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Útdráttur 

Stöðluð greiningaviðtöl (standardized diagnostic interviews) hafa sýnst vera áreiðanlegri 

en klínískt mat við greiningu og mismunagreiningu á geðrænum vanda barna og unglinga. 

Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia‐Present and Lifetime Version (K‐

SADS‐PL) er eitt algengasta staðlaða greiningarviðtalið hér á landi við mat á geðröskunum 

barna og unglinga, en K-SADS-PL er spyrjandamiðað (interviewer-based) eða hálfstaðlað 

(semi-structured) og gerir miklar kröfur um reynslu spyrjanda. Árið 2016 kom út ný útgáfa 

af K-SADS-PL samkvæmt Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, fimmtu 

útgáfu (DSM-5). Tilgangur rannsóknarinnar var að staðfæra þunglyndisviðauka og áráttu- 

og þráhyggjuviðauka K-SADS-PL-5 á íslensku og forprófa í klínísku úrtaki. 

Þátttakendurnir voru 29 börn og unglingar á aldrinum sex til sautján ára, ásamt foreldrum 

þeirra, sem leituðu á göngudeild Barna- og unglingageðdeild Landspítalans eða Litlu 

Kvíðameðferðarstöðina. Börn og foreldrar fylltu út spurningalista sem mat þunglyndi og 

áráttu- og þráhyggjuröskun, sem síðar var borinn saman við þá sem fengu greiningu og þá 

sem fengu ekki. Matmannsáreiðanleiki var fengin með að bera saman greiningar tveggja 

óháðra matsmanna, þar sem annar hlustaði á hljóðupptöku úr K-SADS-PL viðtali fyrri 

matsmanns. Niðurstöður sýndu miðlungs til háa fylgni geðgreininga við 

samanburðarlistana. Jafnframt var samræmi milli matsmanna gott (Kappa 0,91 til 1,00) á 

röskununum, og fullkomið samræmi fyrir alvarlega þunglyndisröskun. Íslensk staðfærsla 

K-SADS-PL-5 virðist vera réttmætt og áreiðanlegt matstæki á þunglyndisröskunum og 

áráttu- og þráhyggjuröskun hjá börnum og unglingum á Íslandi. 
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Abstract 

Standardized diagnostic interviews have shown to be more reliable than clinical 

assessment for youth mental health diagnosis and differential diagnosis. Schedule for 

Affective Disorders and Schizophrenia-Present and Lifetime Version (K-SADS-PL) is one 

of the most common standard diagnostic interviews used in Iceland to assessing psychiatric 

disorders in children and adolescents. K-SADS-PL is an interviewer-based or semi-

structured and requires extensive clinical training. In 2016, a new version of K-SADS-PL 

was published in accordance with Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 

fifth edition (DSM-5). The purpose of the study was to translate and adapt the depressive 

disorders and obsessive-compulsive disorder (OCD) sections of the K-SADS-PL-5 to 

Icelandic and evaluate its psychometric properties. Twenty-nine outpatient participants 

aged 6-17 years from the Department of Child and Adolescent Psychiatry of Landspítali 

and The Pediatric Anxiety Disorders Treatment Center (Litla Kvíðameðferðarstöðin). 

Children and parents completed depression and OCD-related questionnaires to evaluate 

convergent validity. Inter-rater reliability was obtained by comparing diagnoses of two 

independent evaluators using audio recording for the second evaluator. Results showed 

moderate to high association between diagnoses and questionnaires. The consistency 

between evaluators was good (Kappa 0.91 to 1.00). The current adaptation of K-SADS-

PL-5 seems to be a valid and reliable estimate of depressive disorders and obsessive-

compulsive disorder in Icelandic youth. 
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Bakgrunnur 

Geðrænn vandi barna og unglinga getur verið flókin og margþættur. Til greininga á þeim 

vanda eru stöðluð greiningarviðtöl (standardized diagnostic interviews) áreiðanlegri en 

klínískt mat (Aronen, Noam og Weinstein, 1993; Miller, 2001). Stöðluð greiningarviðtöl 

eru staðlaður listi yfir spurningar sem samræmast greiningarviðmiðum hverrar röskunar 

fyrir sig. Viðtalið er alltaf eins sett upp, því á ferlið að vera alltaf eins þrátt fyrir 

mismunandi matsaðila (Segal, Coolidge, O-Riley og Heinz, 2006). Schedule for Affective 

Disorders and Schizophrenia for School Aged Children - Present and Lifetime version (K-

SADS-PL) er eitt af algengustu stöðluðu greiningarviðtölum sem er notað (Jarbin, 

Andersson, Råstam og Ivarsson, 2017; Villabo, Oerbeck, Skirbekk, Hansen og Kristensen, 

2016). K-SADS-PL er spyrjendamiðað (interviewer-based) og hálfstaðlað (semi-

structured) greiningarviðtal sem metur bæði núverandi einkenni og í fortíð samkvæmt 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) greiningarkerfinu 

(Kaufman o.fl., 1997). Það metur einkenni hjá börnum og unglingum frá 6 til 18 ára aldurs 

með upplýsingum frá barni og foreldrum eða forráðamönnum (Kaufman o.fl., 1997). 

Viðtalið hefur verið notað til þess að meta einkenni barna allt niður í tveggja ára með 

viðtali við foreldra þeirra (Birmaher o.fl., 2009). Helsta takmörkun K-SADS-PL er sú að 

það krefst mikillar þjálfunar og handleiðslu til að gefa rétt mat, þ.m.t þekking á 

greiningaviðmiðum raskana samkvæmt DSM og mismunagreiningum (Kaufman o.fl., 

1997).  

K-SADS-PL hefur verið staðfært á yfir 20 tungumál, þ.m.t. íslensku, og hefur sýnt 

fram á fullnægjandi til gott réttmæti og áreiðanleika í klínískum úrtökum (Kaufman og 

Scheweder, 2003; Lauth, Magnússon, Ferrari og Pétursson, 2008). K-SADS-PL hefur sýnt 

fram á háan endurtektaráreiðanleika bæði hvað varðar núverandi greiningar geðraskana og 

greiningar í fortíð (Kaufman o.fl., 1997; Lauth o.fl., 2008; Shahrivar, Kousha, Moallemi, 

Tehrani‐Doost og Alaghband‐Rad, 2009). Jafnframt hefur það sýnt fram á sterkan 

matsmannaáreiðanleika með notkun hljóðupptöku og endurtöku viðtals (Ambrosini, Metz, 

Prabucki og Lee, 1989; Kaufman o.fl., 1997), þegar matsmenn bera saman niðurstöður 

sínar á greiningum. Samleitisréttmæti skoðar hugsmíða réttmæti K-SADS-PL, sem skoðar 

hversu sterkt sambandið er milli viðtalsins og staðlaðra prófa sem meta sömu raskanir 

(Campell og Fiske, 1959). Almennt hafa rannsóknir sýnt fullnægjandi til gott 

samleitisréttmæti K-SADS-PL í Norður-Ameríku, Evrópu, Asíu (Ulloa o.fl., 2006; Shanee, 

Apter og Weizman, 1997; Kaufman o.fl., 1997; Ghanizadeh, Mohammadi og 
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Yazdanshenas, 2006; Kim o.fl., 2004), og einnig á Norðurlöndum (Lauth, o.fl., 2010; 

Jarbin o.fl., 2017; Villabo o.fl., 2016). Stöku sinnum kemur slakt réttmæti einstakra 

geðgreininga, mögulega vegna lítils úrtaks (Jarbin o.fl., 2017).  

K-SADS-PL er mikið notað hér á landi (Guðmundsson o.fl., 2013; Lauth o.fl., 

2010). Lauth o.fl. (2008) staðfærðu DSM-IV K-SADS-PL á íslensku og lögðu það fyrir 

klínískt úrtak unglinga á legudeild Barna- og unglingageðdeildar Landspítalans (BUGL). 

Almennt má segja að niðurstöður á matsmannaáreiðanleika og samleitniréttmæti hafi verið 

í samræmi við erlendar rannsóknir. Rannsakendur bentu þó á að niðurstöðurnar ættu að 

vera túlkaðar varlega, þar sem þátttakendur voru mjög fáir, allir með alvarleg geðræn 

vandkvæði og engin yngri en 14 ára.  

Árið 2013 kom út ný útgáfa af DSM greiningarkerfinu, DSM-5 (American 

Psychiatric Association, 2013). Breytingar voru að mestu leyti vegna framfara í klínískum 

og taugavísindum, sem leiddi til breytinga í flokkun og viðmiðum geðraskana (Regier, 

Kuhl og Kupfer, 2013). Í framhaldi af því var K-SADS-PL endurskoðað og endanleg 

útgáfa á K-SADS-PL samkvæmt DSM-5 (K-SADS-PL-5) kom út árið 2016 (Kaufman 

o.fl., 2016). Við nýlega leit seinni part árið 2017 í helstu gagnasöfnum voru engar 

upplýsingar um próffræðilega eiginleika nýrrar útgáfu til staðar. 

Niðurstöður rannsókna hafa sýnt að matsmannaáreiðanleiki þunglyndisraskana í 

DSM-IV K-SADS-PL sé almennt frá fullnægjandi til góður (Lauth o.fl., 2008; Kaufman 

o.fl., 1997; Ghanizadeh o.fl., 2006; Jarbin o.fl., 2017). Á sama hátt hefur geðlægðarviðauki 

viðtalsins sýnt fullnægjandi til gott samleitniréttmæti, þegar þunglyndishluti K-SADS-PL 

er borið saman við staðlaða spurningalista sem meta þunglyndi (Lauth o.fl., 2010; Jarbin, 

2017). K-SADS-PL reynir að fanga allar upplýsingar sem þarf til að uppfylla röskun 

samkvæmt DSM. Öll greiningarviðmið alvarlegs þunglyndis eru tekin upp í 

greiningarviðtalinu, þ.m.t. einkenni melankólíu (melancholic) og ódæmigerðs þunglyndi. Í 

sumum spurningum er farið lengra í birtingarmynd einkennis, eins og t.d. 

sjálfsvígshugsanir og tilraunir. Í nýjustu útgáfu K-SADS-PL er komin ný röskun fyrir börn 

og unglinga, Mislyndisröskun (Disruptive Mood Dysregulation Disorder). 

Greiningarskilmerki röskunarinnar fela í sér almennan pirring/reiði og tíð sem og alvarleg 

skapbræðisköst (Copeland, Angold, Costello og Egger, 2013). Jafnframt er komin sérhluti 

fyrir viðvarandi depurð (persistent depressive disorder, dysthymia). Því hefur uppröðunin í 

þunglyndisviðaukanum breyst mikið og áherslurnar eru skýrari sem þarf að hafa í huga 
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þegar einkenni er metið. Nokkrar spurningar hafa breyst, t.d. viðmiðin fyrir þyngdartap og 

spurningarnar um einkenni óhóflegrar sektarkenndar og vonleysis.  

Niðurstöður rannsókna á áráttu-og þráhyggjuröskunarhluta K-SADS-PL DSM-IV 

benda til að matsmannsáreiðanleiki þess sé almennt góður (Kaufmann o.fl., 1997; 

Ghanizadeh o.fl., 2006). Á sama hátt sýnir K-SADS-PL greining á röskuninni gott 

samleitisréttmæti þegar það er borið saman við LEAD (longitudinal expert all data), sem 

er aðferð notuð sem viðmið við mat á réttmæti á greiningartæki, með því að nýta allar 

tiltækar upplýsingar um viðkomandi yfir langt tímabil til að meta réttmæti greininga 

(Jarbin o.fl., 2017). Í áráttu- og þráhyggjuhluta í DSM-IV K-SADS-PL er farið vel ofan í 

einkennamynd og alvarleika röskunarinnar, svo hægt sé að greina röskunina samkvæmt 

DSM. Það hefur orðið smávegis breyting á skimunarspurningunum um áráttu- og 

þráhyggjuröskun í K-SADS-PL-5, bætt hefur verið við spurningarnar og dæmum. 

Viðaukinn fyrir röskuninni hefur einnig bætt við spurningu um tengsla þráhyggju við 

„líkamleg/veikindi“. Þar að auki er farið meira í birtingarmynd þráhyggjunnar, metið er 

hvort barni finnst hún óþægileg og hvort hún tengist ótta eða viðbjóði.  

Árið 2017 hófst vinna við íslenska staðfærslu á K-SADS-PL-5. Nú þegar er búið að 

staðfæra hlutana þunglyndisraskanir, kvíðaraskanir, áráttu- og þráhyggju og 

áfallastreituröskun. Markmið þessarar rannsóknar er að meta próffræðilega eiginleika 

þeirra hluta K-SADS-PL-5 sem metur þunglyndi og áráttu- og þráhyggjuröskun meðal 

íslenskra barna. Rannsóknin er fyrsta skref í að staðfæra allt K-SADS-PL-5. Annar hluti 

rannsóknar var að staðfæra kvíðaraskanir og áfallastreituröskun í K-SADS-PL-5 (Hjördís 

Ólafsdóttir, 2018).   

Aðferð 

Þátttakendur og klínískt úrtak 

Rannsóknin var framkvæmt í samstarfi við BUGL og Litlu Kvíðameðferðarstöðina (Litla 

KMS). BUGL veitir börnum og unglingum upp að 18 ára aldri með geð-og þroskaraskanir 

margvíslega þjónustu bæði með göngudeildarþjónustu og innlagnardeild fyrir yngri börn 

annars vegar og unglinga hins vegar. Þátttakendur á BUGL komu eingöngu úr göngudeild. 

Litla KMS er sérhæfð sálfræðistofa fyrir börn og ungmenni með kvíða, þunglyndi eða 

annan tilfinningavanda.  
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Um hentugleikaúrtak var að ræða þegar þátttakendur voru valdir. Hluti af börnum 

og foreldrum þeirra sem leituðu á göngudeild BUGL eða hófu meðferð á Litlu KMS á 

tímabilinu 12. febrúar til 27. mars var boðin þátttaka í rannsókninni. 29 af 30 börnum og 

foreldrum þeirra tóku þátt í rannsókninni, síðasti þátttakandi datt út vegna veikinda. 

Eingöngu börn milli 6-18 ára og foreldrar sem veittu skriflegt upplýst samþykki voru tekin 

með í rannsóknina. Útilokunarviðmið voru heildartala greindar undir 70 hjá viðkomandi 

barni, einnig var gerð krafa um að barn og a.m.k. annað foreldri/forráðamaður hefði 

nægilega þekkingu á íslensku til þess að svara spurningum viðtalsins. 

Mælitæki 

Á Íslandi er algengt að þýða erlend matstæki. Einar Guðmundsson (2006) lagði fram níu 

verkþætti við staðfærslu matstækja, sem var haldið til hliðsjónar við staðfærslu. 

Rannsóknarmenn kynntu sér próffræðilegu eiginleika K-SADS-PL í heimalandi þess og 

úrtakið svo hægt væri að endurspegla það. Þýðendur höfðu íslensku að móðurmál en mjög 

góða færni í ensku og höfðu þekkingu á menningu heimalands matstækis. Við þýðingu var 

ensk útgáfa K-SADS-PL-5 borin saman við íslensku útgáfu DSM-IV K-SADS-PL. Sá hluti 

af textanum sem var sá sami var ekki þýddur sem var um 80% af öllum textanum í heild. 

Tveir meistaranemar í klínískri barnasálfræði og skólasálfræði og leiðbeinandi þýddu nýjan 

texta og endurskoðuðu fyrri þýðingu. Í öllum tilfellum þýddu tveir þýðendur sama textann 

óháð hvor öðrum. Þýðingarnar voru síðan sameinaðar af þriðja aðila. Menningarskekkjur 

voru fáar, aðallega tengdar áfallastreituröskun og voru lagaðar í þýðingu, t.d. var alhæft 

meira að íslenskri veðráttu í spurningunni „Vitni af stórslysi“ sem fjallaði aðallega um 

amerískt stórslysa veður sem er mjög ólíklegt að myndi gerast á Íslandi (Einar 

Guðmundsson, 2006; Sigurgrímur Skúlason, 2005). Meirihluti spurninga í K-SADS-PL er 

skoraður á fjögurra punkta kvarða, þ.e.a.s. einkenni er metið eftir; 0 = engar upplýsingar, 1 

= ekki til staðar, 2 = undir mörkum og 3 = yfir mörkum. K-SADS-PL greiningarviðtal 

tekur um 45 til 75 mínútur. Fyrst er farið í gegnum skimunarlistann sem inniheldur 

skimunarspurningar yfir raskanir, ef viðkomandi skorar 3 á spurningu er farið í viðauka 

sem inniheldur öll einkenni röskunarinnar. Öll einkennin sem fá þrist í viðaukanum eru 

síðan metin gagnvart DSM greiningu. Ef ákveðin einkenni eru til staðar og viðkomandi 

uppfyllir ákveðin skilyrði, fær viðkomandi greiningu (Kaufman o.fl., 1997). 

Revised Children‘s Anxiety and Depression Scale (RCADS) inniheldur 47 

spurningar og er foreldra- og sjálfsmatskvarði með sex undirkvörðum sem samsvara 
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greiningarviðmiðum fyrir félagskvíða, felmtursröskun, þunglyndi, aðskilnaðarkvíða, 

almenn kvíðaröskun og áráttu- og þráhyggjuröskun (Chorpita, Yim, Moffitt, Umemoto og 

Francis, 2000). Honum er svarað á fjögurra punkta kvarða; 0 = Aldrei, 1 = Stundum, 2 = 

Oft, 3 = Alltaf. Almennt sýna rannsóknir á listanum gott samleitni- og 

aðgreiningarréttmæti, auk góðan innri og endurtektaráreiðanleika í almennu og klínísku 

úrtaki (Chorpita o.fl., 2000; de Ross og Gullone, 2002). Listinn hefur verið staðfærður á 

íslensku, niðurstöður listans voru að mestu leyti í samræmi við fyrri rannsóknir á listanum 

þar sem áreiðanleikastuðull heildarkvarði listans var góður og undirkvarðarnir ásættanlegi. 

Áráttu- og þráhyggjuröskun sýndi 0,71 (fullnægjandi) og þunglyndi 0,83 (gott; Guðríður Þ. 

Gísladóttir, Urður Njarðvík, Dagmar K. Hannesdóttir og Freyr Halldórsson, 2014). 

Children‘s Depression Inventory (CDI) er þunglyndiskvarði fyrir börn og unglinga 

milli 7-17 ára. Hann er stuttur matslisti, inniheldur 27 spurningar sem hver hefur þrjá 

svarmöguleika; 0 = einkenni sé ekki til staðar, 1 = mild einkenni séu til staðar, 2 = 

greinileg einkenni séu til staðar. Listinn hefur fimm þætti; neikvætt skap, 

samskiptavandamál, vanvirkni, vansæld og neikvæð sjálfsímynd (Kovacs, 1985). Listinn 

hefur verið staðlaður á Íslandi. Réttmæti hans og áreiðanleiki eru viðunandi og innra 

samræmi hans fullnægjandi (milli 0,78 - 0,84). Í íslenskri útgáfu hefur ekki verið hægt að 

staðfesta fimm þáttabyggingu þannig að þýðendur mæltu með að nota eingöngu heildartölu 

(Arnarson, Smári, Einarsdóttir og Jónasdóttir, 1994). 

Sjálfsmatskvarðar Becks (Beck Youth Inventories). Notast var við 

þunglyndiskvarðann sem er skimunarlisti með 20 spurningum fyrir 7-18 ára (Beck, Beck 

og Jolly, 2001). Listanum er svarað á fjögra punkta kvarða; 0 = Aldrei, 1 = Stundum, 2 = 

Oft, 3 = Alltaf. Listinn hefur verið þýddur og prófaður í úrtaki íslenskra skólabarna. Innri 

áreiðanleiki listans var viðunandi (milli 0,89 til 0,93) og í samræmi við erlendar rannsóknir 

(Skarphéðinsson, Ólason, Sigursteinsson og Haraldsdóttir, 2006). 

Framkvæmd 

Vísindasiðanefnd heilbrigðisráðuneytisins gaf leyfi til rannsóknar (sjá viðauka 1). Einnig 

fengust leyfi frá framkvæmdarstjóra lækninga hjá Landspítala vegna BUGL og Litlu KMS. 

Foreldrar voru boðnir að taka þátt í rannsókninni símleiðis. Þeir sem gáfu til kynna 

munnlega að þeir vildu taka þátt fengu í pósti nánari upplýsingar á skriflegu formi (sjá 

viðauki 2) og eyðublað um upplýst samþykki fyrir foreldra auk samþykkis barna eldri en 

12 ára (sjá viðaukar 3-5). Auk þess svöruðu foreldrar og börn tíu spurningalistum, en 
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aðeins var notast við þrjá þeirra í þessari rannsókn. Hinir listarnir munu vera notaðir í 

öðrum rannsóknum. Þátttakendur skiluðu síðan upplýstu samþykki og spurningalistunum 

þegar þau mættu í K-SADS-PL greiningarviðtal. Viðtölin fóru fram á BUGL og Litlu 

KMS. 

Tveir meistaranemar í sálfræði voru þjálfaðir í fyrirlögn greiningarviðtalsins áður 

en gagnasöfnun hófst. Þjálfunin fólst í 10 klst. vinnustofu hjá rannsakendum sem staðfærðu 

og prófuðu K-SADS-PL DSM-IV á Íslandi, auk þess 15 klst. handleiðsla á uppteknu 

viðtali með leiðbeinanda. Meistaranemarnir tóku jafnframt tíu K-SADS-PL DSM-IV viðtöl 

saman á BUGL. 

Foreldrar og börn yngri en 12 ára voru saman í viðtali, en börn 12 ára og eldri og 

foreldrar þeirra voru í sitt hvoru herberginu með sitt hvorn matsmanninn. Allir hlutarnir 

sem voru staðlaðir í K-SADS-PL-5 voru lagðir fyrir. Öll K-SADS-PL viðtöl voru tekin upp 

á hljóðband og skoruð af þeim matsmanni sem tók ekki viðtalið. 

 Tölfræðileg úrvinnsla 

Tölfræðileg útvinnsla var unnin með forritinu Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS), 20 útgáfa. Matmannsáreiðanleiki milli greindra raskana var metin með Kappa 

stuðli. Skorun Kappa var metin eftir <0,5 (lélegt), 0,5-0,74 (fullnægjandi) og >0,75 (gott; 

Spitzer, Fleiss og Endicott, 1978). Til að meta samleitisréttmæti var notað t-próf til að 

skoða hvort marktækur munur væri á heildarskori mælitækjanna milli barna með 

þunglyndisraskanir eða áráttu- og þráhyggjuröskun samkvæmt K-SADS-PL-5 og þeirra 

sem ekki voru með tiltekna röskun. Ásamt því var Cohen's d notað til að finna staðlaðan 

meðaltalsmun á heildarskori matslistanna hjá þeim sem voru með röskun og þeirra sem 

voru ekki með röskun. Cohen's d er oft flokkað í lítil áhrif <0,2, miðlungs áhrif 0,2 til 0,5, 

mikil áhrif >0,8 (Cohens, 1988). Við úrvinnslu á brottfallsgildum (missing values) í 

spurningalistum var notast við meðaltal atriða á þeim þætti til að mynda skor og 

heildarskor. Aðferðin var notuð á þá lista sem vantaði minna en 20% svara af atriðum sem 

mynda þætti á spurningalista, ef meira voru listarnir ónothæfir. Nokkrum spurningalistum 

var skilað óútfylltum eða hálf svaraðir og voru því ónothæfir. Af RCADS 

sjálfsmatskvarðanum var 13,7% ósvarað, 3,4% af foreldralista RCADS, 6,9% af CDI og 

20,7% af BYI. 
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Niðurstöður 

Lýsing á úrtaki 

Alls tóku 29 þátttakendur þátt í rannsókninni. Fjórtán þátttakendur komu frá Litlu KMS en 

15 frá BUGL. Meðalaldur þeirra sem tóku þátt var 11,7 ár (Sf = 3,8) og spönn 6-17 ár. 

Stelpurnar voru 14 sem tóku þátt á móti 15 strákum. Þær voru að meðaltali nokkuð eldri 

(M = 12,6 ára, Sf = 3,6, spönn = 8-17) en strákarnir (M = 10,8 ára, Sf = 3,9, spönn = 6-17). 

Mikið var um fylgiraskanir og var meðaltal greindra raskanna 1,89 (Sf = 1,16, spönn = 0-

5). Tafla 1 sýnir greindar geðraskanir með K-SADS-PL-5 á þátttakendunum í þessari 

rannsókn. 

Sjö þátttakendur voru greindir með áráttu- og þráhyggjuröskun og meðalaldurinn 

þeirra var 12,3 ár (Sf = 3,7), sá yngsti 9 ára og elsti 17 ára. Þunglyndisraskanir voru 

greindar hjá 11 þátttakendunum sem voru allir hjá BUGL. Meðalaldur þeirra var 14,1 ár (Sf 

= 3,3), sá yngsti var 6 ára og elsti 17 ára.  

Tafla 1 

Tíðni raskanna í úrtaki barna og unglinga á göngudeild BUGL og Litlu KMS 

 Allir 

n=29 

BUGL 

n=15 

Litla KMS 

n=14 

 n % n   % n % 
Þunglyndisraskanir 11 37,9 11 73,3 0 0,0 

    Alvarleg þunglyndisröskun 10 34,5 10 66,7 0 0,0 

    Óyndisröskun 11 37,9 11 73,3 0 0,0 

    Mislyndisröskun 1 3,4 1 6,7 0 0,0 

Kvíðaraskanir 24 82,8 12 80,0 12 85,7 

    Almenn kvíðaröskun 18 62,1 10 66,7 8 57,1 

    Félagskvíðaröskun 14 48,3 8 53,3 6 42,9 

    Felmtursröskun 3 10,3 3 20,0 0 0,0 

    Víðáttufælni 2 6,9 1 6,7 1 7,1 

    Kjörþögli 2 6,9 0 0,0 2 14,3 

    Sértæk fælni 6 20,7 1 6,7 5 35,7 

    Aðskilnaðarkvíðaröskun 7 24,1 2 13,3 5 35,7 

Áráttu- og þráhyggjuröskun 7 24,1 1 6,7 6 42,9 

ADHD 2 6,9 2 13,3 0 0,0 

Áfallastreituröskun 1 3,4 0 0,0 1 7,1 

Bráðastreituröskun 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder. 
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Matsmannaáreiðanleiki í þunglyndisröskunum og áráttu- og þráhyggjuröskun 

Áreiðanleikinn milli matsmanna á þunglyndisröskunum var metin út frá svörum barna og 

svo svörum foreldra, Kappa reyndist gott í öllum tilfellum frá 0,93-1,00 (tafla 2). Auk þess 

var samræmi skoðað milli barna og foreldra á röskunum, þar sem Kappa stuðull var frá 

0,70-1,00 sem er fullnægjandi til gott (tafla 3).  

Áreiðanleiki milli matsmanna á áráttu- og þráhyggjuröskun var 0,91, bæði á 

svörum foreldra og barna (tafla 2). Samræmi milli foreldra og barna var 0,91 sem er gott 

(tafla 3).  

Tafla 2 

Matmannsáreiðanleiki milli matsmanna á svörum barna og svo svörum foreldra 

 Svör barna Svör foreldra 

Greiningar greindar í viðtali Kappa stuðull Kappa stuðull 

Alvarleg þunglyndisröskun  1,00 1,00 

Viðvarandi depurð 1,00 0,93 

Mislyndisröskun  1,00 1,00 

Áráttu- og þráhyggjuröskun  0,91 0,91 

 

Tafla 3 

Samræmi milli foreldra og barna í viðtali 

Greiningar greinda í viðtali Kappa stuðull n 

Alvarleg þunglyndisröskun 0,84 10 

Viðvarandi þunglyndisröskun 0,70 11 

Mislyndisröskun 1,00 1 

Áráttu- og þráhyggjuröskun 0,91 7 

Samleitniréttmæti á þunglyndisröskunum og áráttu- og þráhyggjuröskun 

Ein breyta var búin til fyrir allar þunglyndisraskanirnar, þar sem allir sem greindust með 

þunglyndi greindust með fleiri en eina þunglyndisröskun nema einn.  

 Tafla 4 sýnir meðaltal og staðalfrávik fyrir heildarstig á þunglyndis 

spurningalistunum. T-próf var gert til að bera saman meðaltöl heildarstiga á listunum hjá 

þeim sem greindust með þunglyndisröskun og þeirra sem greindust ekki. Þeir sem 

greindust voru með marktækt hærri stig á spurningalistum sem meta þunglyndi en þeir sem 

greindust ekki, Cohen's d var á milli 1,15-2,02. Fram kom að foreldrar höfðu hærra 
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meðaltal á heildarstigum þunglyndislistanna en börnin þeirra, með þessu móti sögðu þau 

frá fleiri einkennum en börnin. 

Meðaltal og staðalfrávik fyrir heildarstig á áráttu- og þráhyggju hluta RCADS er 

hægt að sjá á töflu 5. T-próf var gert til að skoða muninn milli heildarstiga þeirra sem 

greindust með áráttu- og þráhyggjuröskun og þeirra sem greindist ekki. Marktækt hærri 

munur fannst hjá svörum foreldra á listanum sem áttu börn sem greindust með röskunina 

en hjá hinum, um 0,91 hærri. Það var ekki marktækur munur samkvæmt t-prófi hjá svörum 

barna á áráttu- og þráhyggjuhluta RCADS og greiningu þeirra samkvæmt K-SADS-5. 

Áhrifastærðin var samt 0,47 sem bendir til að þeir með áráttu- og þráhyggjuröskun skoruðu 

hærra á listanum. 

Tafla 4 

Meðaltal og staðalfrávik fyrir CDI, BYI, RCADS og RCADS þunglyndishluta eftir 

þunglyndisgreiningu 

 Allir       

(n=29) 

Með þunglyndis 

röskun (n=11) 

Engin þunglyndis 

röskun (n=18) 

 

 

 M (Sf) M (Sf) M (Sf) d T-gildi 

CDI 16,6 (11,0) 26,6 (12,0) 12,2 (6,9) -1,65 -3,6** 

BYI 20,8 (12,0) 30,1 (10,9) 15,3 (9,0) -1,51 -3,8** 

Þunglyndishluti RCADS: Börn 10,8 (6,6) 16,2 (6,8) 7,7 (4,2) -1,64 -3,9** 

RCADS: Börn 52,4 (27,8) 70,6 (26,5) 42,2 (23,5) -1,15 -2,7** 

Þunglyndishluti RCADS: Foreldrar 11,2 (6,2) 16,6 (3,6) 7,7 (4,9) -2,02 -5,2** 

RCADS: Foreldrar 54,0 (18,2) 69,8 (13,0) 43,7 (13,0) -2,01 -5,2** 

Sf, staðalfrávik; M, meðaltal; d, Cohen's d; BYI, Beck Youth Inventories; CDI, Children‘s Depression 

Inventory; RCADS, Revised Children‘s Anxiety and Depression Scale. 

*P<0,05, **P<0,01. 

Tafla 5 

Meðaltal og staðalfrávik fyrir RCADS áráttu- og þráhyggjuhluta eftir áráttu-og þráhyggjuröskun 

 Allir      

(n=29) 

ÁÞR 

(n=7) 

ÁÞR ekki til 

staðar (n=22)  

 

 M (Sf) M (Sf) M (Sf) d T-gildi 

ÁRÞ hluti RCADS: Börn 5,9 (4,5) 7,5   (6,0) 5,4 (4,1) -0,47 -1,0 

ÁRÞ hluti RCADS: Foreldrar 4,5 (3,1) 6,6   (3,8) 3,8 (2,7) -0,91 -2,1* 

Sf, staðalfrávik; M, mean; d, Cohen's d; ÁÞR, áráttu- og þráhyggjuröskun; RCADS, Revised Children‘s 

Anxiety and Depression Scale. 

*P<0,05. 
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Umræða 

Tilgangur rannsóknar var að staðfæra og meta próffræðilega eiginleika þunglyndis og 

áráttu- og þráhyggjuhluta K-SADS-PL-5 . Þessi rannsóknin er ein sú fyrsta sem gerir grein 

fyrir próffræðilegum eiginleikum K-SADS-PL-5. Niðurstöður rannsóknar endurtaka hér 

um bil sömu niðurstöður og rannsóknir á K-SADS-PL samkvæmt DSM-IV. 

Niðurstöðurnar benda til þess að íslensk útgáfa af þunglyndisviðauka og áráttu- og 

þráhyggjuviðauka K-SADS-PL-5 hafi góðan matmannaáreiðanleika. Einnig var miðlungs 

til há fylgni við mælitæki sem meta sambærilegar hugsmíðar sem bendir til þess að þessir 

viðaukar K-SADS-PL hafi einnig gott samleitisréttmæti. Staðfærsla á þunglyndisröskunum 

og áráttu- og þráhyggjuröskun K-SADS-PL-5 á íslensku er mikilvæg við greiningu og 

mögulegt að bera saman niðurstöður við erlendar rannsóknir í framtíðinni.  

Matmannsáreiðanleiki fyrir einstakar raskanir var almennt góður. Fullkomið 

samræmi var á milli matsmanna fyrir alvarlega þunglyndisröskun og mislyndisröskun. Það 

þarf að túlka þetta varlega þar sem aðeins einn greindist með mislyndisröskun. Jafnframt 

var gott samræmi milli matsmanna fyrir viðvarandi depurð og áráttu- og þráhyggjuröskun. 

Þessar niðurstöður eru í samræmi við erlendar (Kaufman o.fl., 1997; Ghanizadeh o.fl., 

2006; Jarbin o.fl., 2017) og íslenskar (Lauth o.fl., 2008) rannsóknir á DSM-IV K-SADS. 

Lauth o.fl. (2008) voru einnig með fullkomið samræmi milli matsmanna í greiningu á 

alvarlegri þunglyndisröskunar. Í þeirra rannsókn kom viðverandi depurð fullnægjandi út 

(Kappa stuðull 0,63) en í þessari rannsókn kom það gott til fullkomið samræmi á 

röskuninni (Kappa stuðull 0,93-1,00). Vel getur verið að breytingin í viðauka 

þunglyndisraskanna hafi haft þessar breytingar. Jafnframt sýndi þessi rannsókn aðeins betri 

áreiðanleika á þunglyndisröskunum, þar sem matmannsáreiðanleiki þunglyndisraskana var 

frá 0,93-1,00 en hjá Lauth og félögum voru þunglyndisraskanir 0,83. Einnig fengust sömu 

niðurstöður fyrir áráttu- og þráhyggjuröskun og hjá rannsóknum sem skoðuðu það í DSM-

IV K-SADS-PL (Ghanizadeh o.fl., 2006).  

 Einnig voru niðurstöður um miðlungs til háa fylgni við mælitæki sem meta 

þunglyndisröskun í samræmi við niðurstöður Lauth o.fl. (2010). Þó í rannsókninni þeirra 

kom fram að börn höfðu hærra meðaltal á matlistunum og því sterkari samleitniréttmæti en 

foreldrar þeirra. Áhugavert var að foreldrar í þessari rannsókn höfðu hærra meðaltal á 

matslistunum og fengu sterkari samleitisréttmæti en börnin þeirra. Möguleg útskýring á 

þessu er að í þessari rannsókn var meðalaldur barna talsvert lægri en í rannsókn Lauth o.fl. 

(2010). Einnig kom í ljós að greining á áráttu- og þráhyggjuröskun hafði háa fylgni við 
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áráttu- og þráhyggjuhluta RCADS samkvæmt svörun foreldra. Það kom ekki marktækur 

munur á heildarskori barna á listanum hjá börnum með röskunina og þeirra sem fengu hana 

ekki, en áhrifastærðin var miðlungs sem bendir til að munur hafi verið á svörun hópanna. 

Almennt hefur áráttu- og þráhyggjukvarði RCADS sýnt gott viðmiðsbundið réttmæti í 

erlendum rannsóknum sem bendir til að þessi kvarði sé gott mat á einkennum áráttu- og 

þráhyggjuröskunar (Chorpita, Moffitt og Gray, 2005; Chorpita o.fl., 2000). Við staðfærslu 

sjálfsmatslista RCADS á Íslandi benti þáttagreining til þess að áráttu- og þráhyggjuröskun 

væri afmarkaður þáttur (Guðríður Þóra Gísladóttir, Urður Njarðvík, Dagmar K. 

Hannesdóttir og Freyr Halldórsson, 2014). Möguleiki er að úrtakið í þessari rannsókn hafi 

verið of lítið. Annar möguleiki er að börnin voru flest ung sem greindust með röskunina og 

fæst þeirra höfðu mikla innsæi í þráhyggjueinkenni sín sem gæti útskýrt svörun þeirra á 

listanum. 

Styrkleikar rannsóknar voru meðal annars þeir að matsmenn fengu sömu þjálfun í 

K-SADS-PL samkvæmt DSM-IV. Jafnframt tóku þeir nokkur K-SADS-PL viðtöl saman 

áður en rannsókn hófst til þess að tryggja eins mikið samræmi og mögulegt var. Annar 

kostur var að tekin voru viðtöl við bæði foreldra og börn (tekið var viðtal við barn 

einsamalt ef það var 12 ára eða eldra) nema í einu viðtali. Þar sem móðir mætti ein því hún 

taldi sex ára barn sitt ekki geta gefið áreiðanlegar upplýsingar.  

Helstu takmarkanir á rannsókninni voru meðal annars að úrtakið var lítið. Aðeins 

einn þátttakandi greindist með mislyndisröskun og það er ekki til neitt staðlað mælitæki 

sem hægt væri að nota til að meta samleitisréttmæti. Nokkrir þátttakendur skiluðu ekki 

útfylltum spurningarlistum, urðu því nokkrir listar ónothæfir. Sumir af þeim foreldum 

töldu börnin sín of ung til að svara þunglyndislistunum og aðrir áttu í erfiðleikum að láta 

börnin sín fylla listanna út.  

 Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að þunglyndisviðauki og áráttu- og 

þráhyggjuviðauki í K-SADS-PL-5 sé réttmætt og áreiðanlegt mat á þunglyndisröskunum 

og áráttu- og þráhyggjuröskun hjá börnum og unglingum. Hvort sem tekið er viðtal við 

barnið eða foreldra þess. Þetta er gott skref í átt að áframhaldandi rannsókn á staðfærslu og 

prófun á K-SADS-PL-5 í íslenskri gerð. 
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Viðauki 2 
 

FYRIRSPURN UM ÞÁTTTÖKU Í RANNSÓKNARVERKEFNI: 

ÍSLENSK STAÐFÆRSLA OG MAT Á 

PRÓFFRÆÐILEGUM EIGINLEIKUM Á DSM-5 

ÚTGÁFU AF K-SADS-PL GREININGARVIÐTALINU 
Við óskum eftir þátttöku þinni í þessu rannsóknarverkefni um að þýða og meta hvort 

þýðingin sé nægilega vönduð. Viðtalið heitir K-SADS-PL (Schedule for Affective Disorders 

and Schizophrenia for School Aged Children - Present and Lifetime version) sem er 

greiningarviðtal fyrir geðrænan vanda barna og unglinga (18 ára og yngri). Þú og foreldrar 

þínir eru beðin um að taka þátt af því að þið hafið verið í samskiptum við Barna og 

Unglingageðdeild Landspítalans (BUGL) eða Litlu Kvíðameðferðarstöðina og óskað eftir 

meðferð frá þeim. Rannsóknin er samstarfsverkefni BUGL, Litlu 

Kvíðameðferðarstöðvarinnar og Sálfræðideild Háskóla Íslands. Hafið endilega samband 

við rannsakendur eða Vísindasiðanefnd ef þið einhverjar spurningar sem þið viljið fá svör 

við. 

HVAÐA FELST Í VERKEFNINU? 

 

Til þess að vita hvort spurningarnar í viðtalinu séu góðar þurfum við að fara í gegnum 

viðtalið með börnum/unglingum og foreldrum. Þátttaka þín snýst um að rannsakandi mun 

leggja viðtalið fyrir þig. Viðtalið tekur um eina til eina og hálfa klukkustund í fyrirlögn. 

Foreldrar þínir verða líka beðnir um að taka þátt og mun rannsakandi leggja viðtalið líka 

fyrir þau. Til þess að meta nákvæmni spyrjanda þá biðjum við líka um að viðtalið verði 

tekið upp með hljóðupptökubúnaði. Annar rannsakandi mun hlusta á öll viðtöl til þess að 

fá upplýsingar um þetta. Einnig munum við biðja ykkur (foreldra og börn) um að svara 

spurningalistum sem einnig meta sömu geðrænu einkenni. 

 

ÁBYRGÐARMAÐUR OG AÐRIR RANNSAKENDUR 

Ábyrgðarmaður rannsóknar 

Guðmundur Skarphéðinsson lektor og sálfræðingur 

Vinnustaður: Háskóli Íslands, sálfræðideild 

Vinnusími: 525-5334 

Netfang: gskarp@hi.is  
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Tengiliður Litlu-KMS 

Steinunn Anna Sigurjónsdóttir, sálfræðingur 

Vinnustaður: Litla Kvíðameðferðarstöðin 

Vinnusími: 5340110 

Netfang: steinunn@kms.is 

Tengiliður BUGL 

Bertrand Lauth, barnageðlæknir og dósent 

Vinnustaður: Barna og Unglingageðdeild Landspítalans 

Vinnusími: 543-4312 

Netfang: bertrand@landspitali.is 

Rannsakendur 
Harpa Hrönn Harðardóttir, Cand.Psych. nemi 
Vinnustaður: Háskóli Íslands, sálfræðideild 
Vinnusími: 848-6097 
Netfang: hhh33@hi.is  
 
Hjördís Ólafsdóttir, Cand. Psych. nemi 
Vinnustaður: Háskóli Íslands, sálfræðideild 
Vinnusími: 773-7548 
Netfang: hjo9@hi.is 
 

ÁVINNINGUR OG ÁHÆTTA FYRIR ÞÁTTTAKENDUR 

Með því að taka þátt í rannsókninni getið þið og meðferðaraðili ykkar fengið nákvæmara 

mat á hvernig þér líður og hvernig meðferð er best fyrir þig. Við höldum að rannsóknin sé 

alveg hættulaus fyrir þátttakendur þar sem við ætlum eingöngu að spyrja spurninga. 

Viðtalið er venjulega nauðsynlegur hluti af mati sem fer fram áður en meðferð hefst 

þannig að ekki er séð að þátttakendur þurfi að gera eitthvað annað en það sem er 

nauðsynlegur hluti af meðferð sem þau sækja um. Helsti ávinningur verkefnisins fyrir 

fólkið í landinu er að geta tekið nýju útgáfuna af K-SADS viðtalinu í notkun sem mun gefa 

enn nákvæmari mat á einkennum geðrænna einkenna hjá börnum hér á landi en áður 

hefur verið gert.  

FRJÁLS ÞÁTTTAKA OG LEIÐIR TIL AÐ HAFNA/HÆTTA ÞÁTTTÖKU 

Þátttaka í verkefninu er algerlega frjáls. Þú mátt líka spyrja ef þig langar að vita meira um 

þetta. Ef þú vilt taka þátt þá biðjum við þig og foreldra þína að skrifa undir upplýst 

samþykki. Þetta þýðir að þið getið hafnað þátttöku eða hætt í rannsóknina hvenær sem er 

án útskýringa og án áhrifa á þá þjónustu sem þið eigið rétt á. Ef þið ákveðið að hætta í 

rannsókninni eftir að þið hafið byrjað þá getið þið farið fram á að öllum upplýsingum um 

mailto:hjo9@hi.is
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ykkur verði eytt. Hafið þó í huga að þar sem við söfnum eingöngu ópersónugreinanlegum 

upplýsingum þá eyðum við öllum persónugreinanlegum upplýsingum eftir að þið hafið 

tekið þátt í viðtalinu og afhent okkur útfyllta spurningalista. Eftir þann tímapunkt getum 

við ekki rekið upplýsingarnar til ykkar og þið getið ekki lengur farið fram á að við eyðum 

upplýsingunum ykkar. 

HVAÐ GERUM VIÐ MEÐ UPPLÝSINGARNAR SEM ÞIÐ VEITIÐ OKKUR 

 

Upplýsingarnar verða notaðar til þess að meta nákvæmni og réttmæti K-SADS viðtalsins. 

Þess vegna munum við safna gögnum um K-SADS í þessari rannsókn. Í nánustu framtíð 

ætlum við líka að rannsaka viðtalið/spurningalistana sem við notum með viðtalinu. Þess 

vegna biðjum við einnig um leyfi til að sameina gögnin sem við notum í þessari rannsókn 

við aðrar rannsóknir þar sem K-SADS og spurningalistarnir verða notaðir (við munum 

einnig biðja um leyfi Vísindasiðanefndar fyrir öðrum rannsóknum). Fyllsta trúnaðar verður 

gætt við úrvinnslu gagna í rannsókninni og þau verða ekki persónugreinanleg. Þetta þýðir 

meðal annars að rannsóknin er algerlega nafnlaus. Þegar rannsakendur fá gögnin í 

hendurnar þá eru samþykkisbréf aðskilin frá listunum og því ógerlegt að tengja foreldri 

eða barn við útfylltan lista og nafnleynd barnsins þannig tryggð. Meðferðaraðilinn mun 

geta notað þessar upplýsingar í meðferð en við munum eingöngu nota 

ópersónugreinanlegar upplýsingar. 

HVERJIR HAFA SAMÞYKKT RANNSÓKNINA 

 

Rannsóknin er unnin með samþykki Vísindasiðanefndar. Númer 17-198. 
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Viðauki 3 

UPPLÝST SAMÞYKKI FYRIR ÞÁTTTÖKU Í 

ÍSLENSK STAÐFÆRSLA OG MAT Á PRÓFFRÆÐILEGUM EIGINLEIKUM Á DSM-5 

ÚTGÁFU AF SCHEDULE FOR AFFECTIVE DISORDERS AND SCHIZOPRENIA FOR 

SCHOOL AGED CHILDREN – PRESENT AND LIFETIME VERSION (K-SADS-PL)  

ÉG STAÐFESTI ÞÁTTTÖKU MÍNA Í VERKEFNINU 

Ég hef lesið upplýsingarnar um rannsóknina sem mér voru afhentar, hef fengið tækifæri til 

að spyrja spurninga um rannsóknina og fengið fullnægjandi svör og útskýringar á atriðum 

sem mér voru óljós. Ég hef af fúsum og frjálsum vilja ákveðið að ég taki þátt í rannsókninni 

og leyfi barni mínu einnig að taka þátt. Mér er ljóst, þó ég hafi skrifað undir þessa 

samstarfsyfirlýsingu, að ég get stöðvað þátttöku barnsins hvenær sem er án útskýringa og 

án áhrifa á þá sálfræði- og/eða læknisþjónustu sem barnið fær eða á rétt á í framtíðinni. 

 Ég hef fengið upplýsingar um hvað felst í verkefninu. Rannsakendur munu leggja 

greiningarviðtal (K-SADS-PL DSM-5 útgáfa) fyrir okkur (foreldra) og barnið okkar. Við 

munum einnig svara spurningalistum. Ég samþykki að viðtalið verði tekið upp á hljóðband 

til þess að meta nákvæmni spyrjanda. Ég samþykki líka að gögnin (ópersónugreinanleg) 

verði sameinuð öðrum rannsóknum í framtíðinni. 

 

Staður og dagsetning Undirskrift foreldris/forráðamanns 
 
 

 

 Nafn foreldris/forráðamanns með 
prentstöfum 

 

Staður og dagsetning Undirskrift foreldris/forráðamanns 
 
 

 

 Nafn foreldris/forráðamanns með 
prentstöfum 
 

Staður og dagsetning Undirskrift þess sem leggur samþykkið 
fyrir 

 
 

 

 Nafn þess sem leggur fyrir með 
prentstöfum 
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Viðauki 4 

UPPLÝST SAMÞYKKI FYRIR ÞÁTTTÖKU Í 

ÍSLENSK STAÐFÆRSLA OG MAT Á PRÓFFRÆÐILEGUM 

EIGINLEIKUM Á DSM-5 ÚTGÁFU AF SCHEDULE FOR AFFECTIVE 

DISORDERS AND SCHIZOPRENIA FOR SCHOOL AGED CHILDREN 

– PRESENT AND LIFETIME VERSION (K-SADS-PL)  

ÉG STAÐFESTI ÞÁTTTÖKU MÍNA Í VERKEFNINU 

Ég hef lesið um upplýsingar um þetta verkefni. Ég hef fengið tækifæri til að 

spyrja spurninga um verkefnið og fengið góð svör og útskýringar á því sem ég 

skildi ekki. Ég hef af fúsum og frjálsum vilja ákveðið að   þátt í verkefninu. Ég 

veit að, þó ég hafi skrifað undir þá get ég hætt hvenær sem er án þess að 

útskýra af hverju og án þess að það hafi áhrif á þá sálfræði- og/eða 

læknisþjónustu sem ég á rétt á núna og í í framtíðinni. 

 Ég hef fengið að vita um hvað verkefnið snýst. Rannsakendur munu 

leggja viðtal fyrir mig og foreldra mína. Við munum líka svara 

spurningalistum. Ég samþykki að viðtalið verði tekið upp á hljóðband til þess 

að meta nákvæmni spyrjenda. Ég samþykki líka að gögn 

(ópersónugreinanleg, þ.e. engar upplýsingar sem hægt er að rekja til mín) 

verði sameinuð öðrum rannsóknum í framtíðinni. 

 

Staður og dagsetning Undirskrift þátttakanda (6-11 ára) 
 
 

 

 Nafn þátttakanda með prentstöfum 
 
 

Staður og dagsetning Undirskrift þess sem leggur samþykkið 
fyrir 

 
 

 

 Nafn þess sem leggur fyrir með 
prentstöfum 
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Viðauki 5 

UPPLÝST SAMÞYKKI FYRIR ÞÁTTTÖKU Í 

ÍSLENSK STAÐFÆRSLA OG MAT Á PRÓFFRÆÐILEGUM 

EIGINLEIKUM Á DSM-5 ÚTGÁFU AF SCHEDULE FOR AFFECTIVE 

DISORDERS AND SCHIZOPRENIA FOR SCHOOL AGED CHILDREN 

– PRESENT AND LIFETIME VERSION (K-SADS-PL)  

ÉG STAÐFESTI ÞÁTTTÖKU MÍNA Í VERKEFNINU 

Ég hef fengið upplýsingar um þetta verkefni. Ég hef fengið tækifæri til að 

spyrja spurninga um verkefnið og fengið fullnægjandi svör og útskýringar á 

því sem ég skildi ekki. Ég hef af fúsum og frjálsum vilja ákveðið að þátt í 

verkefninu. Ég veit að, þó ég hafi skrifað undir þá get ég hætt hvenær sem er 

án þess að útskýra af hverju og án þess að það hafi áhrif á þá sálfræði- 

og/eða læknisþjónustu sem ég á rétt á núna og í í framtíðinni. 

 Ég hef fengið upplýsingar um hvað felst í verkefninu. Rannsakendur 

munu leggja viðtal (K-SADS-PL DSM-5 útgáfa) fyrir mig og foreldra mína. Við 

munum líka svara spurningalistum. Ég samþykki að viðtalið verði tekið upp á 

hljóðband til þess að meta nákvæmni spyrjenda. Ég samþykki líka að gögn 

(ópersónugreinanleg, þ.e. engar upplýsingar sem hægt er að rekja til mín) 

verði sameinuð öðrum rannsóknum í framtíðinni. 

 

Staður og dagsetning Undirskrift þátttakanda (12-18 ára) 

 

 

 

 Nafn þátttakanda með prentstöfum 

 

 

Staður og dagsetning Undirskrift þess sem leggur samþykkið 

fyrir 

 

 

 

 Nafn þess sem leggur fyrir með 

prentstöfum 

 


