verkjum og 

réttmæti matsaðferða er mikilvægt að byggja á sterkum grunni hugmyndafræði og kenninga. 

Hugmyndafræði þroskahvetjandi hjúkrunar (e. Developmental care) hefur náð að festa sig í sessi við 

hjúkrun fyrirbura (Aita og Snider, 2003; Bingham, 2012). Hjúkrunarfræðingar á nýburagjörgæslum um 

allan heim taka mið af hugmyndafræði þroskahvetjandi hjúkrunar og þrátt fyrir mismunandi útfærslur 

eru markmiðin þau sömu. Þau eru að veita veikum nýbura eða fyrirbura það umhverfi sem styður við 

þroska hans á uppbyggjandi hátt (Coughlin, Gibbins, og Hoath, 2009; Maguire o.fl., 2009).    

Hugmyndafræði þroskahvetjandi hjúkrunar er ekki ný af nálinni og má jafnvel horfa 200 ár aftur í 

tímann til Florence Nightingale en hún lagði ríka áherslu á mikilvægi nærandi og heilandi umhverfis í 

bataferli sjúklinga (Nightingale, 1969). Með heilandi umhverfi er átt við að umhverfið geti átt sinn þátt í 

því hvernig sjúklingi reiðir af og hversu fljótt hann nær bata (Altimier, 2004). Umhverfi nýburagjörgæslu 
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er í eðli sínu óvinveitt farsælu þroskaferli lítils fyrirbura eða veiks nýbura með sársaukafullum 

inngripum og áreiti úr umhverfinu. Um þessi áhrif var mönnum orðið ljóst strax á áttunda áratug 

síðustu aldar (Brazelton, Parker og Zuckerman, 1976).    

1.3.2 Samvirknikenning um þroska 
Samvirknikenning Als (Synactive theory of development) er ferlismiðuð þroskakenning og byggir á 

störfum Berry Brazelton barnalæknis en hann átti stóran þátt í því að breyta viðhorfi fagfólks, 

rannsakenda og foreldra til nýbura. Brazelton sýndi með rannsóknum sínum og starfi fram á ólík 

tjáningarform nýfæddra barna (Nugent, 2013). Sálfræðingurinn Heidelise Als útfærði hugmyndafræði 

Brazelton enn frekar út frá fyrirburanum og kom fram með samvirknikenningu um þroskaferli. 

Kenningin lýsir þroskaferli sem hefst á fósturskeiði og byggir á því hvernig einstaklingurinn tekst á við 

líffræðileg þroskaverkefni í því umhverfi sem umlykur hann, sem fóstur og fyrstu vikur lífsins. 

Þroskaverkefnin eru fyrst mótun ósjálfráða taugakerfisins og síðar hreyfikerfisins. Seinna í 

þroskaferlinu kemur stjórnun vökustigs og síðast athygli og tjáning. Farsæll þroskaferill einstaklingsins 

er samkvæmt kenningu Als, háður því að jafnvægi ríki innan hvers kerfis og á milli kerfa (Als, 1982).    

Kenningin er sett fram á myndrænan hátt eins og mynd 1 sýnir. Ef horft er ofan frá má sjá fjórar 

keilur sem stækka og breikka út frá sömu miðju. Innsta keilan stendur fyrir þroska ósjálfráða 

taugakerfisins, hefur grunnstöðu og er virk frá fyrstu stigum fósturskeiðs. Utan um innstu keiluna tekur 

við stærri keila sem stendur fyrir þroska hreyfikerfisins og tekur að þroskast snemma á fósturskeiði. Þá 

má fyrst merkja stöðubreytingar á fóstri, hreyfingar útlima og síðar flóknari hreyfingar eftir þroska 

einstaklingsins. Þriðja keilan tekur síðan við og stendur fyrir kerfið sem stýrir vökustigi. Hún sýnir 

hvernig greina megi mun á svefni eða vöku um miðbik meðgöngu og þá frekar ómarkvissan mun sem 

smám saman verði skýrari og meðvitaðri. Fjórða keilan umlykur að síðustu þá þriðju og er ætlað að 

gera grein fyrir því hvernig einstaklingurinn þróar með sér getuna til að vinna úr upplýsingum úr 

umhverfi sínu og tjá sig á félagslegan máta. Öll þroskast kerfin hvert fyrir sig en eru þó nátengd og 

samvirk og farsæll þroski háður því að jafnvægi ríki innan kerfa og í samspili þeirra á milli (Als, 1982).    

Samkvæmt hugmyndafræðinni um samvirkni kerfanna er fyrirburinn ekki ófullkominn einstaklingur 

heldur vel hæfur einstaklingur á sínu þroskastigi í því umhverfi sem honum er eðlilegt. Hlutverk 

hjúkrunarfræðingsins er því að móta það umhverfi sem fyrirburinn eða veiki nýburinn býr við utan 

legsins þannig að það styðji við þroska hans og jafnvægi milli kerfa ríki (Als, 1982). 
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Mynd 1. Samvirknikenning um þroska. Synactive theory of development (heimild: Als, 1982). 

 

1.3.3 Tengsl verkjamats og hugmyndafræði þroskahvetjandi hjúkrunar  
Hugmyndafræði þroskahvetjandi hjúkrunar gerir grein fyrir tengslum barnsins við umhverfi sitt. Barnið 

tjáir þarfir og líðan með hegðun sem umönnunaraðili móttekur og bregst við. Tjáning barnsins er háð 

þroskaferli þess og því er það í höndum umönnunaraðila að þekkja þroskaverkefni og tjáningarform. 

Markmiðið er ætíð að styðja við farsælan vöxt og þroska og stuðla að jafnvægi. Verkir og sársaukafull 

inngrip eru meðal margra þátta sem raska nauðsynlegu jafnvægi fyrir farsælan þroska (Als,1982; Als, 

1986). Verkjamat tengist hugmyndafræði þroskahvetjandi hjúkrunar á þann hátt að merki um verki 

megi greina út frá heildstæðu mati undirkerfa. PIPP-R er ætlað að meta verki út frá 7 breytum sem 

allar hafa skírskotun í samvirknikenningu Als. Breytingar á hjartsláttartíðni og súrefnismettun eru 

tengdar ósjálfráða taugakerfinu. Svipbrigði eru tengd hreyfikerfinu, vökustig tengd kerfinu sem stýrir 
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svefni og vöku og bakgrunnsbreytan um meðgöngualdur hefur bein tengsl við líffræðilegan þroska 

barnsins.    

1.3.4 Þróun hugmyndafræðinnar um þroskahvetjandi hjúkrun 
Hugmyndafræði þroskahvetjandi hjúkrunar og kenning Als hefur verið þróuð áfram og útvíkkuð sem 

tilraun til að tengja betur við klínískt umhverfi. Áherslubreytingar miða að því að sá sem annast barnið 

skilji hegðun þess og tjáningarform, geti sett í samhengi við þroskaverkefni og jafnframt lagað 

umhverfi og aðstæður að þörfum barnsins (Gibbins, Hoath, Coughlin, Gibbins og Franck, 2008).    

Í nútíma heilbrigðisþjónustu er aukin áhersla á gæði og mikilvægi þess að sjúklingar beri ekki 

skaða af þjónustu sem ætluð er til að stuðla að heilbrigði (Kohn, Corrigan og Donaldson, 2000). 

Hugmyndafræðin um þroskahvetjandi hjúkrun hefur fléttast saman við þær hugmyndir og gæðavísar 

(e. Core measures) byggðir á bestu gagnreyndu þekkingu verið þróaðir. Mat og meðferð við verkjum 

og streitu er einn þessara gæðavísa (Coughlin, o.fl., 2009).    

1.3.5 Taugaverndandi umönnun  
Taugaverndandi umönnun er nýlegt hugtak í umfjöllun um þroskahvetjandi hjúkrun og felur í sér 

íhlutun sem styður við eðlilegan þroska og kemur í veg fyrir frávik. Hugtakið taugaverndun (e. 

Neuroprotection) er notað yfir aðferðir sem geta komið í veg fyrir taugafrumudauða. Í umfjöllun um 

taugaverndandi umönnun er einnig vísað í getu heilans til að breyta taugamótum (e. Synapses) og 

fjölga þeim (e. Neuroplasticity) og bregðast þannig við áreiti og reynslu. Heilinn býr yfir þessari getu 

alla ævi en er sérstaklega móttækilegur snemma á lífsleiðinni (Altimier og Phillips, 2013). Með 

taugaverndandi umönnun er því markmiðið að koma í veg fyrir frumudauða og stuðla að nýmyndun 

taugabrauta sem bætir þá virkni sem annars hefði getað tapast (Altimier og Phillips, 2013). Með 

taugaverndandi umönnun er reynt að stýra umhverfisþáttum þannig að áreiti eins og hávaði, ljós og 

sársauki hafi ekki neikvæð áhrif á taugaþroska (Altimier og Phillips, 2013). Frávik í taugaþroska lítilla 

fyrirbura eru algeng (Aarnoudse-Moens, Weisglas-Kuperus, van Goudoever og Oosterlaan, 2009) og 

eru orsakir þeirra að einhverju leyti raktar til áhrifa úr umhverfi á viðkvæmum tíma í þroska taugakerfis 

þegar barn dvelst á nýburagjörgæslu (Pickler o.fl., 2010). Þess vegna er mikilvægt að finna leiðir til að 

skilja betur flókið samspil á milli áhrifaþátta úr umhverfi nýburagjörgæslu og hvernig litlum fyrirburum 

reiðir af (Pickler o.fl., 2010).    

1.3.6 Heildrænt líkan um þroskahvetjandi hjúkrun nýbura 
Breyttar áherslur í hugmyndafræði hafa leitt af sér nýrri líkön sem ætluð eru til að leiðbeina fagfólki 

nýburagjörgæsla við þroskahvetjandi hjúkrun. Eitt þeirra er NIDCM (The Neonatal integrative 

developmental care model), sem sýnir á myndrænan hátt sjö gæðavísa um bestu meðferð fyrirbura og 

veikra nýbura út frá hugmyndafræði taugaverndandi og fjölskyldumiðaðrar þroskahvetjandi hjúkrunar 

(Altimier og Phillips, 2013). Gæðavísarnir eru (1) heilandi umhverfi, (2) samvera fjölskyldu, (3) lega og 

umönnun, (4) verndun svefns, (5) dregið úr streitu og verkjum, (6) verndun húðar og (7) besta næring. 

Myndrænt eru gæðavísar NIDCM blöð lótusblóms sem skarast og tengjast eins og mynd 2 sýnir. Í 

miðju blómsins eru umhverfisþættir eins og lykt, hljóð, snerting, hiti og birta. Staðsetning 

umhverfisþáttana í miðju dregur fram hversu stórt hlutverk þeir spila í þroska miðtaugakerfis. Út frá 
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miðju vaxa krónublöðin sem hvert táknar einn gæðavísi. Fimmti gæðavísirinn snýr að því að draga úr 

verkjum og streitu. Þannig er ítrekað mikilvægi þess að koma í veg fyrir að sársauki á viðkvæmu 

þroskaskeiði leiði til frávika í myndun og mótun miðtaugakerfis. Nálgun við verkjameðferð byggir 

jafnframt á verkjamati (Altimier og Phillips, 2013) sem sýnir hversu samofin hugmyndafræðin er 

verkjamati.  

 

Mynd 2. Heildrænt líkan um þroskahvetjandi hjúkrun nýbura. Altimier, L./Philips Healthcare. 

The Neonatal integrative developmental care model (Altimier og Phillips, 2016; Birt með 
góðfúslegu leyfi Leslie Altimier).  

 

1.4 Fyrirburar og verkir 

1.4.1 Þroski sársaukaskynjunar 
Áður fyrr var það almenn trú heilbrigðisstarfsfólks og almennings að fyrirburar og nýfædd börn finndu 

ekki til sársauka vegna vanþroska. Á níunda áratug síðustu aldar var þó loks sýnt fram hið gagnstæða 

með óyggjandi hætti (Anand og Hickey, 1987). Anand og Hickey (1987) sýndu fram að verkjaupplifun 

fyrirbura var raunveruleg og líffræðileg geta til að finna sársauka var vel þroskuð snemma á 

fósturskeiði. Seinna var sýnt fram á að hæfileikinn til að draga úr verkjaupplifun er óþroskaður hjá 

fyrirburum og því hefur verið ályktað að verkjaupplifun geti magnast upp, dregist á langinn og jafnvel 

verið ýktari hjá litlum fyrirburum (Walker og Baccei, 2014).    

Sársaukaskynjun tekur að þroskast í fóstri frá um átta vikna aldri þegar fyrstu skynviðtakar (e. 

Sensory receptors) myndast. Í 20 vikna gömlu fóstri eru skynviðtakar til staðar á húð og slímhúð um 
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allan líkamann. Tengingar frá skynviðtökum við mænu byrja að myndast strax frá áttundu viku 

meðgöngu og brautir á milli stúku (e. Thalamus) og heilabarkar (e. Cortex) frá 13. viku. Brautir 

skynboða frá stúku til heilabarkar halda svo áfram að þroskast upp að 30. viku meðgöngu (Lowery 

o.fl., 2007). Lítill fyrirburi hefur ekki fullmyndað sársaukaboðkerfi og er því ekki í stakk búinn til að 

takast á við sársaukafullt áreiti eins og fullorðinn einstaklingur. Úrvinnsla sársaukaboða er ekki að fullu 

þroskuð þó að skynbrautir fyrir sársauka séu til staðar (Fitzgerald og Walker, 2009). Því hefur verið 

ályktað að litlir fyrirburar finni jafnvel enn sterkar fyrir sársaukafullu áreiti vegna vanþroska ólíkt því 

sem haldið var fram áður (Lowery, o.fl., 2007; Fitzgerald og Walker, 2009).    

1.4.2 Verkir á nýburagjörgæslu 
Lífsbjargandi meðferð veikra nýbura og fyrirbura fylgja sársaukafull inngrip og sýnir nýleg rannsókn 

fram á að barn á nýburagjörgæslu upplifi að meðaltali 11,4 sársaukafull inngrip á sólarhring 

(Roofthooft, Simons, Anand, Tibboel og van Dijk, 2014). Eldri rannsóknir hafa sýnt fram á 14-16 

sársaukafull inngrip yfir sólarhringinn (Carbajal, o.fl., 2008); Simons, o.fl., 2003) og benda þær 

niðurstöður, samanborið við nýrri rannsókn til færri sársaukafullra inngripa. Þó eru þau ennþá algeng, 

sérstaklega fyrstu dagana á nýburagjörgæslu og hjá litlum fyrirburum (Johnston, Barrington, Taddio, 

Carbajal og Filion, 2011). Sársaukafull inngrip geta verið af ýmsum toga, missársaukafull og 

misalgeng. Johnston og félagar (2011) rannsökuðu algengi sársaukafullra inngripa og komust að því 

að sogun í nef, kok eða barkarennu voru algengustu inngripin og fast á eftir komu stungur vegna 

blóðtöku eða uppsetningar æðaleggs. Roofthooft og félagar (2014) bentu á að frá eldri rannsóknum á 

algengi sársaukafullra inngripa hafi þroskahvetjandi hjúkrun verið innleidd markvisst. Það hefur eflaust 

haft áhrif á fækkun inngripa og aukna vitund fagfólks á mikilvægi þess að draga úr sársaukafullum 

inngripum.    

1.4.3 Birtingarmynd verkja  
Við verkjaupplifun má greina lífeðlislegar breytingar. Verkir hafa áhrif á hjartsláttartíðni, blóðþrýsting, 

öndunartíðni, greina má svita í lófum, aukið vagus viðbragð (e. Vagal tone) og jafnvel hækkaðan 

innankúpuþrýsting. Breytingar á þessum þáttum einskorðast þó ekki eingöngu við verki og eru því ekki 

áreiðanlegur mælikvarði á verki án þess að tekið sé tillit til annarra þátta líka. Breytingar tengdar 

verkjum á hjarta- og æðakerfi gætir í báðar áttir á þann hátt að fyrst getur hjartsláttartíðni aukist en svo 

lækkar hún. Litlir fyrirburar hafa þá sérstöðu að hjartsláttartíðni getur skyndilega fallið djúpt (e. 

Bradycardia) sem viðbragð við verkjum eða öðru áreiti (Spence, 2010).    

Spence (2010) lýsir í samantekt sinni á verkjum nýbura og fyrirbura hvernig birtingarmynd getur 

verið flókin og fari meðal annars eftir alvarleika veikinda og meðgöngualdri. Litlir fyrirburar hafa til 

dæmis takmarkaða getu til að sýna hegðunarviðbrögð við verkjaáreiti og geta viðbrögð þeirra verið 

mikil og ýkt eða nánast engin með minnkaðri vöðvaspennu (Spence, 2010).    

Þá kemur fram að breytingar á efnaskiptum eru einnig þekktar eins og hjá fullorðnum en flókið og 

sársaukafullt getur verið að meta þau áhrif og því hefur þess háttar verkjamat einskorðast við 

rannsóknavinnu en ekki við klínískt verkjamat (Spence, 2010).    
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1.4.4 Afleiðingar verkjaupplifunar 
Afleiðinga verkjaupplifunar gætir bæði til skemmri og lengri tíma. Nýfædd börn og litlir fyrirburar eru á 

viðkvæmu þroskaskeiði þar sem miðtaugakerfið er í mótun og hefur verkjaupplifun áhrif á þennan 

mikilvæga þroskaferil (Hatfield, o.fl., 2013). Sýnt hefur verið fram á að viðnám við sársauka minnkar 

með endurteknu sársaukafullu áreiti sem hefur í för með sér að börn þola sársauka verr með tímanum. 

Þessara áhrifa gætir fram yfir barnæsku og eru vísbendingar um lakari námsgetu í grunnskóla og á 

unglingsárum (Grunau, Holsti og Peters, 2006; Hohmeister, o.fl., 2010). Til skemmri tíma gætir áhrifa 

verkja á hjarta- og æðakerfi með breytingum á hjartsláttartíðni, súrefnismettun og 

blóðþrýstingsveiflum. Orkuþörf eykst og röskun verður á svefni og fæðugjöf (Stevens, Riddell, 

Oberlander og Gibbins, 2007). Snöggar breytingar á starfsemi hjarta- og æðakerfis auka líkurnar á 

miðtaugakerfisskaða sem getur leitt til langvarandi vandamála síðar meir (Grunau, 2014).    

1.4.5 Meðhöndlun verkja og áhrif  
Mikilvægi meðhöndlunar verkja á nýburagjörgæslu er ótvírætt. Ýmsar leiðir eru færar og ætti 

augljósasta og besta leiðin að vera að draga úr sársaukafullum inngripum og aðstæðum sem valda 

verkjum. Þegar inngrip eru nauðsynleg er jafn nauðsynlegt að meðhöndla verki sem þeim fylgja. 

Verkjameðferðir má flokka sem stoðmeðferðir án lyfja (e. Non-pharmacological) eða lyfjameðferðir (e. 

Pharmacological) (Keels, o.fl., 2016). Súkrósa (24%) er tvísykra (frúktósa og galaktósa) sem hefur 

reynst afar gagnleg við meðhöndlun verkja við sársaukafull inngrip. Súkrósa hefur sérstöðu því hún er 

hvorki flokkuð sem stoðmeðferð án lyfja né lyfjameðferð (Cignacco, o.fl., 2007). Stoðmeðferðir eru 

inngrip af hálfu umönnunaraðila sem ætlað er að fyrirbyggja og/eða minnka verkjaupplifun barns við 

sársaukafull inngrip og hafa fjöldamargar rannsóknir greint frá gagnsemi þeirra (Franck, 1998). Þær 

stoðmeðferðir sem hafa reynst gagnlegastar eru að leyfa barni að sjúga snuð eða fingur (e. Non-

nutritive sucking), vefja það þétt inn í fósturstellingu (e. Swaddling) og veita stuðning við legu (e. 

Facilitated tucking) (Cignacco, o.fl., 2007). Stundum er notkun verkjalyfja nauðsynleg og stoðmeðferðir 

ekki ákjósanlegar, til dæmis eftir skurðaðgerðir eða við meiriháttar inngrip. Að sama skapi getur 

notkun verkjalyfja verið varhugaverð þar sem áhrif þeirra geta verið lítt þroskuðu taugakerfi skaðleg. 

Einnig þarf að taka til greina vanþroska annarra líffærakerfa sem hafa áhrif á seinkaðan útskilnað lyfja 

sem getur valdið því að lyfjaþéttni varir lengi í blóði barnsins (Howard, 2014). Í ljósi þess er mikilvægt 

að gæta að því að ofmeðhöndla ekki verki og dregur sú þekking fram mikilvægi þess að meta verki á 

réttmætan og áreiðanlegan hátt. 

 

1.5 Þýðing matstækja  
Matstæki sem ætluð eru til að meta huglægt fyrirbæri eins og verki eða álag þurfa að vera nákvæm og 

mæla það sem þeim er ætlað að mæla. Þegar slík matstæki eru þýdd yfir á annað tungumál geta 

eiginleikar þeirra skolast til og merking og skilningur notenda á einstökum breytum getur breyst 

(Sperber, 2004).  Við þýðingu er því mikilvægt að gæta þess að eiginleikar matstækisins haldi sér og 

að sama skapi er mikilvægt að gæta að menningarlegri aðlögun (Sperber, 2004).    
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PIPP-R er unnið af kanadískum sérfræðingum og upprunalega útgáfa þess er á ensku. Það er 

jafnframt þaulprófað og hafa rannsóknir sýnt fram á réttmæti og áreiðanleika (Gibbins, o.fl., 2014; 

Stevens, o.fl., 2014). Íslendingar hafa almennt góða enskukunnáttu og því mætti færa rök fyrir því í 

klíník að notast við PIPP-R á upprunalega tungumálinu og komast þannig hjá kostnaðar- og tímafreku 

þýðingarferli. Þá er hins vegar ekki tekinn til greina sá menningarmunur sem eðlilega skilur að þjóðir 

sem búa í sitthvorri heimsálfunni. Að sama skapi væri ekki tekið tillit til þess að skilningur gæti verið 

annar á einstökum orðum eða setningum. Menningarmunur skiptir því miklu varðandi 

innihaldsréttmæti matstækis og ef það hefur ekki verið prófað í því umhverfi sem það skal notað er 

ekki hægt að tryggja áreiðanleika og réttmæti (Eremenco, Cella og  Arnold, 2005; Sperber, 2004).    

Við þýðingu matstækis þarf að gæta þess að einstakar breytur og matstækið í heild sinni sé jafngilt 

(e. Equivalent) því upprunalega. Jafngildi matstækja er mikilvægt þegar bornar eru saman niðurstöður 

milli ólíkra notendahópa og ef safna á saman gögnum á stærri mælikvarða, til dæmis í 

rannsóknarskyni (Eremenco, o.fl., 2005). Það er ólíklegt að hægt sé að ná fram algjöru jafngildi 

matstækja en með ströngum og öguðum vinnubrögðum við þýðingu og menningarlega aðlögun er 

hægt að komast nálægt því og koma í veg fyrir skekkjur (e. Bias) (Eremenco, o.fl., 2005). Illa þýdd 

matstæki ógna réttmæti þeirra og draga úr áreiðanleika rannsóknargagna sem fengin eru með notkun 

þeirra og því er mikilvægt að notaðir séu strangir gæðastaðlar til að tryggja bestu þýðingu (Wild, o.fl., 

2005).    

Alþjóðleg nefnd um þýðingu um menningarlega aðlögun matstækja ætluðum sjúklingum (e. Patient 

reported outcome measures) var sett á laggirnar 1995. Nefndin var skipuð af ISPOR, alþjóðlegum 

samtökum fagfólks í heilbrigðisþjónustu sem hafa það að markmiði að efla gæði rannsókna í 

heilbrigðisvísindum (ISPOR, 2017). Í kjölfarið voru sett fram leiðbeinandi skref um þýðingarferli 

spurningalista með það að markmiði að samræma þýðingaraðferðir (Wild, o.fl., 2005). Þessi skref má 

yfirfæra á þýðingarferli matstækja sem krefjast mats og eftirlits (e. Observational measures) eins og 

Andersen, Jylli og Ambuel (2014) sýndu fram á með þýðingu og menningarlegri aðlögun á COMFORT 

behavioral rating scale. Leiðbeiningar ISPOR mæla með notkun djúpviðtala við menningarlega 

aðlögun en gera ekki frekar grein fyrir hvernig djúpviðtöl skuli framkvæmd eða niðurstöður skuli 

túlkaðar (Wild, o.fl., 2005). Emerenco og félagar (2005) lýsa því hvernig hægt er að ná fram dýpri 

skilningi á því hvernig viðmælendur túlka ákveðin atriði með djúpviðtölum. Með því að beita 

djúpviðtalstækni má fletta ofan af vandamálum sem gætu haft áhrif á notagildi matstækis (Wild, o.fl., 

2005). Eins og kom fram hér að framan hefur PIPP hlotið gagnrýni og því var ráðist í endurbætur sem 

leiddu til þess að PIPP-R var sett fram (Gibbins, o.fl., 2014). Þrátt fyrir endurbætur er ekkert matstæki 

hafið yfir gagnrýni og endurmat og er í því ljósi mikilvægt að leiða hugann að því hvernig skilningur á 

matstæki getur verið misjafn og haft áhrif á þýðingu. Með því að rýna vel í hverja breytu matstækis og 

fá fram skilning notendahóps má því draga þá ályktun að það ýti undir sameiginlegan skilning notenda 

og geri því matstækið nákvæmara við það mat sem því er ætlað.    
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1.6 Samantekt 
Verkjamat er órjúfanlegur hluti af hjúkrun veikra nýbura og fyrirbura. Mörg matstæki hafa verið þróuð 

fyrir verkjamat en notkun þeirra hefur meðal annars verið háð því að þau séu réttmæt, áreiðanleg og 

notendavæn (Melo, o.fl., 2014; Duhn og Medves, 2004). PIPP er fjölþátta verkjamatskvarði sem reynst 

hefur vel við verkjamat á nýburagjörgæslum og hefur verið þýddur og staðfærður á íslensku (Rakel 

Björg Jónsdóttir, 2003; Jónsdóttir og Kristjánsdóttir, 2005). Nýlega voru gerðar breytingar á PIPP 

meðal annars með tilliti til nákvæmara verkjamats hjá litlum fyrirburum og er PIPP-R endurmetin (e. 

Revised) útgáfa sem inniheldur áfram sömu breyturnar til verkjamats (Stevens, o.fl., 2010).    

Verkjamatstækjum er ætlað að meta verki á réttmætan og áreiðanlegan hátt og að baki þeim liggur 

yfirleitt flókin og yfirgripsmikil rannsóknarvinna (Duhn og Medves, 2004). Þroskahvetjandi hjúkrun (e. 

Developmental care) er hornsteinninn í hugmyndafræðilegum bakgrunni verkjamats fyrirbura og veikra 

nýbura. Samvirknikenning Als um þroska hefur skýr tengsl við hegðunar- og lífeðlislega þætti sem 

fjölþátta verkjamat byggir á (Als, 1982; Als, 1986). Áherslubreytingar í hugmyndafræðinni um 

þroskahvetjandi hjúkrun hafa miðað að verndun miðtaugakerfis á viðkvæmu þroskaskeiði með því að 

leggja fram gæðavísa í meðferð fyrirbura og veikra nýbura (Kohn, o.fl., 2000). Mat, meðferð og 

fyrirbyggjandi aðgerðir við verkjaupplifun eru gæðavísar sem hafa fest sig í sessi í nýrri líkönum 

byggðum á hugmyndafræði þroskahvetjandi hjúkrunar (Altimier og Phillips, 2013).    

Fyrirburar og veikir nýburar eru útsettir fyrir sársaukafullum inngripum tengdum meðferð á 

nýburagjörgæslu (Roofthooft, o.fl., 2014). Áður fyrr var það almenn trú heilbrigðisstarfsfólks og 

almennings að fyrirburar hefðu ekki þroska til að finna til sársauka. Anand og Hickey (1987) sýndu 

hins vegar fram á að sársaukaskynjun var vel þroskuð snemma á meðgöngu en þroski til að vinna úr 

sársaukaáreiti styttra á veg kominn. Afleiðingar verkjaupplifunar á viðkvæmu þroskastigi gætir til lengri 

tíma með áhrifum á námsgetu og hugræna færni (Grunau, o.fl., 2006; Hohmeister, o.fl., 2010). 

Skammtímaafleiðingar eru til dæmis almenn vanlíðan, breyting á lífsmörkum, fæðumynstri og orkuþörf 

(Stevens, o.fl., 2007).    

Æskilegast væri að koma í veg fyrir verki og sársaukafull inngrip á nýburagjörgæslu. Því miður er 

því ekki svo farið að hægt sé að koma í veg fyrir verki að öllu leyti og því mikilvægt að styðjast við 

viðurkenndar verkjameðferðir. Stoðmeðferðir eins og snuð, stuðningur við legu og þéttur vafningur 

hafa reynst vel við sársaukafull inngrip. Einnig hefur verið sýnt fram á að gjöf súkrósu í munn rétt fyrir 

inngrip minnkar verkjaupplifun. Stundum verða verkir þó ekki linaðir með stoðmeðferðum og þá þarf 

að grípa til verkjalyfja sem sum hafa því miður ýmsa ókosti í för með sér fyrir óþroskað taugakerfi. Þá 

er mikilvægt að unnt sé að meta verki á áreiðanlegan hátt og jafnframt áhrif verkjameðferðar. Með 

góðu verkjamati er þannig leitast við að verkjameðferð sé ætíð ákjósanlegust fyrir barnið og komið í 

veg fyrir of- eða vannotkun verkjameðferða.    

Aðgengilegt verkjamatstæki fyrir fagfólk er forsenda áreiðanlegs verkjamats. Aðgengi snýr meðal 

annars að tungumáli og því er mikilvægt að verkjamatstæki sé þýtt og staðfært og lagað að tungumáli 

notenda. Við þýðingu matstækis er æskilegt að fylgja eftir samræmdu vinnulagi til að tryggja sem best 

jafngildi (e. Equivalence) matstækis við það upprunalega og viðhalda réttmæti og áreiðanleika (Wild, 

o.fl., 2005).    
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Rannsóknarverkefni þetta felur í sér þýðingu og menningarlega aðlögun á PIPP-R 

verkjamatskvarða fyrir fyrirbura og mat á innihaldsréttmæti þýðingar. Við þýðinguna er leiðbeiningum 

ISPOR (Wild, o.fl., 2005) fylgt um bestu vinnubrögð við þýðingu matstækja. 
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2 Aðferð 
Markmið rannsóknarinnar er að þýða PIPP-R úr frummálinu (ensku) yfir á íslensku, laga að íslenskri 

menningu og orðfæri og meta um leið innihaldsréttmæti þýðingar. Leyfi fyrir þýðingu PIPP-R á 

norðurlandatungumál var fengið frá kanadískum höfundarrétthöfum og unnið  að þýðingu í nánu 

samstarfi við þá. Um er að ræða lýsandi rannsóknarsnið sem styðst við eigindlega aðferðafræði. Við 

framsetningu heimildarvinnu er stuðst við svo kölluð COREQ-viðmið um samræmingu á niðurstöðum 

eigindlegra rannsókna (Consolidated criteria for reporting qualitative research) (Tong, Sainsbury og 

Craig, 2007). Viðmiðin samanstanda af 32 atriða gátlista sem lýtur að eiginleikum rannsóknarteymis, 

rannsóknaraðferð, framgangi rannsóknar, niðurstöðum, greiningu og túlkun.    

Við þýðingu og samræmingu þýðingar er stuðst við leiðbeiningar ISPOR (International society for 

pharmacoeconomics and outcomes research), um bestu vinnubrögð við þýðingu og menningarlega 

aðlögun matstækja (Wild. o.fl., 2005).    

Rannsóknin var samþykkt af siðanefnd stjórnsýslurannsókna á LSH, 2. febrúar 2016, nr. 1/2016 

(fylgiskjal 1). Tilkynning um rannsóknina var jafnframt send til persónuverndar, 12. janúar 2016, nr. 

S7613/2016 (fylgiskjal 2). Leyfi fyrir framkvæmd viðtala var fengið frá hjúkrunardeildarstjóra 

nýburagjörgæslu á Barnaspítala Hringsins, þar sem rannsókn fór fram (fylgiskjal 3).    

Verkjamatskvarði – PIPP-R  

Meginviðfangsefni rannsóknarinnar er þýðing PIPP-R (Premature infant pain profile – revised). Eins og 

nafnið gefur til kynna er hann endurmetinn verkjamatskvarði, forvera síns, PIPP sem fjallað var um í 

inngangi. PIPP-R er fjölþátta verkjamatskvarði eins og PIPP og tekur til greina sömu breytur við 

verkjamat. Nálgun við matið hefur þó tekið breytingum sem voru gerðar til að verkjamat yrði 

nákvæmara, sérstaklega fyrir litla fyrirbura. Hjartsláttartíðni og súrefnismettun eru lífeðlislegu breytur 

kvarðans. Hegðunarbreyturnar eru þrjár og lýsa breytingum á svipbrigðum í andliti. Þar að auki er 

tekið tillit til meðgöngualdurs og vökustigs barnsins við upphaf mats sem kemur til áhrifa ef mat hinna 

þáttanna gefur til kynna verkjahegðun. Með því móti er komið í veg fyrir að barn fái stig á 

verkjamatskvarða án þess að upplifa verki. Lægsta PIPP-R skor gefur 0 stig og hæst 21 stig. Nafn 

PIPP-R gefur til kynna að hann leggi mat á verki fyrirbura. Þrátt fyrir það nýtist hann einnig við 

verkjamat fullburða barna á nýburagjörgæslu (Gibbins o.fl., 2014). Hér eftirleiðis verður nálgun við 

umfjöllun út frá verkjamati fyrir fyrirbura sem útilokar þó ekki veika nýbura.  

 

2.1 Þýðing og menningarleg aðlögun PIPP-R 
Við þýðingu og menningarlega aðlögun PIPP-R var unnið eftir leiðbeiningum ISPOR (International 

society for pharmacoeconomics and outcomes research), um bestu vinnubrögð við þýðingu og 

menningarlega aðlögun spurningalista (Wild. o.fl., 2005). Mynd 3 sýnir leiðbeinandi skref ISPOR. 
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Mynd 3. Leiðbeinandi skref ISPOR við þýðingu spurningalista í heilbrigðisþjónustu  

(Wild, o.fl., 2005). 

Fyrsta skrefið er undirbúningur sem felur í sér þá vinnu sem á sér stað áður en eiginlegt 

þýðingarferli hefst. Næst taka við skref sem fela í sér forþýðingu úr upprunalegu tungumáli, samruna 

þýddra útgáfa, bakþýðingu og samanburð á bakþýðingum við upprunalega útgáfu. Sjötta skrefið felur í 

sér samanburð á þýddri útgáfu við aðrar þýðingar. Í sjöunda skrefinu fer fram mat á þýðingu þar sem 

hún er borin undir notendahóp. Síðustu þrjú skrefin eiga svo við lokafrágang áður en fullnaðarþýðing 

er lögð fram (Wild, o.fl., 2005). Sú núlltilgáta sem leitast er við að hrekja við framkvæmd 

rannsóknarinnar er að merking orða og samhengi úr upprunalegu útgáfu PIPP-R haldist ekki við 

þýðingu með þessari aðferð. Önnur núlltigáta er að eiginleikar matstækisins haldist ekki við 

þýðinguna.    

 

2.2 Frumþýðing PIPP-R norðurlandamál 
Rannsakendur á sviði verkjarannsókna barna í Noregi og Svíþjóð stigu fyrstu skrefin í undirbúningi að 

þýðingu PIPP-R á norðurlandatungumál þegar þeir fengu leyfi kanadískra höfunda fyrir þýðingu. Í 

kjölfarið var settur saman norrænn hópur rannsakenda frá fjórum löndum til að þýða PIPP-R samtímis. 

Í hverju landi var unnin sjálfstæð þýðing á tungumál hverrar þjóðar og þær bornar saman á 

sameiginlegum fundum. Sameiginlegir fundir voru rafrænir en að auki hittist rannsóknarhópurinn 

þrisvar sinnum á rannsóknartímabilinu. Sameiginlegt verklag var unnið af rannsakendum í Noregi og 
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Svíþjóð en samþykkt af öllum samstarfsaðilum. Verklag var á ensku en þýtt yfir á íslensku af 

rannsakanda til notkunar við íslenska þýðingu PIPP-R. Verklagið hafði að geyma lýsingu á því hvernig 

staðið skyldi að mati á þýðingu og menningarlegri aðlögun. Með þeim hætti voru vinnubrögð 

rannsakenda samræmd (fylgiskjal 4).    

Hér á eftir er gerð grein fyrir aðferð við íslenska þýðingu og hvernig norrænt samstarf kom að því 

ferli. Ekki er gerð frekari grein fyrir öðrum þýðingum en þeirri íslensku.  

2.2.1 Frumþýðing PIPP-R á íslensku 
Undirbúningsskref við íslenska þýðingu fólu í sér að gera grein fyrir hlutverki rannsakanda og þeirra 

sem aðstoðuðu við þýðingu. Valdir voru tveir forþýðendur og tveir bakþýðendur. Jafnframt var 

skipaður hópur sérfræðinga í barnahjúkrun sem kom að því að samræma forþýðingar í eina. Gerðar 

voru tvær forþýðingar (forward translation) A og B á íslensku út frá upprunalega PIPP-R. Þýðandi A 

hefur sökum náms, starfs og búsetu yfirgripsmikla þekkingu í ensku en íslensku að móðurmáli. 

Þýðandi B sem jafnframt er rannsakandi býr yfir góðri enskukunnáttu og hefur reynslu af hjúkrun 

fyrirbura og veikra nýbura. Wild og félagar (2005) leggja til að gerðar séu fleiri en ein þýðing í þessu 

skrefi og að marktungumálið sé móðurmál þýðenda og var þeim ráðleggingum mætt. Þriðja skref 

þýðingarferlis samkvæmt ráðleggingum ISPOR var samruni (reconciliation) þýðinga A og B. Samruni 

var framkvæmdur af þremur sérfræðingum í barnahjúkrun auk rannsakanda. Þar var ræddur 

sameiginlegur skilningur og merking í menningarlegu samhengi til að komast að niðurstöðu um fyrstu 

útgáfu PIPP-R á íslensku. Leiðbeiningar ISPOR eru opnar varðandi þetta skref í þýðingarferlinu en 

leggja þó til að lítill hópur sérfræðinga auk þýðenda geti verið æskileg nálgun (Wild, o.fl., 2005). Þegar 

sáttaútgáfa lá fyrir voru tveir hjúkrunarfræðingar með reynslu af nýburahjúkrun og framhaldsmenntun í 

hjúkrun fengnir til að bakþýða (back translation) sáttaútgáfu aftur á upprunalega tungumálið. 

Afraksturinn var því tvær bakþýðingar C og D en Wild og félagar (2005) leggja til að gerð sé að 

minnsta kosti ein bakþýðing. Báðir hjúkrunarfræðingarnir hafa ensku að móðurmáli og eru jafnvígir á 

íslensku og ensku. Þeir hafa jafnframt ekki reynslu af notkun PIPP eða PIPP-R. Mat á bakþýðingu 

(back translation review) var framkvæmt af rannsakanda þar sem bakþýðingar C og D voru bornar 

saman við upprunalega PIPP-R til að bera kennsl á hugsanlegt misræmi í þýðingu. Þetta skref 

leiðbeininganna hefur ekki sérstaka forskrift en er talið eitt það mikilvægasta í þýðingarferlinu. 

Nærtækast er að sá sem stýrir rannsókninni fari yfir bakþýðingar og beri þær saman við upprunalega 

útgáfu (Wild, o.fl., 2005).    

2.2.2 Samvinna við frumþýðingu á norðurlandatungumál  
Sjötta skref leiðbeininga um bestu aðferð við þýðingu spurningalista er samræming við aðrar þýðingar 

(harmonization). Wild og félagar (2005) eru sammála um mikilvægi þess að þetta skref sé vandað þar 

sem mismunandi þýðingar eru bornar saman. Það tryggi réttmæti milli þýðinga sem gefi möguleika á 

samkeyrslu gagna sem fengin eru með notkun spurningalista. Þó að hér sé ekki um að ræða 

spurningalista er tekin sú ákvörðun að yfirfæra þau rök um það matstæki sem er þessari rannsókn 

viðkomandi.    
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Haldnir voru fjarfundir þar sem allar norrænar útgáfur PIPP-R voru bornar saman, hver við aðra og 

við upprunalega PIPP-R. Samræmingarfundir voru þrír. Fyrsti fundur var haldinn þegar frumþýðing lá 

fyrir og fundir endurteknir í kjölfar breytinga á þýðingum. Þannig var þess gætt að samræmi yrði innan 

þýðinga og við upprunalega PIPP-R.    

 

2.3 Menningarleg aðlögun og mat á innihaldsréttmæti PIPP-R 
Sjöunda skref leiðbeininga ISPOR snýr að mati á þýðingu (cognitive debriefing) sem ætlað er að meta 

hversu viðeigandi þýðingin er og koma auga á tvíræðni eða erfiðleika sem gætu valdið misskilningi við 

notkun (Wild, o.fl., 2005). Wild og félagar (2005) leggja til að fimm til átta einstaklingar leggi mat á 

þýðinguna en ekki eru fastar skorður settar með aðferð. Þó er ítrekað mikilvægi þess að viðmælendur 

tali tungumálið og endurspegli þýði notendahóps.    

Mat var lagt á íslenska útgáfu PIPP-R og hún löguð að íslenskri menningu með því að styðjast við 

rannsóknaraðferð í formi djúpviðtala undir stjórn rannsakanda. Stuðst var við sameiginlegt verklag 

norræna hópsins og þannig var reynt að gæta samræmis milli landa. Viðtölin voru stöðluð í þeim 

skilningi að rannsakandi aflaði gagna út frá fyrirfram ákveðnu kerfi athafna og spurninga (Helga 

Jónsdóttir, 2013; Polit og Beck, 2012).    

Viðmælandi greindi í einstaklingsviðtali við rannsakanda frá hugsunum sínum, spurningum og 

athugasemdum um verkjamatskvarðann með frjálsu flæði hugsana, hugsa upphátt (e. Think aloud) 

(Willis, 2004; Polit og Beck, 2012). Því næst var farið í gegnum hvert atriði þýddrar útgáfu PIPP-R með 

yrtri þreifingu (e. Verbal probing) (Willis, 2004).    

Með því að gefa þátttakanda færi á frjálsu flæði hugsana, hugsa upphátt (e. Think aloud) er unnt að 

safna saman upplýsingum um hvað fer í gegnum huga þátttakanda, kanna hvaða leiðir hann velur til 

að leysa vandamál eða verkefni og unnt er að varpa ljósi á hvernig ákvarðanir eru teknar (Polit og 

Beck, 2012; Willis, 2004). Aðferðina er hægt að nota í náttúrulegu umhverfi en einnig í sýndarumhverfi 

eins og hér er gert þar sem aðstæðum er stillt upp af rannsakanda (Polit og Beck, 2012). Yrt þreifing 

(e. Verbal probing) felur í sér nánari skoðun á skilningi þátttakanda á viðfangsefninu. Þá er kafað 

dýpra í efnið þar sem rannsakandi spyr út í skilning og þátttakandi umorðar viðfangsefnið sem gefur 

rannsakanda betri sýn á það hvernig þátttakandi skilur efnið (Willis, 2004).    

 

2.3.1 Úrtak og þýði 
Úrtakið var tilgangsúrtak (e. Purposive sampling) hjúkrunarfræðinga á nýburagjörgæslu Landspítala 

með að minnsta kosti eins árs starfsreynslu við nýburagjörgæslu. Fjöldi þátttakenda var ekki ákveðinn 

fyrirfram heldur valdir þeir viðmælendur sem best hentuðu markmiði rannsóknarinnar (Katrín Blöndal 

og Sigríður Halldórsdóttir, 2013; Polit og Beck, 2012). Í upphafi rannsóknar var áætlað að fá um átta til 

tólf hjúkrunarfræðinga til þátttöku. Miðað var við að fá sem fjölbreyttastan starfsaldur og reynslu 

þátttakenda til að fá sem mesta breidd í úrtakið. Skilyrði fyrir þátttöku var að hafa íslensku að 

móðurmáli. Með þessari úrtaksaðferð var markmiðið að fá sem fjölbreyttastan hóp þátttakenda með 

tilliti til klínískrar reynslu, menntunar og áhuga á verkjamati. Ákvörðun um að einungis 
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hjúkrunarfræðingar tækju þátt snéri að því að hjúkrunarfræðingar sinna öðrum fagstéttum fremur 

markvissu verkjamati þar sem þeir eru stöðugt við rúm sjúklings.    

Hver þátttakandi veitti rannsakanda eitt viðtal. Þátttakendur fengu munnlegar og skriflegar 

upplýsingar um tilgang og framkvæmd rannsóknarinnar. Þeir skrifuðu undir upplýst samþykki 

(fylgiskjal 5) og höfðu val um að hafna eða samþykkja þátttöku. Einnig gáfu þeir samþykki sitt fyrir 

hljóðupptöku viðtals.    

Rannsakandi var hjúkrunarfræðingur í meistaranámi og starfaði á sömu nýburagjörgæslu og 

þátttakendur. Rannsakandi gerði sér grein fyrir hættu á hlutlægni í öflun og greiningu gagna vegna 

nándar við þátttakendur. Að sama skapi gæti þessi nánd haft áhrif á tjáningu þátttakenda á ólíka vegu, 

eflandi eða letjandi (Willis, 2004).    

 

2.3.2 Gagnasöfnun 
Í einstaklingsviðtali við rannsakanda var þátttakanda fyrst gefið tækifæri til að kynnast þýddri útgáfu 

PIPP-R áður en hann framkvæmdi verkjamat á barni. Þátttakandi fékk upplýsingar um barnið út frá 

skriflegri lýsingu (e. Vignette) og 30 sekúndna myndbandi, sem sýndi barnið gangast undir 

sársaukafullt inngrip. Hljóðupptaka var gerð af hverju viðtali og það síðan handritað. Að handritun 

lokinni var áframhaldandi greining gagna unnin út frá handriti, minnispunktum rannsakanda og 

viðeigandi útgáfu PIPP-R útfylltri af þátttakanda. Munnlegum upplýsingum um innihald og notkun 

verkjamatskvarðans var þannig safnað jafnóðum og þátttakendur kynntu sér kvarðann (e. Think aloud) 

og með því að horfa til baka og svara spurningum (e. Verbal probing) samkvæmt sameiginlegu 

verklagi norrænu rannsóknarhópanna (fylgiskjal 4). 

 

2.3.3 Gagnagreining 
Markmið með greiningu gagna var að koma auga á þá þætti sem þátttakendur og rannsakandi greindu 

sem vandamál við íslenska þýðingu PIPP-R. Ólík skref í gagnagreiningu byggðu á nálgun Maxwell þar 

sem greining fór fram samhliða gagnasöfnun (Maxwell, 2005). Að loknu hverju viðtali fór fram 

forgreining tilfellis (e. Preliminary case analysis) en litið var á hvert viðtal sem eitt tilfelli. Hvert tilfelli var 

þannig metið og teknir niður minnispunktar sem nýttust í áframhaldandi gagnasöfnun (Knafl, o.fl., 

2007). Viðtalsumferðir voru áætlaðar tvær til þrjár og í lok viðtalsumferðar var hvert tilfelli greint eitt og 

sér (e. Case analysis) og síðan öll tilfellin saman (e. Cross-case analysis). Við greiningu gagna var 

stuðst við fylkjagreiningu (e. Data matrices) og flokkun samkvæmt hugmyndafræði Maxwell (2005). 

Þar voru breytur kvarðans fyrirfram skilgreindar og vandamál þeim tengd dregin út úr gögnum af 

rannsakanda. Vandamálin voru kóðuð eftir því hvort þau komu beint frá þátttakanda “emic“ eða voru 

dregin út af rannsakanda “etic“. Að síðustu lagði rannsakandi fram tillögu að því hvernig vandamálið 

skyldi leyst (Maxwell, 2005). Þannig var hvert viðtal greint og flokkað samkvæmt fylkjagreiningu og 

síðan öll viðtöl umferðar sett saman í eina fylkjagreiningu. Þegar gagnasöfnun var lokið og lokafjöldi 

viðtala lá fyrir voru niðurstöður úr fylkjagreiningu settar saman í eina.    
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Þeir fyrirfram skilgreindu flokkar sem komu fram í fylkjagreiningu voru breytur PIPP-R (breyting á 

hjartsláttartíðni, lækkuð súrefnismettun, setur í brýnnar, augu kreist aftur, skora frá nasavæng að 

munnviki, meðgöngualdur og vökustig), titill, leiðbeiningar við stigagjöf, notkun myndbands og skráðrar 

lýsingar og notkun kvarðans í heild. Rannsakandi hafði möguleika á að bæta við flokkum eftir þörfum 

og var lagt upp með að fylkjagreiningin nýttist sem best við greiningu gagna (Miles og Huberman, 

1994). 
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3 Niðurstöður 
Lokaniðurstaða þessa rannsóknarverkefnis er íslensk þýðing verkjamatskvarða fyrir fyrirbura PIPP-R. 

Íslensk þýðing fylgir með í viðauka (fylgiskjal 6). Þó nokkur vandamál komu upp í þýðingarferlinu á fyrri 

stigum og í gegnum djúpviðtöl við hjúkrunarfræðinga. Vandamálin voru greind og flokkuð eftir því hvort 

þau voru upprunnin frá kvarðanum sjálfum eða hvort þau voru tengd skilningi þátttakenda. Hér á eftir 

verður nánar greint frá niðurstöðum þýðingarferlisins og þeim vandamálum sem komu upp. 

Vandamálin verða rakin í tímaröð rannsóknarferlis. 

 

3.1 Frumþýðing PIPP-R á íslensku 
Þýðingin var unnin eftir leiðbeiningum ISPOR þar sem farið var í gegnum 10 leiðbeinandi skref við 

þýðingu og menningarlega aðlögun spurningalista í heilbrigðisvísindum (sjá mynd 3) (Wild, o.fl., 2005). 

Eftir að leyfi fékkst fyrir þýðingu PIPP-R á norðurlandatungumál var skipaður hópur rannsakenda. 

Lokahópinn skipuðu norskir, sænskir, finnskir og íslenskir rannsakendur sem stóðu að þýðingum 

PIPP-R á megintungumál þessarra þjóða. Hér á eftir er greint frá niðurstöðum þýðingar PIPP-R á 

íslensku.  

 

3.1.1 Þýðing úr frummálinu 
Tvær forþýðingar (forward translation) A og B voru gerðar á íslensku út frá ensku frumútgáfunni. 

Upprunaleg hugtök og þýðingar má sjá í viðauka í töflu a (fylgiskjal 7). Samruni þýðinga 

(reconciliation) A og B var í höndum þriggja sérfræðinga í barnahjúkrun auk rannsakanda. Farið var 

yfir hvert atriði þýðinga A og B og sameiginleg niðurstaða hvers atriðis lögð fram í sáttaútgáfu. Nokkrir 

þættir í þýðingunum kröfðust umræðu.    

Infant indicator var í útgáfu A þýddur ungbarnavaki og í B vísir hjá ungbarni en sameiginleg 

niðurstaða var matsþáttur hjá barni. Ákveðið var að sleppa forskeytinu ung- þegar átt var við ungbarn 

en það þótti óþarft að mati sérfræðinga. Einnig að nota matsþátt í stað vísir eða vaki.    

Brow bulge var í þýðingu A hnyklaðar augnabrýr og B bunga milli augabrúna. Stuðst var við eldri 

þýðingu á PIPP setur í brýnnar og til frekari skýringar var ákveðið að hafa bunga milli augabrúna með 

til að auka á skilning notenda. Seinna orðasambandið var fjarlægt fyrir fyrri umferð viðtala. Naso-labial 

furrow krafðist talsverðar yfirlegu og leitar í orðabókum þar sem ekki var unnt að þýða orðasambandið 

beint yfir á íslensku svo merkingin héldi sér. Þá var stuðst við myndir sem sýna hvað felst í 

orðasambandinu og þýðingin unnin út frá því. Lokaniðurstaða var því skora frá nasavæng að munnviki 

sem sérfræðingar töldu lýsandi fyrir þann svip sem hugtakinu er ætlað að lýsa.    

Upprunalega hugtakið sub-total score var samkvæmt þýðingu A millistigafjöldi og B grunnstig en 

sameiginleg niðurstaða var samanlögð grunnstig sem þykir betur lýsandi að mati sérfræðinga. Nokkur 

umræða skapaðist um baseline behavioral state sem var í þýðingu A grunnhegðun og B grunnlína 

hegðunarástand. Sameiginleg niðurstaða sérfræðingahópsins var vökustig grunnlína en það var álit 

þeirra að vökustig væri rétt þýðing á behavioral state sem almennt væri stuðst við. Það er einnig í 
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samræmi við norsku þýðinguna våkenhetsgrad. Orðið grunnlína var svo fjarlægt eftir nánari skoðun 

þar sem sérfræðingum þótti því ofaukið.    

Umræða skapaðist um þýðingu sub-total for physiological and facial indicator og fallist var á að 

nota samanlögð grunnstig fyrir lífsmörk og svipbrigði. Sérfræðingum þótti réttara að styðjast við orðið 

lífsmörk frekar en lífeðlislega vísa til samræmis við notkun á orðinu í leiðbeiningum við stigagjöf eins 

og upprunalega PIPP-R gerir.    

Orðasamböndin highest heart rate/maximal heart rate koma fram í upprunalegu útgáfunni og var 

ákveðið í íslensku þýðingunni að samræma orðavalið og styðjast við hæsta hjartsláttartíðni (HT). 

Umræða skapaðist um meðgöngualdur þar sem það virtist sem misræmis gætti í sjálfum kvarðanum 

og skýringartexta í upprunalegu útgáfunni. Þá er talað um gestational age (wks+days) í kvarðanum en 

í skrefi þrjú í leiðbeiningum við stigagjöf er talað um corrected gestational age (GA). Í íslensku 

þýðingunni var ákveðið að notast við beina þýðingu úr upprunalegu útgáfunni sem er þá 

meðgöngualdur (vikur+dagar) í kvarða og leiðréttur meðgöngualdur (GA) í leiðbeiningum. Þetta var 

gert til að víkja ekki um of frá upprunalegu útgáfunni án þess að fá álit úr djúpviðtölum. 

 

3.1.2 Bakþýðing fyrstu útgáfu 
Þegar sáttaútgáfa PIPP-R á íslensku var tilbúin var ráðist í að bakþýða (back translation) þá útgáfu yfir 

á upprunatungumálið. Niðurstaðan var bakþýðingar C og D sem má sjá í viðauka í töflu b ásamt 

hugtökum sáttaútgáfu (fylgiskjal 8).    

Samanburður á bakþýðingum (back translation review) C og D og upprunalegu útgáfunnar var 

framkvæmd af rannsakanda. Ekki var hægt að greina að misskilnings gætti í bakþýðingum frá 

upprunalegu útgáfunni. Þó virtist orðasambandið naso-labial furrow flókið en bakþýðing C var cleft 

from nostrils to upper lip og D naso-oral crease. Í ljósi þess að engin bein þýðing á orðasambandinu er 

vel þekkt í íslensku var ákveðið að höfðu samráði við einn af álitsgjöfum að breyta ekki 

orðasambandinu í sáttaþýðingunni.    

Í upprunalegu útgáfu PIPP-R lýsir baseline behavioral state vökustigi. Í báðum bakþýðingum var 

vökustig þýtt alertness. Þrátt fyrir örlítinn mun í bakþýðingum frá upprunalegu útgáfunni helst merking 

orðasambandsins.    

 

3.1.3 Samræming íslenska PIPP-R við norrænar útgáfur 
Haldinn var rafrænn fundur með norrænum samstarfshópi þar sem farið var yfir allar þýðingar. 

Vandamál rædd og reynt að samræma allar þýðingar (harmonization). Nokkur umræða skapaðist um 

atriði sem verða rakin nánar hér á eftir í umfjöllun um vandamál sem komu upp í þýðingarferli.    

 

3.2 Menningarleg aðlögun og mat á innihaldsréttmæti þýðingar 
Við menningarlega aðlögun og mat á innihaldsréttmæti íslenskrar þýðingar PIPP-R voru tekin 10 

djúpviðtöl við hjúkrunarfræðinga á nýburagjörgæslu Landspítalans. Viðtölin fóru fram í tveimur 
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umferðum þar sem sex viðtöl fóru fram í fyrri umferð og fjögur í seinni. Viðtölin fóru ýmist fram í 

viðtalsherbergi á vinnustað eða á heimili þátttakenda. Þegar viðtölin fóru fram heima hjá þátttakendum 

var andrúmsloftið afslappaðra og minna um áreiti. Rannsakandi skráði minnispunkta á meðan og eftir 

að viðtali lauk sem nýttust við framkvæmd seinni viðtala (preliminary case analysis). Lengd viðtala 

spannaði frá 30-52 mínútur en hvert viðtal tók að meðaltali 42 mínútur. Eftir stutta kynningu á tilgangi 

og framkvæmd og fengnu upplýstu samþykki þátttakenda var hljóðupptaka sett í gang. Í upphafi 

viðtals var hver þátttakandi fenginn til að taka þátt í æfingu til að búa sig undir að hugsa upphátt (think 

aloud). Hálfstöðluðu sameiginlegu verklagi (fylgiskjal 4) var fylgt í gegnum öll viðtölin. Verklagið tók 

lítilsháttar breytingum milli viðtalsumferða að teknu tilliti til breytinga á þýðingu frá fyrri umferð. Fyrst 

var þátttakandi fenginn til að skoða þýdda útgáfu PIPP-R og greina um leið upphátt frá hugsunum 

sínum, spurningum og athugasemdum. Að því loknu var farið ítarlega í hvert atriði PIPP-R þar sem 

rannsakandi lagði fyrir þátttakanda spurningar út frá sameiginlegu verklagi og gaf svigrúm til 

athugasemda.    

Hvert viðtal var greint (case analysis) og fylkjagreining vandamála (data matrix) sett upp þar sem 

vandamálin voru dregin út úr viðtölunum og flokkuð samkvæmt hugmyndafræði Maxwell (2005). 

Vandamálin voru kóðuð eftir því hvort þeim var lýst af þátttakanda „emic“ eða rannsakanda „etic“. Eftir 

hvora umferð voru vandamál allra viðtala dregin saman í eina fylkjagreiningu (data matrix) sem má sjá 

í viðuka í töflu c (fylgiskjal 9). 

Vandamál sem komu upp voru síðan gróflega flokkuð eftir því hvort þau snéru að 

verkjamatskvarðanum sjálfum eða skilningi þátttakanda á notkun kvarðans. Vandamál sem snéru að 

verkjamatskvarðanum sjálfum voru flokkuð í tvo undirflokka. Annars vegar eftir því hvort um var að 

ræða villur frá upprunaútgáfunni og hins vegar orðaval í íslensku þýðingunni. Vandamál sem tengdust 

notkun kvarðans voru flokkuð eftir því hvort þau tengdust þörfum fyrir fræðslu og þjálfun við notkun 

kvarðans eða notkun myndbands og skrifaðrar lýsingar. Flokkun vandamála má sjá á mynd 4.  

 

Mynd 4. Flokkun vandamála við þýðingu og menningarlega aðlögun PIPP-R. 
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3.2.1 Vandamál tengd kvarða 
Vandamál sem leiddu til breytinga á kvarðanum komu upp í þýðingarferlinu frá fyrstu skrefum 

undirbúnings þar til lokaþýðing PIPP-R á íslensku lá fyrir. Tilvitnanir eru auðkenndar með númerum 

þátttakenda 1-10.    

Villur og misræmi í upprunalegu útgáfu PIPP-R 

Í upphafi þýðingarferlis ráku rannsakendur augun í villur í upprunaútgáfu. Þær villur var strax hægt að 

leiðrétta áður en hafist var handa við frumþýðingu. Ein villa var í kvarðanum sjálfum þar sem táknið > 

(meira en) var fyrir framan 36 wks. Tákninu var breytt í ≥ sem er réttur ritháttur og vísar í 

meðgöngualdur meira en eða jafnt og 36 vikur. Önnur villa var í leiðbeiningartexta í skrefi fjögur þar 

sem gefnar eru leiðbeiningar um hvernig leggja skuli saman heildarstig úr PIPP-R. Þar hafði höfundum 

yfirsést að skrifa + GA score og var því bætt við af rannsakendum.    

Á fyrsta samræmingarfundi voru nokkur atriði sérstaklega tekin til umfjöllunar. Rannsakendur komu 

auga á misræmi í leiðbeiningum miðað við orðalag kvarðans. Í leiðbeiningum var beðið um að meta 

breytingar á lífsmörkum en innan sviga var vísað í hæstu hjartsláttartíðni. Rannsakendur voru 

sammála um að breyta ekki orðalagi fyrir fyrstu umferð viðtala heldur láta niðurstöður viðtala skera úr 

um skilning þátttakenda. Eftir fyrstu umferð viðtala var orðalaginu breytt eftir samráð við höfunda 

PIPP-R. Einnig var umræða um meðgöngualdur þar sem í leiðbeiningum var bent á að styðjast við 

leiðréttan meðgöngualdur en í kvarða einungis nefndur meðgöngualdur. Líkt og við fyrra atriði voru 

engar breytingar gerðar á orðalagi en leiðrétting gerð eftir greiningu viðtala.     

Vandamál tengd íslenskri þýðingu 

Allir þátttakendur í fyrri umferð viðtala hnutu um orðið meðgöngualdur annað hvort í kvarðanum 

sjálfum eða leiðbeiningartexta. Þeim fannst ekki skýrt hvort ætti að skrá leiðréttan meðgöngualdur eða 

meðgöngualdur við fæðingu. „Ég var að misskilja að meðgöngualdur fannst mér …vera… að barnið 

fæddist eftir þennan meðgöngualdur, (3) “. „Ég var líka…að velta því fyrir mér hvort það væri 30 vikur 

+ ein vika því hún var vikugömul eða hvort það ættu að vera 30 vikur (2) “. Breytingar voru gerðar á 

kvarða og leiðbeiningartexta þannig að leiðréttur var bætt við fyrir framan meðgöngualdur. Orðalagi í 

leiðbeiningarskrefi þrjú var einnig breytt til að auka skilning notenda. Í annarri umferð viðtala komu 

engin vandamál upp varðandi meðgöngualdur.    

Annað orðasamband sem olli töluverðum vandræðum var skora frá nasavæng að munnviki. 

Þátttakendur áttu erfitt með að skilja eða lýsa orðasambandi. „Skora frá nasavæng að munnviki. Hvað 

er það? (2) “. Einn þátttakandi sagðist skilja hvað átt væri við en átti erfitt með að lýsa því. Fyrir suma 

þátttakendur var hjálplegt að sjá mynd af barni sem sýndi svipbrigðin og aðrir áttuðu sig þegar þeir sáu 

myndbandið. „Ég get það eftir að ég horfði á myndbandið (innsk: lýst orðasambandi). Ég var í pínu 

vandræðum með það áðan (5) “. Vegna þessara vandræða með þýðinguna kom til tals að hafa mynd 

með til skýringa en að lokum var ákveðið að bæta annarri setningu við orðasambandið til betri 

skýringar efri vör dregst upp. Það orðasamband hafði verið notað í íslenskri þýðingu PIPP til að lýsa 

sömu svipbrigðum.    
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Í seinni umferð viðtala var aðeins eitt atriði sem snéri að vandamálum við þýðingu. Eftir fyrstu 

umferð viðtala var orðinu grunnlína í kvarðanum breytt í fyrir inngrip til samræmis við aðrar norrænar 

þýðingar. Einn þátttakandi átti erfitt með að skilja hvað átt var við með orðasambandinu og misskildi 

það þannig að því var breytt aftur í grunnlína sem hafði farið í gegnum fyrstu umferð viðtala án 

vandræða. „Þá værum við búin að leggja einhverja línu…ef barn færi yfir 180...þá myndi ég grípa inní 

(10) “. Þátttakandi skildi orðasambandið þannig að við fyrirfram gefið gildi hjartsláttartíðni þyrfti að 

grípa inní með meðferð þegar átt var við hvert gildið væri áður en (sársaukafullt) inngrip hæfist.    

3.2.2 Vandamál tengd notkun kvarðans 
Vandamál tengd notkun kvarðans tengdust erfiðleikum þátttakenda við að tileinka sér notkun 

kvarðans. Þessi vandamál leiddu ekki af sér breytingar á sjálfum kvarðanum. Sumar athugasemdir 

leiddu af sér skýrari texta í leiðbeiningum og aðrar gáfu rannsakanda vísbendingar um hvernig þjálfun 

og leiðbeiningar þurfa að fylgja við innleiðingu.    

Fræðsla og þjálfun notenda 

Einn þátttakandi vildi nota tíðasta gildi eða meðaltal hjartsláttartíðni og súrefnismettunar þegar 

grunnlína var metin. Leiðbeinandi skref eru hins vegar skýr og segja til um að meta hæstu 

hjartsláttartíðni og lægstu súrefnismettun sem grunnlínu. Þetta gaf vísbendingar um mikilvægi fræðslu 

fyrir notendur.    

Nokkrum þátttakendum þótti erfitt að átta sig á því hvernig ætti að meta svipbrigði. Samkvæmt 

leiðbeiningum á að meta svipbrigði yfir tíma en jafnframt eru gefin upp orð sem eiga að vera 

leiðbeinandi. Orðin virtust rugla þátttakendur sem fannst erfitt að átta sig á matinu. „Þetta er 

væntanlega svoldið huglægt mat. Hversu mikið það setur í brýnnar (7) “. „Hvað er lítið og hvað er 

miðlungs… en ég skil ekki alveg hérna… hvaða tölur eru þetta?... já ókei ég skil þetta eru sekúndurnar 

(8) “. Þátttakendum fannst mat á svipbrigðum huglægt og áttuðu sig ekki strax á því að orðin enginn, 

lítill, miðlungs og hámarks ættu við mat á tímalengd. Þessar niðurstöður urðu tilefni umræðu um hvort 

leiðbeinandi orð væru afvegaleiðandi og þyrfti að fjarlægja úr kvarðanum. Sú breyting þótti hins vegar 

víkja um of frá upprunalega PIPP-R og því voru ekki gerðar breytingar. Þátttakendur voru einnig í vafa 

um hvenær þeir ættu að meta svipbrigði og því var leiðbeiningatexti orðaður skýrar þannig að það 

væri skýrt að meta svipbrigði og lífsmörk eftir að inngrip hefst en ekki eftir inngrip eins og stóð í fyrstu 

þýðingu.    

Mat á vökustigi virtist ekki alveg skýrt í hugum sumra þátttakenda. Þeir virtust ekki átta sig á því að 

mat á vökustigi væri einungis framkvæmt áður en inngrip og hið eiginlega mat ætti sér stað. „Mér 

fannst hún bara líka vera það (innsk: virk og vakandi)… hún klárlega sofnaði ekki við inngripið (7)“.    

Nokkrir þátttakendur vildu betri útskýringar á því hvaða þýðingu stigagjöf á PIPP-R hefði. „Er 

einhversstaðar hérna hvað maður telur vera verki? …maður vill kannski hafa einhvern skala (7)“.    

Notkun myndbands/skráðrar lýsingar 

Flestir þátttakendur lýstu því að erfitt væri að framkvæma verkjamat í raunaðstæðum. „Erfiðara að 

meta hjartslátt og mettun… hafa augun allstaðar (1)“. Notkun myndbands við verkjamat gaf 
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þátttakendum kost á því að átta sig betur á hvað átt var við með svipbrigðum. „Ég get það (innsk: 

útskýrt svipbrigði) eftir að ég sá myndbandið (5)“.  

 

3.3 Lýsing á þýði og úrtaki 
Í þýði voru allir hjúkrunarfræðingar á nýburagjörgæslu Landspítalans með að minnsta kosti eins árs 

starfsreynslu á nýburagjörgæslu. Með tilgangsúrtaki völdust að lokum 10 hjúkrunarfræðingar, sem 

hver veitti rannsakanda eitt viðtal. Með tilgangsúrtaki var hægt að fá sem fjölbreyttastan hóp 

þátttakenda miðað við starfsaldur og reynslu (Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013; Polit og 

Beck, 2012).    

Allir hjúkrunarfræðingarnir voru konur með íslensku að móðurmáli. Allar höfðu BS gráðu í 

hjúkrunarfræði og fjórar af tíu, viðbótarmenntun á meistarastigi. Starfsaldur við hjúkrun spannaði frá 3-

24 ár, að meðaltali 11,9 ár. Starfsaldur á nýburagjörgæslu spannaði frá 1,5 – 24 ár, að meðaltali 8 ár. 

Allir hjúkrunarfræðingarnir lýstu því að hafa aðgengi að verkjamatskvarða í sínu starfsumhverfi en 

enginn þeirra kvaðst nota hann í daglegu starfi. Fjórir hjúkrunarfræðingar af tíu, kváðust hafa fengið 

þjálfun í notkun verkjamatskvarða. Allir hjúkrunarfræðingarnir sögðust styðjast við klíníska reynslu við 

verkjamat og sex af tíu sögðust hafa fengið auka fræðslu eða sótt námskeið og fyrirlestra um 

verkjamat og meðferð nýbura og fyrirbura. Tafla 1 sýnir bakgrunnsupplýsingar þátttakenda. 

Tafla 1. Bakgrunnsupplýsingar um þátttakendur. 

 



  

39 

3.4 Samantekt á breytingum á íslenskri þýðingu eftir djúpviðtöl 
Hér á eftir má sjá samantekt á helstu breytingum á íslenskri þýðingu í kjölfar djúpviðtala.  

Yfirskrift: 

• Nýr texti settur inn „verkjamat fyrir fyrirbura“ til skýringar þar sem titill er á ensku.  

Breytingar á kvarða: 

• „Grunnlína“ verður „fyrir inngrip“ til samræmis við aðrar útgáfur fyrir aðra umferð viðtala en 

breytt aftur í íslenskri þýðingu í „grunnlína“.  

• Orðin sem skýra hversu lengi svipbrigði eru til staðar „ekki, lítið, miðlungs, hámarks“ verður 

„enginn, lítill, miðlungs, hámarks“ og á við tímalengd svipbrigða.  

• „Skora frá nasavæng að munnviki“ óbreyttur texti en viðbót „efri vör dregst upp“. Nánari 

skýring á því er að í íslensku er ekki algilt að tala um skoru frá nasavæng að munnviki þótt 

orðasambandið lýsi vel fyrirbærinu. Því er nánari skýringu bætt við til að auðvelda skilning 

notanda og samræma við eldri íslenska útgáfu PIPP. 

• Orðin „vikur, dagar“ fjarlægð til samræmis við aðrar útgáfur. 

• Bætt við “leiðréttur“ fyrir framan meðgöngualdur í kvarða.  

Breytingar á leiðbeiningartexta: 

• Bætt við „leiðréttur“ fyrir framan meðgöngualdur í öllum skrefum leiðbeininga. 

• Í skrefi 1 er bætt við fremst „fyrir inngrip:“. 

• Sviga lokað aftan við SaO2). 

• Í skrefi 1 er „(án áreitis)“ bætt við í sviga eftir „í hvíld“. 

• Í skrefi 2 er texta breytt úr „eftir inngrip“ í „eftir að inngrip hefst“ 

• Bæti við þremur stjörnum í texta *** í skrefi 2 á eftir SaO2 og á undan skýringartexta á eftir 

skrefi 2 þar sem þrjár stjörnur vísa í skýringartexta. 

• Svigi lokast á eftir SaO2 í stað þess að svigi lokist í lok setningar. Þetta er gert til að ramma 

innan sviga það sem átt er við með lífsmörkum í skrefi 2.  

• Í skrefi 2 breytist „hæsta HT“ í „mesta breyting á HT“. Þessi breyting er samhljóma öðrum 

norrænum útgáfum og er komin til í kjölfar umræðna um að breyting á HT verði í báðar áttir og 

því mikilvægt að skrá mestu frávik. 

• FiO2 er bætt við fyrir aftan „súrefni“ í skrefi 2 merkt ***, til samræmis við aðrar norrænar 

útgáfur PIPP-R. 

• Skref 3 verður „Reikna samanlögð grunnstig. Gefa stig fyrir leiðréttan meðgöngualdur og 

vökustig ef samanlögð grunnstig >0“. Var áður „stig eru gefin fyrir leiðréttan meðgöngualdur 

og vökustig ef samanlögð grunnstig >0“. Þessi breyting er tilkomin vegna þess að bein þýðing 

úr frummálinu gefur ekki eins skýra mynd og ef setning er umorðuð. Merking setningar er 

óbreytt. 
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Breytingar á PIPP-R má sjá í meðfylgjandi töflu 2 þar sem þýðing PIPP-R er sýnd á mismunandi 

stigum við menningarlega aðlögun.  

 

Tafla 2. PIPP-R á ólíkum stigum í þýðingarferli og lokaútgáfa eftir tvær viðtalsumferðir.  

PIPP-R fyrri umferð viðtala PIPP-R seinni umferð viðtala PIPP-R Lokaútgáfa 

Matsþáttur hjá barni Matsþáttur hjá barni Matsþáttur hjá barni 

Mat (stig) Mat (stig) Mat (stig) 

Mat hjá barni (stig) Mat hjá barni (stig) Mat hjá barni (stig) 

Breyting á hjartsláttartíðni 

(slög/mín) 

Breyting á hjartsláttartíðni (slög/mín) Breyting á hjartsláttartíðni (slög/mín) 

Grunnlína: Fyrir inngrip: Grunnlína: 

Lækkuð súrefnismettun- SaO2 (%) Lækkuð súrefnismettun- SaO2 (%) Lækkuð súrefnismettun- SaO2 (%) 

Grunnlína: Fyrir inngrip: Grunnlína: 

>8 eða aukið súrefni O2 >8 eða aukið súrefni O2 >8 eða aukið súrefni (FiO2) 

Setur í brýnnar (sek) Setur í brýnnar (sek) Setur í brýnnar (sek) 

Augu kreist aftur (sek) Augu kreist aftur (sek) Augu kreist aftur (sek) 

Skora frá nasavæng að munnviki 

(sek) 

Skora frá nasavæng að munnviki 

/efri vör dregst upp (sek) 

Skora frá nasavæng að munnviki/ 

efri vör dregst upp (sek) 

Ekki Enginn Enginn 

Lítið/lítil Lítill Lítill 

Miðlungs Miðlungs Miðlungs 

Hámarks Hámarks Hámarks 

*Samanlögð grunnstig: *Samanlögð grunnstig: *Samanlögð grunnstig: 

Meðgöngualdur (vikur+dagar) Leiðréttur meðgöngualdur 

(vikur+dagar) 

Leiðréttur meðgöngualdur 

(vikur+dagar) 

≥ 36 vikur ≥ 36  ≥ 36 

32 - 35 vikur, 6 dagar 32 - 35 +6  32 - 35+6 

28 - 32 vikur, 6 dagar 28 - 32 +6  28 - 32+6 

<28 vikur <28  <28 

Vökustig Vökustig Vökustig 

Virk/ur vakandi Virk/ur vakandi Virk/ur vakandi 

Róleg/ur vakandi Róleg/ur vakandi Róleg/ur vakandi 

Virk/ur sofandi Virk/ur sofandi Virk/ur sofandi 

Róleg/ur sofandi Róleg/ur sofandi Róleg/ur sofandi 

**Samanlögð heildarstig: **Samanlögð heildarstig: **Samanlögð heildarstig: 
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*Samanlögð grunnstig fyrir 

lífsmörk og svipbrigði. Ef 

samanlögð grunnstig >0, bæta þá 

við stigum fyrir meðgöngualdur og 

vökustig 

*Samanlögð grunnstig fyrir lífsmörk 

og svipbrigði. Ef samanlögð 

grunnstig >0, bæta þá við stigum 

fyrir leiðréttan meðgöngualdur og 

vökustig 

*Samanlögð grunnstig fyrir lífsmörk 

og svipbrigði. Ef samanlögð 

grunnstig >0, bæta þá við stigum 

fyrir leiðréttan meðgöngualdur og 

vökustig 

**Samanlögð heildarstig: 

Samanlögð grunnstig + stig fyrir 

meðgöngualdur og vökustig. 

**Samanlögð heildarstig: Samanlögð 

grunnstig + stig fyrir leiðréttan 

meðgöngualdur og vökustig. 

**Samanlögð heildarstig: Samanlögð 

grunnstig + stig fyrir leiðréttan 

meðgöngualdur og vökustig. 

Leiðbeiningar við stigagjöf Leiðbeiningar við stigagjöf Leiðbeiningar við stigagjöf 

Skref 1: Fylgist með barni í 15 

sekúndur í hvíld og metið 

lífsmörk (hæsta hjartsláttartíðni 

(HT), lægsta súrefnismettun 

(SaO2) og vökustig. 

Skref 1: Fyrir inngrip: Fylgist með 

barni í 15 sekúndur í hvíld (án 

áreitis) og metið lífsmörk (hæsta 

hjartsláttartíðni (HT), lægsta 

súrefnismettun (SaO2)) og vökustig. 

Skref 1: Fylgist með barni í 15 

sekúndur í hvíld (án áreitis) og 

metið lífsmörk (hæsta 

hjartsláttartíðni (HT), lægsta 

súrefnismettun SaO2***) og vökustig. 

Skref 2: Fylgist með barni í 30 

sekúndur eftir inngrip og metið 

breytingar á lífsmörkum (hæsta 

HT, lægsta súrefnismettun SaO2 

og hversu lengi svipbrigði eru til 

staðar).  

Skref 2: Fylgist með barni í 30 

sekúndur eftir að inngrip hefst og 

metið breytingar á lífsmörkum 

(mesta breyting á HT, lægsta 

súrefnismettun SaO2***) og hversu 

lengi svipbrigði eru til staðar.  

Skref 2: Fylgist með barni í 30 

sekúndur eftir að inngrip hefst og 

metið breytingar á lífsmörkum 

(mesta breyting á  HT, lægsta 

súrefnismettun (SaO2)) og hversu 

lengi svipbrigði eru til staðar).  

*Ef barn þarf aukið súrefni á 

einhverjum tímapunkti fyrir eða við 

inngrip, eru gefin 3 stig fyrir SaO2 

matsþátt. 

***Ef barn þarf aukið súrefni (FiO2) á 

einhverjum tímapunkti fyrir eða við 

inngrip, eru gefin 3 stig fyrir SaO2 

matsþátt. 

***Ef barn þarf aukið súrefni (FiO2) á 

einhverjum tímapunkti fyrir eða við 

inngrip, eru gefin 3 stig fyrir SaO2 

matsþátt. 

Skref 3: Stig eru gefin fyrir 

leiðréttan meögöngualdur og 

vökustig ef samanlögð grunnstig 

>0. 

Skref 3: Reikna samanlögð 

grunnstig. Gefa stig fyrir leiðréttan 

meðgöngualdur og vökustig ef 

samanlögð grunnstig >0. 

Skref 3: Reikna samanlögð 

grunnstig. Gefa stig fyrir leiðréttan 

meðgöngualdur og vökustig ef 

samanlögð grunnstig >0. 

Skref 4: Reikna samanlögð 

heildarstig með því að leggja 

saman samanlögð grunnstig + 

stig fyrir meðgöngualdur + 
vökustig. 

Skref 4: Reikna samanlögð 

heildarstig með því að leggja saman 

samanlögð grunnstig + stig fyrir 

leiðréttan meðgöngualdur + 
vökustig. 

Skref 4: Reikna samanlögð 

heildarstig með því að leggja saman 

samanlögð grunnstig + stig fyrir 

leiðréttan meðgöngualdur + 
vökustig. 
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4 Umræða 
Tilgangurinn með þessari rannsókn var að þýða PIPP-R verkjamatskvarða fyrir fyrirbura á íslensku, 

laga hann að menningarlegu umhverfi íslenskrar nýburagjörgæslu og leggja mat á innihaldsréttmæti 

þýðingar. Niðurstaðan er íslensk þýðing PIPP-R sem samkvæmt þeim leiðum sem notaðar voru við 

mat á þýðingu kemst næst því að geyma eiginleika upprunalegu útgáfu PIPP-R til verkjamats. Þeirri 

tilgátu er hafnað að ekki sé unnt að varðveita merkingu og samhengi orða PIPP-R með þýðingarferli 

sem unnið er eftir leiðbeiningum ISPOR um bestu vinnubrögð við þýðingu spurningalista í 

heilbrigðisþjónustu (Wild, o.fl., 2005). Sú ályktun er dregin þar sem skilningur þátttakenda var greindur 

sá sami í gegnum öll viðtölin. Þó er ekki unnt að fullyrða um algera höfnun tilgátunnar fyrr en frekari 

prófun á innihaldsréttmæti hefur farið fram því ekki hefur verið skorið úr um hvort þýðingin varðveiti 

eiginleika upprunaútgáfunnar við að greina verki frá upplifun sem ekki er sársaukafull. Hægt væri að 

sýna fram á nákvæmara réttmæti með rannsókn sem sýndi mun á svörun barns við sársaukafullt 

inngrip samanborið við annað inngrip. Sambærileg rannsókn á þýðingu PIPP sýndi með afgerandi 

hætti fram á mun á svörun við inngripum eftir því hvort þau voru sársaukafull eða ekki (Jónsdóttir og 

Kristjánsdóttir, 2005). 

Rannsóknir á PIPP-R hafa sýnt fram á að hann sé réttmætur og áreiðanlegur verkjamatskvarði og 

hafa hjúkrunarfræðingar gefið honum góða umsögn varðandi hagkvæmni og notagildi (Gibbins, o.fl., 

2014; Stevens, o.fl., 2014). Því er ásættanlegt að gera strangar kröfur um gæði við þýðingu og 

menningarlega aðlögun PIPP-R áður en hann er tekinn í notkun á íslenskri nýburagjörgæslu. Það er 

jafnframt ákjósanlegt að grípa tækifæri til samstarfs við aðra rannsakendur eins og raunin er með 

þýðingu PIPP-R á fjögur norðurlandatungumál þar sem sérþekking fleiri rannsakenda styrkir innviði 

rannsóknarferlis og þar af leiðandi niðurstöður (O'Keefe, Frith og Barnby, 2017). Með samstarfi fæst 

einnig stærra úrtak sem gefur áreiðanlegri niðurstöður sem eru betur lýsandi fyrir þýðið (Polit og Beck, 

bls. 284, 2012).    

Við þýðingu komu fram ýmis vandamál og strax á fyrstu stigum komu fram gallar á upprunalegu 

útgáfu PIPP-R. Þær uppgötvanir vörpuðu ljósi á það hversu flókið og yfirgripsmikið það getur verið að 

þróa og setja fram réttmætt og áreiðanlegt matstæki eins og Duhn og Medves (2004) gerðu grein fyrir 

í kerfisbundinni fræðilegri samantekt á verkjamatstækjum. Þýðing verkjamatskvarðans á önnur 

tungumál hafði í för með sér nána skoðun sérfræðinga og gaf höfundum upprunalega matstækisins 

þannig tækifæri til endurbóta. Samstarfið hafði þannig í för með sér tækifæri til að gera PIPP-R betra 

og kom að sama skapi í veg fyrir að villur slæddust áfram inn í þýðingar á norðurlandatungumálin. 

Gera má ráð fyrir að ef samstarfsins hefði ekki notið við hefði máttur til breytinga og endurbóta verið 

minni.    

Fyrstu þýðingar voru annars vegar framkvæmdar af rannsakanda sem hefur reynslu af 

nýburahjúkrun og hins vegar af einstaklingi sem hefur sterka enskukunnáttu en ekki reynslu af 

hjúkrun. Vegna ólíks bakgrunns þýðenda var ákveðinn blæbrigðamunur á þýðingum en samruni þeirra 

tveggja var í höndum sérfræðinga í barnahjúkrun sem tók til umfjöllunar vafaatriði. Vafaatriðin sýndu 

glögglega þann menningarmun sem myndast í umhverfi sérþekkingar. Rannsókn Pudas-Tähkä, 

Axelin, Aantaa, Lund og Salanterä (2014) greindi frá þýðingu þriggja verkjamatstækja á finnskum 
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gjörgæslum. Þar kom þessi menningarmunur einnig í ljós þar sem þýðendur matsækjanna höfðu ekki 

sérþekkingu á sviði hjúkrunar. Það gerði það að verkum að næstu skref í þýðingarferli höfðu í för með 

sér talsverðar breytingar. Í því ljósi er ákjósanlegt að þýðendur hafi mismunandi bakgrunn en einnig 

sérþekkingu í því menningarumhverfi sem þýðingin á við í. Wild og félagar (2005) leggja til að fyrstu 

þýðendur séu að minnsta kosti tveir og að þeir hafi marktungumálið að móðurmáli. Þeir leggja til að 

það sé styrkleiki að þýðandi hafi menningarlega tengingu við marktungumálið og mætti í raun yfirfæra 

þann þátt þannig að þýðandi hafi menningarlega tengingu við umhverfi sérþekkingarinnar sem er 

hjúkrun fyrirbura og veikra nýbura í þessu tilviki.    

Sérfræðingahópurinn sem lagði mat á forþýðingar tók sérstaklega til umfjöllunar tvo hegðunarvísa 

brow bulge og naso-labial furrow. Fyrstu þýðingar voru ólíkar hvað þessa þætti varðaði. Niðurstaða 

þýðingar fyrir brow bulge var setur í brýnnar sem er misjafnt hvernig er ritað í íslensku máli. Sá 

ritháttur sem valinn var er í samræmi við íslenska útgáfu PIPP (Rakel Björg Jónsdóttir, 2003). Flóknara 

var að þýða orðasambandið naso-labial furrow því bein þýðing á því er ekki vel þekkt í íslensku. 

Niðurstaða eftir umfjöllun sérfræðinga var því að hafa þýðinguna lýsandi fyrir merkingu 

orðasambandsins og að lokum stóð þýðingin skora frá nasavæng að munnviki/ efri vör dregst upp. 

Vandamálin sem upp komu við þýðingu þessara orðasambanda sýnir hversu mikilvægt er að 

orðasambönd matstækja séu einföld og auðþýðanleg í alþjóðlegu samhengi en það eykur líkurnar á 

því að orðasambönd haldi merkingu sinni milli þýðinga (Pudas-Tähkä, o.fl., 2014). Niðurstöðurnar 

kalla ef til vill einnig á að til séu skýrar leiðbeiningar og skýringar á merkingu og tilgangi ákveðinna 

atriða matstækja.    

Rannsóknin lýsir því hvernig ströngum kröfum í hverju skrefi þýðingarvinnu var mætt á 

árangursríkan hátt. Aðferðin er yfirgripsmikil og tímafrek og því ekki sjálfsagt að leggja í þá miklu vinnu 

nema vera viss um að matstækið þjóni þörfum notenda (Pudas-Tähkä, o.fl., 2014). Ekki er hægt að 

alhæfa um að þýðing matstækis með þeirri aðferð sem hér hefur verið lýst sé betri en aðrar 

þýðingaraðferðir. Þó hefur hún nú þegar sannað gildi sitt við þýðingu matstækja á önnur tungumál 

(Andersen, o.fl., 2014; Pudas-Tähkä, o.fl., 2014).    

Við mat á þýðingunni var stuðst við djúpviðtöl við hjúkrunarfræðinga eins og Willis (2004) greinir 

frá. Andersen og félagar (2014) studdust við samskonar aðferð við norska þýðingu og menningarlega 

aðlögun COMFORT behavioral rating scale með góðum árangri. Tilgangurinn með djúpviðtölunum var 

að safna upplýsingum um skilning hjúkrunarfræðinga á íslenskri þýðingu PIPP-R, koma auga á 

vandamál í þýðingu og finna viðeigandi lausnir til úrbóta (Willis, 2004). Djúpviðtölin voru því 

lokahnykkur þýðingarferlis þar sem þýðingin var löguð að notendum og innihaldsréttmæti kannað. 

Framkvæmd viðtala var umfangsmikill hluti rannsóknarinnar þar sem fyrst þurfti að velja þátttakendur 

úr hópi notenda í klínísku umhverfi. Því næst þurfti framkvæma viðtölin og ákvarða úrtaksstærð með 

tilliti til mettunar í gagnasöfnun. Að síðustu þurfti að finna ákjósanlega aðferð við greiningu og 

framsetningu niðurstaða. Við val á hjúkrunarfræðingum í úrtak var þess gætt að úrtakið væri ekki 

einsleitt og gæfi því ekki ranga mynd af raunverulegu þýði. Með því móti var reynt að auka 

trúverðugleika. Úrtaksstærðin var ekki ákveðin fyrirfram heldur var mettunar leitað í gegnum viðtölin 

sem gefið hefur góða raun í sambærilegum tilgangi (Andersen, o.fl., 2014).    
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Við greiningu gagna og mat á því hvort gagnasöfnun væri fullnægjandi var sett upp fylkjagreining 

með þeim breytum sem voru til skoðunar (Maxwell, 2005). Þessi aðferð var sameiginleg öllum 

rannsóknarhópunum. Vandmál sem dregin voru úr viðtölunum voru kóðuð og sett upp í fylkjagreiningu 

sem getur verið gagnleg leið til að leggja mat á gögn eigindlegra rannsókna og meta hvort 

gagnasöfnun er fullnægjandi (Polit og Beck, bls. 294, 2012).    

Vandamálin sem dregin voru út úr viðtölum við íslenska hjúkrunarfræðinga snéru bæði að 

verkjamatskvarðanum sjálfum og notkun hans. Notkun PIPP-R í klíník krefst innleiðingarferlis sem 

felur í sér þjálfun og fræðslu fyrir notendur. Því má áætla að unnt sé að draga verulega úr þeim 

vandamálum með markvissri þjálfun og fræðslu.    

Vandamál sem snéru að þýðingu kröfðust hins vegar lagfæringa á kvarðanum sjálfum eða 

leiðbeiningarskrefum. Þau voru flokkuð sem vandamál frá upprunalegu útgáfu PIPP-R eða vandamál 

við íslenska þýðingu. Þau vandamál sem komu beint frá upprunalega PIPP-R voru að hluta lagfærð 

áður en fyrsta viðtalsumferð hófst. Aðrir þættir voru lagfærðir eftir fyrstu umferð viðtala.     

Breytan meðgöngualdur í kvarðanum var sú sem olli þátttakendum mestu hugarangri þar sem ekki 

var nógu skýrt hvort breytan ætti við leiðréttan meðgöngualdur eða meðgöngualdur við fæðingu. Í 

leiðbeiningarskrefum kom fram að átt væri við leiðréttan meðgöngualdur og því var orðið leiðréttur 

bætt við fyrir framan meðgöngualdur í kvarðanum eins og í leiðbeiningarskrefum.     

Orðasambönd sem lýsa svipbrigðum ollu nokkrum vandræðum og virtust vefjast fyrir 

viðmælendum. Þeir áttu erfitt með að átta sig á merkingu orðasambandsins skora frá nasavæng að 

munnviki. Eftir umræður milli rannsakanda og álitsgjafa var ákveðið að skýra orðasambandið nánar 

með viðbót efri vör dregst upp til samræmis við íslenska útgáfu PIPP (Rakel Björg Jónsdóttir, 2003). 

Þessar niðurstöður gáfu rannsakanda sterka vísbendingu um mikilvægi fræðslu og notkun 

skýringarmynda. Flestir þátttakendur áttuðu sig á merkingu orðasambandsins eftir að þeir sáu 

ljósmynd af barni sem sýndi svipbrigðin eða eftir sýningu myndbands.    

Annað orðasamband sem olli breytingum á þýðingu var fyrir inngrip. Í upprunalegu útgáfu PIPP-R 

og í fyrstu umferð viðtala var stuðst við grunnlína og var því aftur breytt fyrir lokaútgáfu þýðingar. 

Vandamálið sýnir hvernig merking íslenskra orða getur verið misjöfn og ákveðin orð eða orðasambönd 

geta haft ólíka merkingu en sama rithátt. Orðið fyrir getur haft ólíka merkingu og í þessu tilviki misskildi 

einn þátttakandi merkinguna. Orðasambandinu var því aftur breytt í samræmi við fyrstu umferð viðtala 

og er sú þýðing jafnframt nær upprunalegu útgáfu PIPP-R þó hún skeri sig frá norrænu útgáfunum. 

Vandamálið varpar einnig ljósi á hvernig samræming milli tungumála getur verið þýðingarvinnu fjötur 

um fót þó í flestum tilvikum sé hún til þess fallin að styrkja þýðingu. Samanber breytingu á 

orðasambandinu fyrir inngrip. Í samræmingunni var leitast við að samræma orðalag milli þýðinga sem 

þá reyndist hafa áhrif á íslensku útgáfuna til hins verra. Þess vegna þarf að gæta að því að 

samræming verði ekki til þess fallin að íslensk merking orða tapist.    

Þau vandamál sem komu upp og styðja mikilvægi fræðslu og þjálfunar fyrir innleiðingu voru til 

dæmis mat á tímalengd svipbrigða. Margir þátttakendur voru óvissir um hvernig meta ætti svipbrigði 

og fannst ruglandi að innan matsrammans væru bæði tölur og orð sem ættu við mat á tímalengd. Því 

kom til umræðu að taka út orðin enginn, lítill, miðlungs og hámarks sem lýsa áttu tímalengd en það var 
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mat rannsakenda að breytingarnar hefðu vikið um of frá upprunalegu útgáfu PIPP-R og því ákveðið að 

gæta að þessum þáttum við fræðslu og þjálfun við notkun kvarðans.    

Við þýðingu matstækis sem byggir á hugmyndafræði um þroskahvetjandi hjúkrun og 

taugaverndandi umönnun er mikilvægt að orðaval stangist ekki á við orðanotkun fræðanna. 

Vísbendingar um mikilvægi þessa komu glögglega í ljós í þýðingarferlinu og hafði reynsla og þekking 

sérfræðinga mikið að segja varðandi varðveislu hugmyndafræðinnar. Gleggsta dæmið var þýðing á 

orðasambandinu behavioral state sem þýtt var sem vökustig þó bein þýðing væri ef til vill frekar 

hegðunarástand. Samvirknikenning Als (1982) greinir frá orðasambandinu í sambandi við þroska 

einstaklings og skilaði þekking sérfræðinga sér þannig að lokaþýðingin vék ekki frá 

hugmyndafræðinni.    

Fáar þýðingarrannsóknir leggja jafn ríka áherslu á mat á þýðingu og menningarlega aðlögun eins 

og gert er við þýðingu PIPP-R. Oftast er þó fyrstu skrefum við forþýðingu og bakþýðingu fylgt 

gaumgæfilega til samanburðar við upprunalegt matstæki (Hsiung, Yang, Lee, Dalal og Smith, 2016; 

Pudas-Tähkä, o.fl., 2014;). Við þýðingarrannsóknir er að sama skapi algengt að leggja mat á 

áreiðanleika matstækja samtímis eða í beinu framhaldi af þýðingarferli og virðist það draga úr því 

hversu mikil áhersla er lögð á menningarlega aðlögun þýðingar (Guermazi, o.fl., 2004; Maindal, 

Sokolowski og Vedsted, 2009; Mâaroufi, o.fl., 2007; Pudas-Tähkä, o.fl., 2014). Þrátt fyrir minni áherslu 

á menningarlega aðlögun þýðinga sýna slíkar þýðingarrannsóknir þó yfirleitt með einhverju móti fram á 

réttmæti og áreiðanleika þýddra matstækja (Guermazi, o.fl., 2004; Mâaroufi, o.fl., 2007).    

Í leit að svörum um hvort innihaldsréttmæti verkjamatskvarðans héldi sér við þýðingu yfir á íslensku 

var upplýsinga leitað hjá því fagfólki sem starfar við rúm sjúklings auk þess sem leitað var álits 

sérfræðinga við mat á þýðingu á fyrri stigum. Með því var unnt að álykta með sterkari hætti um 

innihaldsréttmæti því algengt er að einungis lítill hópur sérfræðinga leggi mat á innihaldsréttmæti (Polit 

og Beck, bls 337, 2012). Við mat á þýðingu með djúpviðtölum, þar sem þátttakandi fékk tækifæri til að 

lesa vel yfir verkjamatskvarðann og jafnframt prófa að framkvæma verkjamat, var hægt að fá 

dýrmætar upplýsingar sem lutu að notkun. Algengt er að styðjast við álit sérfræðinga sem fer yfir 

þýðingu og prófar notkun (Chen, o.fl., 2011; Pudas-Tähkä, o.fl., 2014) en með því að fá álit og skilning 

þeirra sem framkvæma verkjamat í klínísku umhverfi er unnt að komast nær því að laga 

verkjamatskvarðann að menningu og orðfæri klínískra notenda (Andersen, o.fl., 2014).    

Að loknu þýðingarferli er lögð fram íslensk útgáfa PIPP-R sem hefur fengið nána skoðun klínískra 

notenda og sérfræðinga í barnahjúkrun. Framlag þessarar rannsóknar er því skref í átt að samræmdu 

verkjamati á norrænum nýburagjörgæslum.    

Takmarkanir og styrkleikar rannsóknarinnar 

Stór áhrifaþáttur í trúverðugleika niðurstaðna verður að teljast nánd rannsakanda við þátttakendur. 

Rannsakandi gerði sér grein fyrir þeim þætti og reyndi eftir fremsta megni að mæta þátttakendum á 

hlutlausan hátt til að minnka áhrif nándar á trúverðugleika niðurstaðna (Sigríður Halldórsdóttir og 

Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Reynsluleysi er að sama skapi stór áhrifaþáttur en þetta er fyrsta 

þýðingarrannsókn rannsakanda. Mikilvægt er þó að draga fram hvernig samstarf við aðra 

rannsakendur styrkir innviði rannsóknar og bætir upp fyrir reynsluleysi rannsakanda.    
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Í úrtaki voru einungis hjúkrunarfræðingar einnar nýburagjörgæslu en þrátt fyrir það verður úrtak að 

teljast frekar stórt miðað við þýði þar sem einungis ein nýburagjörgæsla er starfrækt hér á landi. 

Jafnframt má gagnrýna að einungis hjúkrunarfræðingar hafi tekið þátt í mati á þýðingu því verkjamat 

ætti að vera þverfagleg ábyrgð þeirra sem sinna sjúklingum. Andsvar við þeirri gagnrýni er að 

hjúkrunarfræðingar eru í lykilstöðu þegar kemur að verkjamati þar sem þeir eru við rúm sjúklinga nær 

óslitið allan sólarhringinn. Þrátt fyrir það er mikilvægt að annað fagfólk þekki verkjamat því 

nýburagjörgæsla er ekki eini staðurinn í heilbrigðisþjónustu sem lítil börn eru útsett fyrir sársauka (Witt, 

Coynor, Edwards og Bradshaw, 2016).    

Þýðing er aldrei endanleg því tungumál er lifandi og við getum aldrei verið viss um það að við 

höfum bestu merkingu á hverjum tíma og verður það að teljast takmarkandi þáttur á þýðingu. Ekkert 

matstæki er hafið yfir gagnrýni og endurmat og því mikilvægt að veita því athygli að skilningur á 

einstaka breytum getur breyst eftir því sem tungumál og menningarumhverfi tekur breytingum.    

Jafnframt er mikilvægt að taka fram að þrátt fyrir ítarlega þýðingarvinnu krefst notkun matstækisins 

í klíník þess að notendur hljóti þjálfun og fræðslu þó álykta megi að vönduð þýðingarvinna skili sér í 

betra matstæki sem er notendum skiljanlegt. Ekki eru til leiðbeiningar á íslensku um þjálfun og fræðslu 

til notenda PIPP-R og því er forsendum fyrir markvisst verkjamat á íslenskri nýburagjörgæslu ekki 

mætt að öllu leyti með afrakstri þessarar rannsóknar.    

Þörf á frekari rannsóknum 

Þýðing og menningarleg aðlögun PIPP-R er einungis fyrsta skrefið í átt að notkun. Næstu skref eru að 

prófa matstækið í raunaðstæðum og meta þannig áreiðanleika og raunverulegt hagnýtingar- og 

notagildi þess. Jafnframt leggja nákvæmara mat á innihaldsréttmæti þar sem bornar eru saman 

aðstæður sem greina á milli sársauka og annarrar umönnunar. Þar á eftir þarf að fara fram 

innleiðingarferli í samvinnu við klíníska notendur til að samræmt verkjamat nái fótfestu í klíník 

(Andersen, Meberg, Wallin og Jylli, 2010; Reavey, o.fl., 2014).  

 

Ályktun 

Með þýðingu PIPP-R á íslensku hefur fagfólki verið gefið verkfæri til klínískrar prófunar á verkjamati á 

íslensku hjá þessum viðkvæma skjólstæðingahópi. Íslensk þýðing PIPP-R kemst næst því að viðhalda 

eiginleikum upprunalega matstækisins og hefur verið leitast við að samræma við þýðingar á önnur 

norðurlandatungumál sem styrkir ennfrekar gæði verkjamats í klíník og rannsóknartilgangi (O'Keefe, 

o.fl., 2017). Við komumst að því að upprunalega matstækið hafði galla sem gætu haft áhrif á eiginleika 

þess og því getur þýðing ekki verið fullgild varðandi getu matstækisins til að ná merkingu sinni. Þess 

vegna er nauðsynlegt að eftir slíkt þýðingarferli sé matstækið prófað í raunaðstæðum til að leggja mat 

á hvort eiginleikar til verkjamats haldi sér. Það má álykta að rannsóknin gefi til kynna að þýðingin sé 

fullnægjandi þó ekki sé hægt að útiloka að síðar þurfi að gera á henni breytingar.  
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Viðauki 

Fylgiskjal 1 Samþykki siðanefndar fyrir framkvæmd rannsóknar. 
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Fylgiskjal 2 Kvittun frá Persónuvernd fyrir móttöku tilkynningar um framkvæmd rannsóknar. 
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Fylgiskjal 3 Kynningarbréf og umsókn um leyfi hjúkrunardeildarstjóra 
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Fylgiskjal 4 Verklag við framkvæmd viðtala – íslenska 

 

Gátlisti áður en viðtal er framkvæmt 

• Ákveða tíma með viðmælanda og fullvissa sig um að nægur tími sé til stefnu 
• Ákveða staðsetningu og bóka herbergi ef þörf er á 
• Yfirfara tæknilega þætti. Virkar og er hlaðið? 
• Tækjabúnaður: Tölva/ipad til að sýna myndband, myndbandið, afrit af skráðri lýsingu, mynd, PIPP-R kvarðinn, 

viðtals prótókoll, penni, blað, upptökutæki, upplýst samþykki ef þarf 
 

Kynning (lesa upp fyrir þátttakanda) 

 

Þakka þér fyrir að samþykkja að taka þátt í þessu viðtali þar sem ég vill heyra þitt álit á nýlega þýddum verkjamatskvarða fyrir 

fyrirbura - PIPP-R. 

Þú ert beðin um að taka þátt þar sem þú ert hjúkrunarfræðingur á nýburagjörgæslu og hefur reynslu við verkjamat hjá þessum 

sjúklingahópi. 

 

Þessi viðtöl eru hluti af norrænu stærra verkefni þar sem við höfum að markmiði að þróa áreiðanlega og réttmæta útgáfu af 

PIPP-R, á ólík norðurlandatungumál og  geta seinna notað þá í klíník. Tilgangur viðtalanna er að finna tvíræðni og erfiðleika í 

íslensku þýðingunni áður en við höldum áfram með frekari prófanir. 

 

Þátttaka er valkvæð og þú getur hætt þátttöku hvenær sem er. Það er engin þekkt hætta fólgin í þátttöku og viðtalið mun taka 

um það bil eina klukkustund. 

 

Með þínu leyfi vil ég taka upp viðtalið og einnig skrá minnispunkta hjá mér. Hljóðupptakan og allt skráð efni verður 

ópersónugreinanlegt og þú munt verða auðkenndur með númeri. 

 

Upplýsingarnar verða geymdar í læstri skrá á tölvu, læstri með aðgangsorði, aðskilið frá nafnalistanum. Nafnalistanum og 
upptökunum verður eytt að lokinni úrvinnslu. Nafnið þitt verður ekki tengt við upplýsingarnar sem þú gefur og einungis ég 

mun vita það. Niðurstöður úr  verkefninu verða birtar í vísindatímariti og hugsanlega birtar á vísindaráðstefnum, en þitt 

auðkenni verður trúnaðarmál. 
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„Think aloud“ „Hugsa upphátt“ 

 

Fyrst muntu lesa í gegnum PIPP-R kvarðann áður en þú færð að prófa að hann. Í þessum hluta viðtalsins notum við „think 

aloud“. Það þýðir að ég mun ekki spyrja þig neinna spurninga en í staðinn orðar þú hugsanir þínar, spurningar og 

athugasemdir sem þú hefur. Þetta mun gefa mér innsýn í hvernig þú túlkar ákveðna þætti kvarðans, hversu auðvelt eða erfitt 

er að skilja innihald hans og hversu auðvelt eða erfitt er að nota hann. Til að auðvelda þessa tækni „think aloud“ munum við 

fyrst gera smá æfingu. Ég bið þig fyrst að hugsa upphátt á meðan þú segir mér hversu margir gluggar eru heima hjá þér. ( hér 

mun ég hlusta á viðmælanda og svara spurningum sem vakna). 

 

Ég vil nú biðja þig að lesa í gegnum PIPP-R kvarðann eins og þú gerðir í æfingunni. Taktu þann tíma sem þú þarft. Ég mun 

ekki spyrja þig spurninga á meðan þú skoðar og seinna notar kvarðann en ég gæti minnt þig á að hugsa upphátt ef þú gleymir 

því. Þegar þú ert búin að hugsa upphátt þá mun ég spyrja þig spurninga. Er þetta í lagi eða hefur þú einhverjar spurningar 

áður en við byrjum? 

 

Þetta er PIPP-R kvarðinn. (Afhendi viðkomandi afrit af PIPP-R).  

Vinsamlega lestu í gegnum kvarðann til að kynnast honum. Ég vil biðja þig að hugsa upphátt; Það er að setja hugsanir þínar í 

orð og einnig spurningar og athugasemdir sem þú hefur á meðan. Láttu mig vita hvenær þú ert búin. (Bíð eftir merki frá 

viðmælanda). 

 

Er þetta í lagi eða hefur þú einhverjar spurningar áður en við byrjum? (Svara spurningum) 

 

Þú munt núna prófa að leggja PIPP-R fyrir. Við notum 30 sek. langt myndband og stutta skrifaða lýsingu (vignette) af 

nýburanum á myndinni. Ég vil að þú horfir á myndbandið og skráir á PIPP-R kvarðann út frá þeim upplýsingum sem þú hefur 

af myndbandinu og skrifuðu lýsingunni. Á meðan þú fyllir inn á kvarðann vill ég að þú hugsir upphátt eins og þú gerðir áður. 

Taktu þann tíma sem þú þarft. Þú getur líka fengið að horfa á myndbandið aftur. Ég hef ekkert „RÉTT“ svar, það sem er 

mikilvægt er hvernig þú hugsar og rökræðir á meðan þú fyllir inn á kvarðann, ekki hvaða svör þú velur eða hvert endanlegt 

skor verður. 

 

Ég mun ekki spyrja þig neinna spurninga á meðan þú fyllir inn kvarðann en ég mun minna þig á að hugsa upphátt ef þú 

gleymir því.  

 

Vinsamlega lestu í gegnum skrifuðu lýsinguna núna. (afhendi lýsinguna, vignette) 

 

Hefurðu einhverjar spurningar áður en við byrjum? (Svara spurningum) 

  

Núna mun ég setja myndbandið af stað en það tekur um það bil 30 sek. Þú átt að meta barnið á myndbandinu og nota PIPP-

R. Reyndu að hugsa eins mikið upphátt og þú getur á meðan! 

 

(Viðmælandi horfir á myndband, fyllir inn á PIPP-R á meðan hann/hún hugsar upphátt og lætur þig vita þegar hún/hann er 

búinn). 
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Munnleg yfirferð- Verbal probing 

Núna mun ég spyrja þig nokkurra spurninga um þinn skilning á kvarðanum. (Sleppi þeim spurningum sem viðmælandi hefur 

núþegar svarað við „thinking aloud“ ferlið) 

Titill 

Title 

Eins og sjá má þá kusum við að halda enska heitinu. (bendi á titil) 

Hefurðu einhverjar athugasemdir eða hugsanir varðandi það? 

Breytur 

 

Variables - general 

Þetta kalla ég breytur (bendi á breytur) og eins og þú sérð hefur kvarðinn 7 breytur. Hver breyta 

hefur fjóra þætti til stigagjafar sem hver gefur stig frá 0-3. (sýni) 

Ég mun nú fara kerfisbundið í gegnum breyturnar eina af annarri til að átta mig á hvernig þú túlkar 

innihald þeirra og notar. Þess vegna verða sumar spurningarnar endurteknar nokkrum sinnum. 

 

Lífeðlisfræðilegir vísar- Physiological indicators 

Breyting á 
hjartsláttartíðni 

Change in heart rate 

Fyrsta breytan er „ Breyting á hjartsláttartíðni“. Getur þú með eigin orðum, útskýrt fyrir mér hvað 

„breyting á hjartsláttartíðni“ þýðir í þessum kvarða? 

 

grunngildi 

baseline values 

Þú áttir að skrá „grunngildi“ fyrir þessa breytu. Getur þú með eigin orðum útskýrt hvað „grunngildi“ 

þýðir? 

 Var auðvelt að skilja þegar þú áttir að skrá „grunngildi“? 

 „Breyting á hjartsláttartíðni“ er mæld í slögum á mínútu. Var auðvelt eða erfitt að gera greinarmun á 

stigafjölda? (þarf að benda á stigaramma) 

 Hvernig hugsaðir þú á meðan þú valdir stig fyrir „breyting á hjartslætti“? 

Lækkuð 
súrefnismettun 

Decrease in oxygen 
saturation 

Getur þú með eigin orðum útskýrt  hvað átt er við með „lækkuð súrefnismettun“ í kvarðanum? 

 

 „Lækkuð súrefnismettun“  er mæld í prósentum. Hvernig skildir þú muninn á milli þátta í stigagjöf ? 

(bendi á viðeigandi) 

 Hvernig túlkar þú þennan stigagjafaþátt? (Bentu á stigagjafaþátt) 

+3 (>8 eða aukið súrefni) 

 Hvernig hugsaðir þú þegar gafst stig fyrir „lækkuð súrefnismettun“? 

 

Breyting- lækkun 

Change - decrease 

Þú ert beðin um að skoða breytingu á hjartsláttartíðni. Hvernig myndir þú gefa stig hjá barni þar sem 

hjartsláttartíðni féll við inngripið? 

 

 

Svipbrigði- Facial indicators 

Setur í brýnnar 

Brow bulge 

Getur þú með eigin orðum lýst hvað „setur í brýnnar“ er? 

 

 Hvernig hugsaðir þú þegar þú gafst stig fyrir „setja í brýnnar“? 

Augu kreist aftur 

Eye squeeze 

Getur þú með eigin orðum lýst hvað „augu kreist aftur er“? 

 

 Hvernig hugsaðir þú þegar þú gafst stig fyrir „augu kreist aftur“? 

Skora frá nasavæng Getur þú með eigin orðum lýst hvað „skora frá nasavæng að munnviki“ er? 
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að munnviki 

Naso-labial furrow 

 

 Hvernig hugsaðir þú þegar þú gafst stig fyrir „ skora frá nasavæng að munnviki“? 

Svipbrigði í heild 

Facial indicators 
general 

Ef viðmælandi svaraði „nei“ eða fannst erfitt að lýsa mismunandi svipbrigðaþáttum, sýndu þá mynd 

og spurðu hvort hún/hann getur notast við myndina og sýnt þér. 

 

 Þessir þrír vísar (bendi á þættina sem meta sviprigði) eru metnir í sekúndum. Var auðvelt að gera 

greinarmun í stigagjöfinni. 

 

Bakgrunnsþættir- Contextual indicators 

Meðgöngulengd 

Gestational age 

Geturðu með eigin orðum lýst hvað „meðgöngulengd“ þýðir í kvarðanum? 

 Meðgöngulengd er mæld í „vikur + dagar“. Hvernig hugsaðir þú þegar þú gafst stig við þennan þátt? 

Vökustig 

Baseline behavioral 
state 

Getur þú með eigin orðum lýst hvað „Vökustig“ þýðir í kvarðanum? 

 „Vökustig“ hefur fjóra mismunandi þætti. 

Geturðu með eigin orðum lýst barni sem er „virkur og vakandi“? 

 Geturðu með eigin orðum lýst barni sem er „rólegur og vakandi“? 

 Geturðu með eigin orðum lýst barni sem er „virkur og sofandi“? 

 Geturðu með eigin orðum lýst barni sem er „rólegur og sofandi“? 

 Hvernig hugsaðir þú þegar þú valdir þátt til að staðsetja barnið? 

 

 

Leiðbeiningar við stigagjöf- Scoring instructions 

Skref 1 Fyrir neðan kvarðann eru fjögur skref leiðbeininga við stigagjöf. (bendi á skref 1) 

Geturðu með eigin orðum lýst hvað á að gera í skrefi 1? 

 Áttirðu í einhverjum vandræðum með að skilja eða framkvæma skref 1? 

Ef  viðmælandi svarar „já“ og gefur ekki frekari skýringar þá spurðu: Má ég þá biðja þig að segja mér 

frá þeim vanda eða erfiðleikum. og jafnvel biðja þig um að gefa mér hugmyndir að því hvernig hægt 

væri að gera þetta skiljanlegra. 

 Í skrefi 1 er vísað í „lífsmörk“. Hvað eru lífsmarkaþættir í PIPP-R kvarðanum? 

Skref 2 Geturðu með eigin orðum lýst hvað á að gera í skrefi 2? 

 Áttirðu í einhverjum vandræðum með að skilja eða framkvæma skref 2? 

Ef  viðmælandi svarar „já“ og gefur ekki frekari skýringar þá spurðu: Má ég þá biðja þig að segja mér 

frá þeim vanda eða erfiðleikum. og jafnvel biðja þig um að gefa mér hugmyndir að því hvernig hægt 

væri að gera þetta skiljanlegra. 

 Í skrefi 2 er vísað í „svipbrigði“. Hvað eru svipbrigði í PIPP-R kvarðanum? 

Skref 3 Geturðu með eigin orðum lýst hvað á að gera í skrefi 3? 

 Áttirðu í einhverjum vandræðum með að skilja og framkvæma skref 3? 

Ef  viðmælandi svarar „já“ og gefur ekki frekari skýringar þá spurðu: Má ég þá biðja þig að segja mér 

frá þeim vanda eða erfiðleikum. og jafnvel biðja þig um að gefa mér hugmyndir að því hvernig hægt 
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væri að gera þetta skiljanlegra. 

Jafnframt spyrja hvort það sé munur á „meðgöngualdur“ og „leiðréttur meðgöngualdur“ í hans huga. 

(Bendi á breytuna leiðréttur meðgöngualdur í kvarðanum) 

 Geturðu útskýrt í hvaða tilvikum þú átt að gefa stig fyrir meðgöngualdur og vökustig og hvenær ekki? 

Skref 4 Geturðu með eigin orðum lýst hvað á að gera í skrefi 4? 

 Áttirðu í einhverjum vandræðum með að skilja leiðbeiningarnar fyrir skref 4? 

Ef  viðmælandi svarar „já“ og gefur ekki frekari skýringar þá spurðu: Má ég þá biðja þig að segja mér 

frá þeim vanda eða erfiðleikum. og jafnvel biðja þig um að gefa mér hugmyndir að því hvernig hægt 

væri að gera þetta skiljanlegra. 

Samanlögð 
grunnstig 

Sub-total score 

Geturðu útskýrt hvernig þú reiknaðir út „ samanlögð grunnstig“? 

 

 

Samanlögð 
heildarstig 

Total score 

Geturðu útskýrt hvernig þú reiknaðir út „samanlögð heildarstig“? 
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Notkun myndbands og skrifaðrar lýsingar- Use of film and written vignette 

 Núna hefurðu framkvæmt verkjamat með PIPP-R og notast við myndband og skrifaða lýsingu á 

barninu í myndbandinu. Heldurðu að niðurstöður hefðu verið þær sömu ef þú hefðir framkvæmt 

matið á á barni við raunverulegar aðstæður? 

 

Ef viðmælandi svarar NEI og gefur ekki frekari upplýsingar: 

 

Hvað heldurðu að hefði verið öðruvísi? 

 

Ef viðmælandi nefnir ekki stigagjöf varðandi hjartsláttartíðni og súrefnismettun spurðu þá 

sérstaklega út í hvernig hún/hann haldi að það sé að meta þessar breytur í raunumhverfi. 

 Hversu örugg ertu með matið sem þú framkvæmdir? 

 Hverjar eru hugsanir þínar um notkun þessa verkjamatskvarða í raunumhverfi? 

 

Ef viðmælandi er jákvæður: 

Gætir þú sagt mér hvernig þú gætir notað þetta mælitæki í raunumhverfi? 

 

 

Samantekt og upplýsingar um þátttakanda 

Summary and information about the participant 

Samantekt 

Summary 

Er eitthvað fleira sem þú hefur að segja um PIPP-R, eitthvað sem ég hef ekki spurt um? 

Um þátttakanda 

About the 
participant 

Mig langar í lokin að fá upplýsingar um þig. 

-Hver er menntun þín? 

-Hver er klínísk reynsla þín? 

-Hversu lengi hefurðu unnið á Nýburagjörgæslu? 

-Hefurðu sérstaka kunnáttu og reynslu varðandi verki og verkjamat hjá þessum 

skjólstæðingahópi (menntun, námskeið, klínísk reynsla o.s.frv.) 

-Hefurðu aðgang að verkjamatskvarða á þinni deild? 

-Ef já, hefurðu fengið einhverja þjálfun í notkun verkjamatskvarða? 

-Notarðu verkjamatskvarða í daglegu starfi? 

Takk fyrir að taka frá tíma til að taka þátt í þessu viðtali. Upplýsingarnar sem þú hefur gefið eru dýrmætt framlag til 

áframhaldandi vinnu við þennan kvarða. Er eitthvað sem þú hefur að segja varðandi þetta viðtal eða eitthvað annað áður en 

við hættum? 
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Spurningar tengdar aðstæðum sem geta komið upp og má nota ef þörf þykir- Situation-based follow-up 
questions to be used if needed 

Aðstæður Situation based question 

Viðmælandi getur ekki fyllt inn á PIPP-R kvarðann 

eða skilur ekki eitt skref í ferlinu 

Hvaða hugsanir fóru um huga þinn þegar þú reyndir að 

fylla inn á kvarðann ? .... eða það vandamál sem kom upp. 

Viðmælandi tók langa stund að fylla inn á kvarðann 

eða framkvæma eitt eða fleiri skref í ferlinu 

 

Það tók þig góða stund að fylla inn á kvarðann...... 

Um hvað varstu að hugsa? 

 

Viðmælandi hljómar óviss á meðan „think aloud“ 

stendur og notar hik eins og „hmm“ og „ah“, breytir 

svari sínu og svo framvegis. 

 

Þú hljómaðir óviss þegar þú varst að fylla inn á kvarðann? 

Ef sú var raunin geturðu sagt mér hvers vegna? 

Hvað fékk þig til að breyta svari þínu...? 

Viðmælandi sýnir að hann er í erfiðleikum með að 

velja milli tveggja svarþátta 

Þú virtist vera aðeins óviss þegar..... 

Ef svo var, geturðu sagt mér meira hvers vegna þú varst 

óviss? 

Viðmælandi sýndi ekki að hann ætti í neinum 

vandræðum en vék frá skráðu ferli þegar hann fyllti inn 

á kvarðann 

Hvernig hugsaðir þú þegar þú..... (vísar í viðeigandi) 

 

Viðmælandi spyr um upplýsingar eða svar 

 

Þar sem ég get ekki svarað spurningu þinni, velti ég því 

fyrir mér hvað þú heldur að þetta þýði eða hvað þú eigir að 

gera? 

Viðmælandi gefur til kynna að hann/hún eigi erfitt 

með að skilja þátt eða útskýringu 

Hefurðu einhverjar tillögur varðandi það hvernig væri 

hægt að gera þetta skiljanlegra? 
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Fylgiskjal 5 Upplýst samþykki og kynningarbréf fyrir þátttöku í rannsókn 
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Fylgiskjal 6 PIPP-R á íslensku 

 

 

Verkjamat	fyrir	fyrirbura	 	 Janúar	2017	

©	Ensk	frumútgáfa	Bonnie	J.	Stevens,	Sharyn	Gibbins,	Janet	Yamada,	Kimberley	Dionne,	Grace	Lee,	Céleste	Johnston	&	Anna	Taddio.	©	
Íslensk	þýðing:	Sigríður	María	Atladóttir	og	Guðrún	Kristjánsdóttir.	Endurgerð	og	þýðing	með	samþykki	Bonnie	Stevens.	Þessa	útgáfu	af	
PIPP-R	má	nota	við	rannsóknir,	kennslu	og	í	klínísku	starfi	en	ekki	í	hagnaðarskyni.	
	

The	Premature	Infant	Pain	Profile	–	Revised		
PIPP-R	

	
Matsþáttur	hjá	barni	 Mat	(stig)	 Mat	hjá	

barni	(stig)	
	 0	 +1	 +2	 +3	 	

Breyting	á	hjartsláttartíðni	(slög/mín)	
Grunnlína:_______	

	
	
	

	
	

0-4	

	
	

5-14	

	
	

15-24	

	
	

>24	

	

Lækkuð	súrefnismettun	-SaO2	(%)	

Grunnlína:	______	

	
	
	

	
	

0-2	

	
	

3-5	

	
	

6-8	

	
>8		

eða	aukið	
súrefni	(FiO2)	

	

Setur	í	brýnnar	(sek)	 	
	

Enginn	
(<3)	

Lítill	
(3-10)	

Miðlungs	
(11-20)	

Hámarks	
(>20)	

	

Augu	kreist	aftur	(sek)	 	
	

Enginn	
(<3)	

Lítill	
(3-10)	

Miðlungs	
(11-20)	

Hámarks	
(>20)	

	

Skora	frá	nasavæng	að	munnviki/		
efri	vör	dregst	upp	(sek)	

	
	

Enginn	
(<3)	

Lítill	
(3-10)	

Miðlungs	
(11-20)	

Hámarks	
(>20)	

	

*	Samanlögð	grunnstig:	 	

Leiðréttur	meðgöngualdur		

(vikur	+	dagar)	

	 ≥36	 32–35+6	 28–31+6	 <28	 	

Vökustig	 	
	

Virk/ur	
vakandi	

Róleg/ur	
vakandi	

Virk/ur	
sofandi	

Róleg/ur	
sofandi	

	

**	Samanlögð	heildarstig:	 		

	
*	Samanlögð	grunnstig	fyrir	lífsmörk	og	svipbrigði.	Ef	samanlögð	grunnstig	>	0,	bæta	þá	við	stigum	fyrir	
leiðréttan	meðgöngualdur	og	vökustig.	
**	Samanlögð	heildarstig:	Samanlögð	grunnstig	+	stig	fyrir	leiðréttan	meðgöngualdur	+	vökustig.	
	

Leiðbeiningar	við	stigagjöf	

Skref	1:	Fylgist	með	barni	í	15	sekúndur	í	hvíld	(án	áreitis)	og	metið	lífsmörk	(hæsta	hjartsláttartíðni	
(HT),	lægsta	súrefnismettun	(SaO2))	og	vökustig.	

Skref	2:	Fylgist	með	barni	í	30	sekúndur	eftir	að	inngrip	hefst	og	metið	breytingar	á	lífsmörkum	(mesta	
breyting	á	HT,	lægsta	súrefnismettun	SaO2***)	og	hversu	lengi	svipbrigði	eru	til	staðar.	

***Ef	barn	þarf	aukið	súrefni	(FiO2)		á	einhverjum	tímapunkti	fyrir	eða	við	inngrip,	eru	gefin	3	stig	fyrir	
SaO2	matsþátt.	

Skref	3:	Reikna	samanlögð	grunnstig.	Gefa	stig	fyrir	leiðréttan	meðgöngualdur	og	vökustig	ef	
samanlögð	grunnstig	>0.	

Skref	4:	Reikna	samanlögð	heildarstig	með	því	að	leggja	saman	samanlögð	grunnstig	+	stig	fyrir	
leiðréttan	meðgöngualdur	+	vökustig.	
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Fylgiskjal 7 Tafla a 

Tafla a. Sýnir hugtök upprunalegu útgáfu PIPP-R og tvær íslenskar þýðingar (forward translation) A og B. 

Upprunalegt hugtak Þýðing A Þýðing B 

Infant Indicator Ungbarnavaki Vísir hjá ungbarni 

Indicator Score Vaki stig Vísir stig 

Infant Indicator Score Ungbarnavaki stig Vísir hjá ungbarni stig 

Change in Heart Rate (bpm) Breyting á hjartsláttartíðni (slög á mín) Breyting á hjartsláttartíðni (slög/mín) 

Baseline:  Grunnviðmið: Grunnlína: 

Decrease in Oxygen Saturation (%) Lækkun súrefnismettunar (%) Lækkun í súrefnismettun (SaO2)(%) 

Baseline: Grunnviðmið: Grunnlína: 

>8 or increase in O2 >8 eða aukning á súrefni >8 eða aukið súrefni 

Brow Bulge (Sec) Hnyklaðar augnabrýr (sek) Bunga milli augabrúna (sek) 

Eye Squeeze (Sec) Kreist aftur augu (sek) Augu kreist (sek) 

Naso-Labial Furrow (Sec) Kinnbeinagróf (sek) Gróp/skora frá nasavæng að munnviki 

(sek) 

None (<3) Engin (<3) Engin 

Minimal (3-10) Lítil (3-10) Lítil 

Moderate (11-20) Miðlungs (11-20) miðlungs 

Maximal (>20) Mikil (>20) hámarks 

* Sub-total Score: *Millistigafjöldi: *Grunnstig: 

Gestational Age (Wks + Days) Meðgöngualdur (vikur + dagar) Meðgöngualdur GA (vikur+dagar) 

≥36 wks ≥36 vikur ≥ 36 vikur 

32 wks – 35 wks, 6 d 32 vikur - 35 vikur,6d 32 vikur - 35 vikur, 6 dagar 

28 wks – 31 wks, 6 d 28 vikur - 31 vikur,6d 28 vikur - 31 vikur,6 dagar 

<28 wks <28 vikur < 28 vikur 

Baseline Behavioural State Grunnhegðun Grunnlína Hegðunarástand (BS) 

Active and Awake Virkt og vakandi Virk/ur og vakandi 

Quiet and Awake Rólegt og vakandi Róleg/ur og vakandi 

Active and Asleep Virkt og sofandi Virk/ur og sofandi 

Quiet and Asleep Rólegt og sofandi Róleg/ur og sofandi 

** Total Score: **Heildarstig: **Heildarstig: 

* Sub-total for physiological and 

facialindicators. If Sub-total score >0, 

add GA and BS indicator scores. 

* Millistigafjöldi vegna lífeðlisfræðilega- og 

andlitsvaka. Ef millistig er >0, leggið við 

vaka fyrir meðgöngualdur og 

grunnhegðun. 

*Grunnstig fyrir lífeðlisfræðilega vísa og 

andlitsvísa. Ef grunnstig >0, bæta við 

stigum frá GA og BS vísum. 

** Total Score: Sub-total Score + GA 

Score + BS Score 

** Heildarstig: Millistigafjöldi + Stig fyrir 

meðgöngualdur + Stig fyrir grunnhegðun. 

** Heildarstig: Grunnstig + GA stig + BS 

stig. 

Scoring instructions Leiðbeiningar við ákvörðun stiga Leiðbeiningar við stigagjöf 

Step 1:   Observe infant for 

15seconds at rest and assess vital 

Skref 1: Vaktið ungbarn í 15 sekúndur í 

hvíld og metið lífsmarkavaka (hraðasta 

Skref 1: Fylgjast með ungbarni í 15 
sekúndur í hvíld og meta lífsmarkavísa 
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sign indicators (highest heart rate 

(HR) and lowest O2 saturation (O2 

SAT)) and behavioural state. 

hjartslátt og lægstu súrefnismettun) og 

grunnhegðun. 

(hæsta hjartsláttartíðni (HT) og lægsta 

súrefnismettun (SaO2) og 

hegðunarástand (BS). 

Step 2:   Observe infant for 30 
seconds after procedure and assess 

change in vital sign indicators 

(maximal HR, lowest O2 SAT and 

duration of facial actions observed). 

Skref 2. Vaktið ungabarn í 30 sekúndur 
eftir aðgerð og metið breytingar á 

lífsmarksvökum (hraðasti hjartsláttur, 

lægsta súrefnismettun og lengd 

andlitssvipbrigða) 

Skref 2. Fylgjast með ungbarni í 30 
sekúndur eftir inngrip og meta 

breytingar á lífsmarkavísum (hámarks 

HT, lægsta súrefnismettun SaO2, hversu 

lengi andlitsvirkni er til staðar). 

* if infant requires an increase in 

oxygen at any point before or during 

procedure, they receive a score of 3    

for the O2 SAT indicator 

* ef auka þarf súrefnisgjöf ungabarns fyrir 

eða meðan á aðgerð stendur skal gefa 3 

stig fyrir súrefnismettunarvaka 

* Ef ungbarn þarf aukið súrefni á 

einhverjum tímapunkti fyrir inngrip, eru 

gefin 3 stig fyrir SaO2 vísi 

 

 

 

Step 3: Score for corrected 

gestational age (GA) and behavioural 

state (BS) if the sub-total score >0. 

Skref 3: Metið stig fyrir leiðréttan 

meðgöngualdur og grunnhegðun ef 

millistigafjöldi er >0. 

Skref 3: Stig (eru gefin) fyrir leiðréttan 

meðgöngualdur (GA) og grunnstig (BS) 

ef grunnstig >0 

Step 4: Calculate total score by 

adding sub-total score + BS score. 
Skref 4: Reiknið heildarstig með því að 

leggja saman millistig og stig fyrir 
grunnhegðun 

Skref 4. Reikna heildarstig með því að 

leggja saman grunnstig + BS stig + GA 
stig 
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Fylgiskjal 8 Tafla b 

Tafla b. Sýnir hugtök sáttaútgáfu og bakþýðingar (back translation) C og D. 

 

Sáttaútgáfa eftir forþýðingu Bakþýðing C Bakþýðing D 

Matsþáttur hjá barni Assessment indicator of the infant Child´s assessment factor 

Mat (stig) Assessment (points) Assessment (points) 

Mat hjá barni (stig) Assessment of the infant (points) Child assessment (points) 

Breyting á hjartsláttartíðni (slög/mín) Change in heart rate (beat/min) Change in heart rate (beats/min) 

Grunnlína: Baseline: Baseline: 

Lækkuð súrefnismettun (SaO2, %) Lowered oxygen saturation (SaO2, %) Decreased oxygen saturation (SaO2,%) 

Grunnlína: Baseline: Baseline: 

>8 eða auka súrefni gefið >8 or extra oxygen O2 given >8 or supplemental oxygen given 

Setja í brýnnar/bunga milli 

augabrúna(sek) 

Frowning/bulging between the eyebrows 

(Sec) 

Furrows brow/bulge between eyebrows 

(Sec) 

Augu kreist aftur (sek) Eyes tightly closed (Sec) Eyes squeezed shut (Sec) 

Skora frá nasavæng að munnviki (sek) Cleft from nostrils to upper lip (Sec) Naso-oral crease (Sec) 

Ekki None No 

Lítið/lítil Minimun Minimal 

Miðlungs Moderate Moderate 

Hámarks Maximum Maximal 

*Samanlögð grunnstig: *Sum of basic points: *Combined basic score 

Meðgöngualdur (vikur + dagar) Gestational age (weeks + days) Gestational age (weeks + days) 

≥ 36 vikur ≥ 36 weeks ≥ 36 weeks 

32 vikur - 35 vikur, 6 dagar 32 weeks - 35 weeks, 6 days 32 weeks - 35 weeks, 6 days 

28 vikur - 31 vikur, 6 dagar 28 weeks - 31 weeks, 6 days 28 weeks - 31 weeks, 6 days 

< 28 vikur < 28 weeks < 28 weeks 

Vökustig grunnlína Baseline State of alertness Baseline Alertness score 

Virk/ur og vakandi Active and awake Active and awake 

Róleg/ur og vakandi Calm and awake Calm and awake 

Virk/ur og sofandi Active and asleep Active and asleep 

Róleg/ur og sofandi Calm and asleep Calm and asleep 

**Samanlögð heildarstig: **Total sum of points: **Combined total score: 

*Samanlögð grunnstig fyrir lífsmörk 

ogsvipbrigði. Ef samanlögð grunnstig > 

0, bæta við stigum frá meðgöngualdri 

og vökustigi. 

*Total sum of basic points for vital signs 

and facial expression. If the total sum of 

basic points > 0, then add points given for 

the gestational age and state of 

alertness. 

*Combined basic score for vital signs 

and facial expressions. If the combined 

basic score ≥0, then add points for 

gestational age and alertness. 

**Samanlögð heildarstig: samanlögð 

grunnstig + stig fyrir meðgöngualdur 

(GA) + vökustig (BS). 

**Total sum of points: Sum of basic points 

+ points given for gestational age + state 

of alertness. 

**Combined total score: Combined 

basic score + points for gestational age 

+ alertness. 

Leiðbeiningar við stigagjöf Instructions for giving points Instructions for scoring 
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Skref 1: Fylgist með barni í 15 

sekúndur í hvíld og metið lífsmörk 

(hæsta hjartsláttartíðni (HT) og lægsta 

súrefnismettun (SaO2) og vökustig 

(BS). 

Step 1: Observe the infant for 15 

seconds while resting and assess vital 

signs (highest heart rate (HR), lowest 

oxygen saturation (SaO2) and state of 

alertness. 

Step 1: Monitor the child for 15 

seconds while resting and assess vital 

signs (the highest heart rate (HR), 

lowest oxygen saturation (SaO2) and 

level of alertness. 

Skref 2. Fylgist með barni í 30 
sekúndur eftir inngrip og metið 

breytingar á lífsmörkum (hæsta HT, 

lægsta súrefnismettun SaO2, hversu 

lengi svipbrigði eru til staðar). 

Step 2: Observe infant for 30 seconds 
after an intervention and assess 

change in vital signs (highest HR, Lowest 

oxygen saturation SaO2, for how long 

facial expressions are present). 

Step 2: Monitor the child for 30 
seconds after an intervention and 

assess changes in vital signs (the 

highest HR, lowest oxygen saturation 

SaO2, how long the facial expressions 

are present).  

* Ef barn þarf aukið súrefni á 

einhverjum tímapunkti fyrir inngrip, eru 

gefin 3 stig fyrir SaO2 mat. 

*If the infant needs extra oxygen at any 

given time before an intervention, 3 

points are given for the SaO2 assessment 

indicator. 

*If the child needs supplemental oxygen 

at any time during an intervention, 3 

points are given for the SaO2 factor. 

Skref 3: Stig eru gefin fyrir leiðréttan 

meðgöngualdur (GA) og vökustig (BS) 

ef samanlögð grunnstig >0 

Step 3: Points are given for the corrected 

gestational age and state of alertness if 

the sum of basic points >0. 

Step 3: Points are given for adjusted 

gestational age and level of alertness if 

the combined basic score is ≥0. 

Skref 4: Reikna samanlögð heildarstig 

með því að leggja saman samanlögð 

grunnstig + vökustig (BS) + Stig fyrir 
meðgöngulengd (GA). 

Step 4: Calculate the total sum of points 

by adding together the sum of basic 

points + points for gestational age + 
state of alertness. 

Step 4: Calculate combined total score 

by adding combined basic score + 

points for gestational age + level 
alertness. 
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Fylgiskjal 9 Tafla c 

Tafla c. Fylkjagreining vandamála (data matrix). Sýnir vandamál sem komu fram í djúpviðtölum 

flokkuð samkvæmt Maxwell (2005). Tölur í svigum gefa til kynna auðkenni viðtals. 

 Vandamál sem komu fram í djúpviðtölum. Flokkun samkvæmt Maxwell 

Flokkar 

(fyrirfram 
skilgreindir) 

Vandamálum lýst af 
þátttakanda 

(Substantial codes 
”emic”) 

 

Vandamál dregin út af 
rannsakanda 

(Substantial and theoretical 
codes ”etic”) 

 

Mögulegar úrlausnir 
vandamála 

Titill  

 

Vill að titill byrji á „PIPP-

R“(1) 

 Mögulegt að byrja titil á 

„PIPP-R“(1) 

 Erfitt að skilja „revised“(2)  Fræðsla (2) 

Breyting á 
hjartsláttartíðni 

 Þ misskilur orðasambandið fyrir 

inngrip sem gildi sem matsaðili 

gefur sér fyrirfram og ef hjartsláttur 

barns fer yfir það gildi við 

inngrip/áreiti þurfi að meðhöndla 

verki. (10) (vandamál við 

þýðingu/menningarm) 

Breyta aftur í „grunnlína“ 

(10) 

 Telur að það sé erfitt að 

sjá frávik á hjartslætti í 

raunumhverfi (1) (notkun 

myndbands) 

 Þjálfun (1) 

Lækkuð 
súrefnismettun 

Telur að það sé erfitt að 

sjá frávik á súrefnismettun 

í raunumhverfi (1) (notkun 

myndbands) 

 Þjálfun (1) 

Lífsmarkaþættir í 
heild 

 Gildi fyrir inngrip: Þ nefnir að nota 

tíðasta gildi eða meðaltal en ekki 

hæstu hjartsláttartíðni og lægstu 

súrefnismettun. (7) 

Fræðsla (7) 

Setur í brýnnar 

 

   

Augu kreist aftur 

 

Þ segist skilja illa hvað átt 

er við en útskýrir vel. 

„..barnið er sko eiginlega 

að kreista þau …saman“. 

„Ég skil bara ekki hvað átt 

er við með kreist aftur“. (9)  

Hugsanlegt að einhverjum gæti 

þótt orðasambandið ruglingslegt. 

(9) 

Erfitt að breyta 

orðasambandi út frá einni 

athugasemd og því engin 

tillaga að breytingum. 

Skora frá 

nasavæng að 
munnviki 

Skilur ekki orðasamband 

(2) 

 

 

 Bæta við upplýsingum í 

kvarða. 

Fræðsla. Notkun 

myndbands eða 
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ljósmyndar í fræðslu.   

 Skilur en finnst erfitt að 

lýsa (1) 

 

 Bæta við upplýsingum í 

kvarða. 

Fræðsla. Notkun 

myndbands eða 

ljósmyndar í fræðslu.   

 Skilur ekki fyrr en sér 

myndband (3,5,9) 

 

 Bæta við upplýsingum í 

kvarða. 

Fræðsla. Notkun 

myndbands eða 

ljósmyndar í fræðslu.   

 Les vel í gegnum 

orðasambandið til að skilja 

hvað átt er við. (8,10) 

 Fræðsla 

  Gætir fyrst misskilnings á því hvort 

skora vísi til skoru í miðlínu milli 

nefs og efri varar. (7) 

 

Fræðsla 

  Erfið þýðing þar sem 

orðasamband er ekki almennt 

notað í íslensku (1-10) 

Fræðsla 

Svipbrigði í heild  Finnst erfitt að átta sig á matstíma. 

Notkun myndbands ef til vill 

truflandi þar sem barn slakar á 

svipbrigðum í stutta stund. (1,2) 

 

Fræðsla.  

Breyta leiðbeiningartexta í 

„eftir að inngrip hefst“. 

 

  Finnst matið huglægt. (4,6,7,8) 

 

Fræða um að svipbrigði 

séu metin yfir tíma og 

orðin séu til stuðnings. 

  Orðin enginn, lítill, miðlungs og 

hámarks virðast ruglandi í mati 

eins og sé um tvo mælikvarða að 

ræða. Annars vegar huglægan 

(orðin lýsi magni svipbrigða) og 

hins vegar hlutlægan (tími). (7,8) 

Hugmynd að sleppa 

orðunum enginn, lítill, 

miðlungs, hámarks í 

kvarðanum en líklega of 

mikil breyting frá 

upprunalegu útgáfu. 

  Á erfitt með að sjá svipbrigði fyrir 

sér. (9) 

Fræðsla. Notkun 

myndbands og ljósmynda 

við fræðslu. 

 Lýsir því að erfitt sé að sjá 

alltaf andlitið á meðan á 

inngripi stendur (2) 

 Ekkert. Á við notkun 

kvarðans. 

  Áttar sig ekki strax á því hvernig á 

að meta svipbrigði. (1,3) 

Fræðsla 

Meðgöngualdur  Skilur vel en spyr til að fullvissa 

sig um skilning. (10) 

Fræðsla 

 Finnst ekki skýrt hvort átt  Breyta í „leiðréttur“ 
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sé við leiðréttan 

meðgöngualdur eða 

meðgöngualdur við 

fæðingu. (1,2,3,4) 

meðgöngualdur. 

 Gerir athugasemd við 

hvernig meðgöngualdur er 

skrifaður. Kemur með 

tillögu að því að einfalda 

rithátt. (6) 

 Taka út vikur + dagar í 

kvarða. 

Vökustig Erfitt að greina á milli 

virkur og rólegur (1) 

 Fræðsla 

 Tekur fram að það sé 

mikilvægt að taka til greina 

hvenær eigi að meta 

vökustig. (3) 

 Fræðsla 

Mögulegt að bæta skýrari 

texta inn í leiðbeiningar 

eða ítreka skref 1 í 

fræðslu. 

  Ath það er stundum eins og 

þátttakendur séu að flækja fyrir 

sér hvenær eigi að meta vökustig 

og hvort það breytist á meðan á 

inngripi stendur (4,8,7) 

Bæta texta inn í 

leiðbeiningar eða ítreka 

skref 1 í fræðslu um 

hvenær eigi að meta 

vökustig. 

  Notkun skráðrar lýsingar gefur 

ekki tækifæri til að sjá hvort 

þátttakandi meti vökustig áður en 

inngrip er framkvæmt. 

Fræðsla. 

Bakgrunnsþættir í 
heild 

 Tekur smá stund til að átta sig á 

stigagjöf fyrir bakgrunnsþætti. (10) 

Fræðsla. 

Stigagjöf – skref 1 

 

   

Stigagjöf – skref 2 

 

Finnst flókið að meta í 

raunaðstæðum en skilur 

vel leiðbeiningarnar. (9) 

 Þjálfun. 

  Enginn rekur sig á það að 

misræmis gætir í texta þar sem 

innan sviga stendur (hæsta HT) 

en í kvarða er beðið um að meta 

mestu breytingu. 

Breyta skýringartexta til 

samræmis við kvarða.  

Stigagjöf – skref 3 

 

 Þ áttaði sig á að hafa ekki reiknað 

fyrst grunnstigin. Það er erfitt að 

álykta um hvort svo hefði líka verið 

ef grunnstig hefðu verið 0 (7) 

Fræða. Taka dæmi þar 

sem grunnstig eru 0.  

 Misskilningur vegna 

misræmis í kvarða og 

leiðbeiningartexta. Orðið 

„leiðréttur“ kemur fram í 

leiðbeiningartexta en ekki í 

kvarða. (2,3,4,5) 

 Breyta texta í kvarða til 

samræmis við 

leiðbeiningartexta og 

bæta allstaðar við 

„leiðréttur“ fyrir framan 

meðgöngualdur.  
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Stigagjöf – skref 4 

 

   

Leiðbeiningar við 
stigagjöf í heild 

Finnst vanta leiðbeiningar 

um hvaða þýðingu 

stigafjöldi hefur 

(1,2,3,6,7,9) 

 Fræða. Verklag fylgi 

notkun á 

verkjamatskvarða. 

Útreikningur við 
stigagjöf 

 Áttar sig ekki á því að reikna 

einungis samanlögð heildarstig ef 

samanlögð grunnstig eru >0. (1,2) 

Fræða. Endurorða 

skýringartexta í skrefi 3 til 

að koma í veg fyrir 

misskilning.  

Notkun 
myndbands og 
skráðrar lýsingar 

 Skilur svipbrigði betur þegar horft 

er á myndbandið (7,9) 

Styðjast við myndband við 

kennslu um 

verkjamatskvarðann. 

  Notkun skráðrar lýsingar og 

myndbands gefur ekki tækifæri til 

að sjá hvort þátttakandi meti 

vökustig áður en inngrip er 

framkvæmt. 

Fræða. 

Kvarðinn í heild Telur að einstaklingar meti 

á ólíkan hátt ef ekki þjálfun 

og fræðsla. (7) 

 

 Fræða og þjálfa notkun 

verkjamatskvarðans. 

 Finnst kvarðinn flókinn. (9)  Fræða 

 Telur að það sé erfitt að 

meta allar breyturnar í 

raunaðstæðum. (6) 

 Fræða. Þjálfun við 

notkun. 

 Finnst mikilvægt að hafa 

aðstoðarmann við notkun. 

(1,2,5,9) 

 Ekkert. 

 Lýsir því að það sé 

mikilvægt að hafa mónitor 

við notkun. (3,5) 

 Ekkert. 

  Lýsir notagildi verkjamatskvarðans 

með dæmum. Finnst óeðlilegt að 

vera með sársaukafullt inngrip án 

þess að meðhöndla með 

viðurkenndum stoðmeðferðum. 

(10) 

Styðjast við mismunandi 

dæmi við þjálfun og 

fræðslu um notkun 

verkjamatskvarðans. 


