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Útdráttur 

Stöðluð greiningartæki eru mikilvæg verkfæri fagaðila innan geðheilbrigðisþjónustunnar til að 

skjólstæðingar fái viðeigandi greiningu og meðferð. The Schedule for Affective Disorders and 

Schizophrenia for School-Age Children-Present and Lifetime version (K-SADS-PL) er 

hálfstaðlað greiningarviðtal sem er mikið notað meðal fagaðila sem sinna börnum og 

unglingum með geðrænan vanda. Tilgangur rannsóknarinnar var að þýða og aðlaga kvíða og 

áfallastreituhluta nýjustu útgáfu viðtalsins að íslenskum aðstæðum og forprófa hana í klínísku 

úrtaki. Rannsóknin fór fram í samstarfi við Barna og unglingageðdeild Landspítala og Litlu 

kvíðameðferðarstöðina. Þátttakendur voru börn á aldrinum 6-17 ára og voru einu skilyrðin 

fyrir þátttöku að þau og foreldrar þeirra skilji og tali íslensku. Lokagreining var fengin með 

því að sameina niðurstöður viðtalanna við barn og foreldri. Þátttakendur svöruðu einnig 

spurningalistum til að bera saman niðurstöður þeirra sem fengu greiningar og þeirra sem 

fengu ekki. Niðurstöðurnar sýndu frammúrskarandi samræmi milli matsmanna (Kappa 0,93-) 

fyrir utan felmtursröskun (Kappa 0,65). Samanburður kvíðagreininga við niðurstöður 

samanburðarlista sýndi fram á að þýðingin hafi gott samleitniréttmæti, sérstaklega þegar 

kemur að greiningu aðskilnaðarkvíðaröskunar og félagskvíðaröskunar. Niðurstöður 

rannsóknarinnar benda til þess að íslensk þýðing og aðlögun höfunda sé réttmætt og 

áreiðanlegt greiningartæki á kvíðaröskunum í klínísku úrtaki á Íslandi. 

 

  



 
   

Abstract 

Standardized diagnostic instruments are important tools for mental health professionals to 

ensure that patients get appropriate diagnosis and treatment. The Schedule for Affective 

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

SADS-PL) is a semi-structured diagnostic interview widely used among professionals who 

treat children and adolescents with psychiatric issues. The purpose of this study was to 

translate and adapt the anxiety and trauma-related sections of the interview to Icelandic 

society and test the translation in a clinical setting in Iceland. The study was conducted in 

cooperation with The Department of Child and Adolescent Psychiatry of the National 

University Hospital of Iceland (BUGL) and The Icelandic Center for Treatment of Pediatric 

Anxiety Disorders (Litla KMS). Participants were children aged 6-17 and the only condition 

for participation was adequate language proficiency by the patient and the parent. Final 

diagnosis was reached by combining child´s and parent´s scores. Participants completed 

anxiety symptoms rating questionnaires in order to evaluate the convergent validity of the 

diagnosis. The results showed excellent inter-rater reliability (Kappa 0,93-1,00) except for 

panic disorder (Kappa 0,65). The diagnoses showed good convergent validity as youth with 

anxiety disorders had significantly higher scores on all anxiety-related questionnaires than 

youth without an anxiety disorder. The results indicate that the Icelandic translation and 

adaptation of the anxiety and trauma-related sections of the DSM-5 K-SADS-PL is reliable 

and valid in a clinical population in Iceland. 
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Bakgrunnur 

Grunnurinn að góðri geðheilbrigðisþjónustu er að hægt sé að framkvæma áreiðanlegar og 

réttmætar greiningar svo þeir sem á þurfa að halda fái aðgang að viðeigandi meðferð. Það er 

því nauðsynlegt að fagaðilar hafi aðgang að nýjum, stöðluðum greiningartækjum sem þýdd 

eru á þeirra móðurmál og eru aðlöguð að samfélagi skjólstæðingsins. The Schedule for 

Affective Disorders and Schizophrenia for School-Age Children-Present and Lifetime version 

(K-SADS-PL) er spyrjendamiðað viðtal sem ætlað er til greiningar geðrænna vandamála hjá 6-

18 ára börnum (Kaufmann o.fl., 1997). Greiningarviðmið viðtalsins eru í samræmi við 

greiningarviðmið Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) (American 

Psychiatric Association, 1994). Viðtalið er mikið notað á klínískum vettvangi og hefur þar 

víðtækt notagildi fyrir geðlækna og sálfræðinga (Gísli Baldursson, Páll Magnússon, H. 

Magnús Haraldsson og Matthías Halldórsson, 2012). Það hefur verið aðlagað og þýtt á yfir 

tuttugu tungumál (Kaufman og Scheweder, 2004; Kaufmann o.fl., 1997), þar á meðal á 

íslensku. Helstu takmarkanir viðtalsins eru þær að það getur tekið langan tíma séu einkenni 

mörg eða einkennamynd flókin og krefst það þess að matsaðili fái ítarlega þjálfun (Kaufman 

o.fl., 1997). 

Próffræðilegir eiginleikar eldri útgáfu viðtalsins á upprunatungumálinu eru almennt 

ágætir þá sérstaklega þegar kemur að samræmi milli matsmanna og endurtektaráreiðanleika 

(Kaufman o.fl, 1997; Kaufman og Schweder, 2004; Birmaher o.fl., 2009). Það sama má segja 

um núverandi íslenska útgáfa þess (Lauth o.fl., 2008; Lauth, Levy, Júlíusdóttir, Ferrari og 

Pétursson, 2008; Lauth, Arnkelsson, Magnusson, Skarphedinsson, Ferrari og Petursson,  

2010a) og ýmsar erlendar þýðingar (Shanee, Apter og Weizman, 1997; Kim o.fl., 2004; 

Ghanizadeh, Mohammadi og Yazdanshenas, 2006; Ulloa o.fl., 2006; Shahrivar, Kousha, 

Moallemi, Tehrani‐Doost og Alaghband‐Rad, 2009; Jarbin, Andersson, Råstam og Ivarsson, 

2017; Brasil og Bordin, 2010; Fransisco, de la Peña o.fl., 2018. Engar rannsóknir fundust um 

próffræðilega eiginleika DSM-5 útgáfu K-SADS-PL á ensku við leit sem framkvæmd var í 

árslok 2017 fyrir utan rannsókn Chen, Shen og Shur-Fen Gau (2017) en niðurstöður þeirra 

bentu til þess að kínversk þýðing viðtalsins hefði viðunandi samræmi milli matsmanna og gott 

samleitni og aðgreiningarréttmæti. 

Kvíðaraskanir eru eitt algengasta geðræna vandamál sem finnst meðal barna og 

unglinga í dag og hafa rannsóknir sýnt að K-SADS-PL sé réttmætt og áreiðanlegt mælitæki 

þegar  kemur að greiningu kvíðaraskana (Kaufman o.fl, 1997; Villabø, Oerbeck, Skirbekk, 

Hansen og Kristensen, 2016; Jarbin o.fl., 2017; Lauth o.fl., 2008). Í grein Villabø o.fl. (2016) 

kom meðal annars fram að K-SADS-PL hefði gott samleitniréttmæti og aðgreiningarréttmæti 
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og rannsókn Jarbin o.fl (2017) sýndi að viðtalið hefði gott til framúrskarandi forspárréttmæti 

(e. predictive validity) þegar kæmi að kvíðaröskunum. 

Þó nokkrar breytingar voru gerðar á greiningarviðmiðum kvíðaraskana í nýjustu 

útgáfu DSM og nýjasta útgáfa K-SADS-PL endurspeglar þessar breytingar. Viðáttufælni (e. 

agoraphobia) og felmtursröskun (e. panic disorder) eru nú sitt hvor röskunin svo að heilum 

hluta um viðáttufælni var bætt við viðkaukann. Í viðmiðum fyrir víðáttufælni er búið að setja 

aðstæður sem valda kvíða í fimm flokka, til að ná viðmiðum þarf einstaklingur að óttast 

aðstæður í minnsta kosti tveimurþeirra. . Í upphafi viðauka fyrir félagskvíðaröskun (e. social 

anxiety disorder) er farið aftur yfir aðstæður sem valda kvíða og tekið fyrir hvort aðstæður 

valdi nánast alltaf kvíða í staðin fyrir að spyrja út í samskipti innan fjölskyldunnar auk þess 

sem spurt er um ótta við niðurlægingu. Búið er að breyta spurningu um líkamlegar 

umkvartanir í almennri kvíðaröskun (e. generalized anxiety disorder) til að innihalda einnig 

heilsukvíða, tekin var út spurning um þörf fyrir huggun og spurning um áhyggjur af 

framtíðinni sett í staðin. Tímalengd einkenna var færð úr sex mánuðum í þrjá.  

Í áfallastreituröskun (post-traumatic stress disorder) er búið að bæta við spurningu um 

tilraunir til að forðast hugsanir og tilfinningar sem tengjast áfallinu og búið að skipta 

spurningu um leiki sem tengjast áfallinu hjá börnum út fyrirspurningu um ofurárvekni. 

Spurning um að upplifa ekki tilfinningaleg tengsl var færð úr viðaukanum í skimunarlistann 

og spurningum um sjónhverfingar (e. illusion) og ofskynjanir var breytt í spurningu um 

afturhvarf í tíma (e. flashback). Búið er að bæta við spurningum um neikvæðar tilfinningar, 

trú og væntingar, skort á jákvæðum tilfinningum og aukna áhættuhegðun. Með öllum þessum 

breytingum sem aðeins hafa verið gerðar í kvíða og áfallastreituhluta K-SADS-PL er 

nauðsynlegt að fagaðilar hafi aðgang að þýddri útgáfu sem fer eftir nýjustu 

greiningarviðmiðum. 

Þýðingarferlið á kvíða-, áfallastreitu-, áráttu- og þráhyggju- og þunglyndishluta DSM-

5 útgáfu K-SADS-PL hófst í október 2017. Önnur grein fjallar um próffræðilega eiginleika 

áráttu og þráhyggju- og þunglyndishluta viðtalsins (Harpa Hrönn Harðardóttir, 2018). Hvað 

varðar viðmið um þýðingu á sálfræðilegum mælitækjum má líta til greinar Einars 

Guðmundssonar (2005) um þýðingu og staðfærslu sálfræðilegra prófa. Þýðendur þurfa að 

hafa góð tök á báðum tungumálum, þeir þurfa að hafa sérþekkingu á því efni sem verið er að 

þýða og þeir þurfa að þekkja til beggja menningarsvæða. Notast ætti við aðra af tveim 

viðurkenndum aðferðum við þýðingu þ.e. að þýða og svo bakþýða eða gera að minnsta kosti 

tvær sjálfstæðar þýðingar sem eru sameinaðar með þriðja aðila. Það er einnig nauðsynlegt að 

gera tvær forprófanir á þýddu mælitæki. 
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Tilgangur þessarar rannsóknar var að þýða og aðlaga kvíða- og áfallstreituhluta DSM-

5 útgáfu K-SADS-PL að íslensku samfélagi, forprófa þýðinguna í íslensku, klínísku þýði og 

kanna próffræðilega eiginleika hennar. Ætlast var til þess að þýdd og aðlöguð útgáfa 

viðtalsins sýni gott sæmræmi milli matsmanna sem og gott samleitniréttmæti kvíða- og 

áfallastreitugreininga. 

Aðferð 

Þátttakendur 

Vísindasiðanefnd heilbrigðisráðuneytisins gaf leyfi fyrir rannsókninni (sjá viðauka 1) sem fór 

fram í samstarfi við Barna og unglingageðdeild Landspítala Háskólasjúkrahúss (BUGL) og 

Litlu kvíðameðferðarstofuna (Litla KMS). BUGL sinnir yfirleitt skjólstæðingum með 

fjölbreyttan vanda á borð við hegðunar- og tilfinningarvanda og í sumum tilfellum 

sjálfsvígshegðun. Litla KMS er einkarekin sálfræðistofa sem sinnir fyrst og fremst 

einstaklingum með kvíða og annan tilfinningavanda. Öllum skjólstæðingum sem leituðu á 

göngudeild BUGL eða hófu meðferð á Litlu KMS á tímabilinu 10. febrúar til 27. mars var 

boðið að taka þátt í rannsókninni. Einu skilyrðin fyrir þátttöku voru að börnin væru á 

aldrinum 6-17 ára og að þau og foreldrar þeirra skilji og tali íslensku. 29 fjölskyldur af þeim 

30 sem var haft samband við tóku þátt. Fjölskyldan sem ekki tók þátt forfallaðist vegna 

veikinda. 

 

Mælitæki 

Þátttakendur svöruðu tíu matslistum auk þess að taka þátt í K-SADS-PL viðtali. Í þessari 

ritgerð var eingöngu notast við niðurstöður RCADS og MASC auk þeirra hluta K-SADS-PL 

þar sem farið er yfir einkenni felmtursröskunar, víðáttufælni, aðskilnaðarkvíða (e. seperation 

anxiety disorder), félagskvíðaröskunar, kjörþögli (e. selective mutism), sértækrar fælni (e. 

specific phobia), almennrar kvíðaröskunar, áfallastreituröskunar og bráðastreituröskunar (e. 

acute stress disorder).  

Í K-SADS-PL viðtali er farið yfir einkenni helstu geðraskanna sem greindar eru í 

börnum og unglingum, bæði núverandi einkenni og í fortíð. Viðtalið er tekið við barnið 

og/eða annan áreiðanlegan heimildarmann. Yfirferð viðtalsins tekur 45 til 75 mínútur og eru 

einkennum gefin stig á þriggja punkta mælikvarða, þrjú stig ef einkenni eru yfir viðmiðum, 

tvö stig ef þau eru undir og eitt stig ef það er ekki til staðar. Viðtalið samanstendur af 

skimunarviðtali og viðaukum, niðurstöður skimunarviðtals gefa til kynna hvaða viðauka þarf 

að fara í gegnum (Chambers o.fl., 1985; Kaufman o.fl., 1996).  
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Revised Children‘s Anxiety and Depression Scale (RCADS) er spurningalisti sem 

inniheldur 47 spurningar sem er til í tveimur útgáfum, annars vegar sem barnið svarar sjálft og 

hins vegar mat foreldris. Listinn byggir á greiningarviðmiðum DSM-IV fyrir kvíða og 

þunglyndi og hann ætlaður börnum og unglingum á aldrinum 7-18 ára. Staðhæfingar eru 

settar fram á á fjögurra punkta stiku þar sem svarmöguleikarnir eru alltaf (4 stig), oft (3 stig), 

stundum (1 stig) og aldrei (0 stig). Hann hefur sex undirkvarða: Aðskilnaðarkvíðaröskun, 

Almenn kvíðaröskun, Félagskvíðaröskun, Ofsakvíðaröskun, Þunglyndi og Áráttu og 

þráhyggju. Það er bæði hægt að reikna heildarskor og skor fyrir hvern undirkvarða (Chorpita, 

Yim, Moffitt, Umemoto og Francis, 2000). Rannsóknir á próffræðilegum eiginleikum listans 

benda til þess að hann búi yfir góðu innra samræmi og réttmæti í almennu og klínísku úrtaki 

(Chorpita o.fl., 2000; de Ross og Gullone, van Lang, Ormel og Verhulst, 2006; Esbjørn, 

Sømhovd, Turnstedt og Reinholdt-Dunne, 2012). Íslensk þýðing listans hefur viðunandi 

próffræðilega eiginleika en lengri útgáfa listans er talin hafa óljóst innra samræmi en innra 

samræmi styttri útgáfu er viðunandi (Gísladóttir, Njarðvík, Hannesdóttir og Halldórsson, 

2014). 

Fjölþáttakvíðakvarði fyrir börn (Multidimensional Anxiety Scale for Children, MASC) 

er sjálfsmatslisti sem inniheldur 39 spurningar sem meta einkenni kvíða hjá börnum og 

unglingum á aldrinum 8-19 ára. Staðhæfingar eru settar fram á fjögurra punkta stiku þar sem 

svarmöguleikarnir eru „Á oft við um mig“ (4 stig), „Á stundum við um mig“ (3 stig), „Á 

næstum aldrei við um mig“ (1 stig) og „Á aldrei við um mig“ (0 stig). Listinn byggir á fjórum 

kvörðum: líkamleg einkenni, forðunarhegðun, félagsfælni og skyndileg ofsahræðsla eða 

hræðsla við aðskilnað (March, Sullivan og Parker, 1999). Íslensk þýðing listans er almennt 

réttmæt og áreiðanlegt mælitæki fyrir kvíða hjá íslenskum börnum og unglingum í almennu 

þýði sé litið til heildarútkomu hans, innra samræmi þýðingarinnar er ekki viðunandi svo taka 

ætti niðurstöðum úr undirkvörðum með fyrirvara (Ólason, Sighvatsson og Smári, 2004). 

Jafnframt hefur verið sýnt fram á takmarkað réttmæti listans klínísku úrtaki einstaklinga með 

margar raskanir og alvarlegan vanda (Skarphéðinsson, Villabø og Lauth, 2015). 

 

Framkvæmd 

Rannsakendur voru tveir nemar í sálfræði, cand. psych. við Háskóla Íslands og undir 

handleiðslu Guðmundar Skarphéðinssonar lektors við sálfræðideild Háskóla Íslands. 

Íslensk þýðing og aðlögun á hluta af nýjustu útgáfu K-SADS sem samsvarar DSM-5 var 

framkvæmd í upphafi rannsóknarvinnu. Þunglyndis-, áráttu og þráhyggju-, kvíða- og 

áfallastreituhlutar viðtalsins voru teknir fyrir. Harpa Hrönn Harðardóttir, Hjördís Ólafsdóttir 
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og Guðmundur Skarphéðinsson staðfærðu og þýddu. Allir þýðendur höfðu gott vald á bæði 

íslensku og ensku, bjuggu yfir þekkingu um báða menningarheima og á þeim hugtökum sem 

tekin eru fyrir í viðtalinu. 

Í byrjun var DSM-5 útgáfa viðtalsins borin saman við DSM-IV útgáfuna  til að kanna 

hvaða hlutar viðtalsins voru óbreyttir á milli útgáfa og sjá hvaða kafla mætti nota aftur. Um 

80% viðtalsins var hægt að endurnýta milli þýðinga. Þýðingin fór fram með þeim hætti að 

tveir aðilar gerðu tvær sjálfstæðar þýðingar á viðtalinu óháð hvor öðrum og þriðji aðili 

sameinaði þær í eina endanlega útgáfu. Orðalag og vafasamar þýðingar í eldri íslensku 

útgáfunni voru jafnframt endurskoðaðar. Í sumum tilfellum breyttu rannsakendur spurningum 

til að eiga betur við í íslensku samfélagi, t.d. innihélt spurning um stórslys snjóflóð og stórhríð 

í aðlagaðri útgáfu auk þeirra atriða sem komu fram í ensku útgáfunni. 

Þátttakendur fengu skriflegar upplýsingar um rannsóknina áður en rannsókn hófst (sjá 

viðauka 2). Foreldrar skrifuðu undir upplýst samþykki áður en rannsókn hófst (sjá viðauka 3) 

og einnig var farið fram á undirskrift þeirra barna sem gátu (sjá viðauka 4 og 5). Ef 

þátttakandi var undir tólf ára aldri tók einn matsmaður viðtalið við bæði barnið og foreldra 

samtímis og annar matsmaður mat viðtalið á staðnum. Ef barnið var eldra en tólf ára tók einn 

matsaðili viðtal við barnið og annar við foreldra sitt í hvoru herberginu. Öll viðtölin voru 

tekin upp með hljóðupptökutæki. Lokagreining var fengin með því að sameina svör foreldra 

og barns, ef að heimildarmenn voru ósammála voru svör foreldra tekin gild varðandi hegðun 

en svör barns ef um var að ræða upplifun eða tilfinningu (Lauth, Arnkelsson, Magnusson, 

Skarphedinsson, Ferrari og Petursson (2010b). Þeir rannsakendur sem framkvæmdu viðtölin 

höfðu fengið margþætta þjálfun við fyrirlögn eldri útgáfu íslenska K-SADS-PL, annars vegar 

setið 10 tíma fræðilegt námskeið hjá Bertrand Lauth og Páli Magnússyni, hins vegar 15 tíma 

handleiðslu hjá leiðbeinanda við skorun viðtalsins sem og klíníska þjálfun í fyrirlögn þess á 

BUGL. 

 

Tölfræðileg greining 

Forritið The Statistical Package for Social Sciences (SPSS, útgáfa 20) var notað við 

tölfræðilega greiningu á niðurstöðum. Cohen‘s Kappa tölfræði var notuð til að meta 

matsmannaáreiðanleika. Gengið var út frá kenningum Spitzer, Fleiss og Endicott (1978) til að 

túlka Kappa stuðulinn þar sem 0,75 er frammúrskarandi, 0,59-0,75 er gott, 0,40-0,58 er 

viðunandi og lægra en 0,40 er óviðunandi. Reiknuð voru t-próf til að skoða hvort marktækur 

munur væri á skori þeirra sem voru með tiltekna kvíðaröskun á K-SADS-PL og þeirra sem 

ekki voru með röskun. Þar að auki var Cohen‘s d notað til að finna staðlaðan meðaltalsmun á 
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heildarskori lista hjá þeim sem voru með röskun og þeirra sem ekki voru með röskun 

(McGrath og Meyer, 2006).Farið var eftir viðtölum og samanburðarlistum 29 þátttakenda, alls 

voru þrír þátttakendur sem ekki fylltu út MASC listann og fjórir RCADS listar voru óútfylltir 

eða fylltir út á óviðeigandi hátt svo ekki var hægt að reikna þá með. Ef svör vantaði í lista var 

reiknað áætlað skor út frá meðtalskori þess þáttar sem við átti, þ.e. ef það vantaði minna en 

20% atriða í tilteknum þætti. Ef það vantaði meira en 20% var sá þáttur ekki reiknaður. 

 

Niðurstöður 
Þátttakendur og greiningar 

Greining var fengin með því að sameina niðurstöður beggja matsaðila út frá bæði viðtölum 

við foreldri og barn. Börnin voru á aldrinum 6-17 ára, meðalaldur 11,7 (sf=3,86) og 51,7% 

(n=15) voru drengir. Tilvísunarástæða var vegna hegðunarvanda, kvíða eða tilfinningavanda. 

Þátttakendur voru með misalvarlegan vanda og var mikið um fylgiraskanir. Meðaltal K-

SADS-PL raskana hjá hverjum skjólstæðingi var 1,89 (sf=1,16, frá 0-5). Alls voru 11 með 

tvær greiningar, einn með fimm og fimm með enga. Yfir allt náðu 24 þátttakendur (82,7%) 

viðmiðum fyrir kvíðaraskanir en aðeins einn greindist með áfallastreituröskun og engin með 

bráðastreituröskun. Flestir greindust með almenna kvíðaröskun (n=18) og félagskvíðaröskun 

(n=14). Sjá töflu 1. 

Tafla 1 

Tíðni greininga 

Greiningar Barn  Foreldri Fjöldi alls % 

Kvíðaraskanir 23  24 24 82,8 

Felmtursröskun 2  3 3 10,3 

Víðáttufælni 2  2 2 6,9 

Aðskilnaðarkvíði 7  7 7 24,1 

Félagsfælni 13  14 14 48,3 

Kjörþögli 2  2 2 6,9 

Sértæk fælni 6  6 6 20,1 

Almenn kvíðaröskun 16  18 18 62 

Áfallastreituröskun 1  1 1 3,4 

Bráðastreituröskun 0  0 0 0 

Engin greining 6  5 5 17,7 

Ein greining 5  5 5 17,7 

Tvær greiningar 9  11 11 37,9 

Þrjár greiningar 3  4 4 13,8 

Fjórar greiningar 1  2 2 6,9 

Fimm greiningar 1  1 1 3,4 

Talsverður munur var á greiningum sem gefnar voru á göngudeild BUGL og Litlu KMS. Þeir 

sem greindust með þunglyndisraskanir voru allir á BUGL, nokkuð jöfn hlutföll voru milli 
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stofnanna hvað varðar almennan kvíða, félagskvíðaröskun og víðáttufælni og mun fleiri 

greindust með aðskilnaðarkvíða, sértæka fælni, kjörþögli og áráttu- og þráhyggju á Litlu 

KMS. Sjá töflu 2. 

Tafla 2 

Tíðni greininga á göngudeild BUGL í samanburði við Litlu KMS  

 BUGL Litla KMS 

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

    Alvarleg þunglyndisröskun 10 34,5 0 0,0 

    Óyndisröskun 11 37,9 0 0,0 

    Mislyndisröskun 1 3,4 0 0,0 

Kvíðaraskanir 12 41,4 12 41,4 

    Almenn kvíðaröskun 10 3,4 8 27,6 

    Félagskvíðaröskun 8 27,6 6 20,7 

    Felmtursröskun 3 10,3 0 0,0 

    Víðáttufælni 1 3,4 1 3,4 

    Kjörþögli 0 0,0 2 6,9 

    Sértæk fælni 1 3,4 5 17,2 

    Aðskilnaðarkvíðaröskun 2 6,9 5 17,2 

Áráttu- og þráhyggjuröskun 1 3,4 6 20,7 

ADHD 2 6,9 0 0,0 

Áfallastreituröskun 0 0,0 1 3,4 

Bráðastreituröskun 0 0,0 0 0,0 

 

Samræmi matsmanna 

Kappa stuðull fyrir samræmi milli matsmanna í viðtölum við börnin sjálf var góður til 

frammúrskarandi (0,93-1,00) nema fyrir felmtursröskun (0,65) (0,65-1,0) og frammúrskarandi 

fyrir viðtöl við foreldra (1,0). Sjá töflu 3. 

Tafla 3 

Samræmi greininga matsmanna miðað við Cohen‘s Kappa 

Greining Viðtal við barn Viðtal við foreldri 

Felmtursröskun 0,65 1,0 

Víðáttufælni 1,0 1,0 

Aðskilnaðarkvíði 1,0 1,0 

Félagsfælniröskun 0,93 1,0 

Kjörþögli 1,0 1,0 

Sértæk fælni 1,0 1,0 

Almenn kvíðaröskun 0,93 1,0 

Áfallastreituröskun 1,0 1,0 

Bráðastreituröskun 1,0 1,0 
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Samleitniréttmæti 

Þau börn sem höfðu kvíðaröskun samkvæmt K-SADS-PL voru með marktækt hærri 

heildarútkomu á kvíðakvarða RCADS miðað við þau sem ekki voru með kvíðaröskun, hvort 

sem litið er á sjálfsmatskvarðann eða svör foreldra (sjálfsmatskvarðinn t=1,61, P<0,001; svör 

foreldra t=2,48, P<0,001). Áhrifastærð munar á meðaltölum þeirra var stór. Einnig var 

heildartala á MASC hærri hjá börnum með kvíðaröskun miðað við þau sem voru ekki með 

kvíðaröskun (sjálfsmatskvarði MASC t=3,04, P=0,001). Áhrifastærð munar á meðaltölum 

var stór. Sjá nánar í töflu 4. 

Tafla 4 

Samanburður K-SADS-PL greiningum og heildarútkomu kvíðakvarða RCADS og MASC 

 Kvíðaröskun til staðar (24) Kvíðaröskun ekki til staðar (5)  

 M (SF) M (SF) d 

RCADS-heildartala –  

barn 

56,8 (36,6) 26 (21,5) 0,88* 

RCADS- heildartala – 

foreldri 

47,1 (14,9) 29,8 (7,5) 1,24* 

MASC- heildartala 63,5 (16,6) 35 (20,6) 0,99* 

M = meðaltal, Sf = staðarfrávik, d = Cohen‘s d 

 *<0,05 

Þeir sem greindir voru með aðskilnaðarkvíðaröskun voru með marktækt hærra skor á 

aðskilnaðarkvíða-undirkvarða RCADS miðað við þá sem ekki fengu greiningu, bæði út frá 

sjálfsmatskvarðanum og svörum foreldra (sjálfsmatskvarði t=1,77, P<0,001; svör foreldra 

t=2,19, P<0,001). Áhrifastærð var stór í báðum tilvikum. Það var einnig marktækur munur á 

skorum þeirra á félagskvíðakvarðanum og kvarðanum fyrir almenna kvíðaröskun í öfuga átt 

og áhrifastærð var lítil til miðlungs í þeim tilfellum. Þeir sem voru greindir með 

félagskvíðaröskun voru með marktækt hærra skor á félagskvíða-undirkvarða RCADS miðað 

við þá sem ekki fengu greiningu (sjálfsmatskvarði t=1,72, , P<0,001; svör foreldra t=2,44, 

P<0,001 Áhrifastærð var stór miðað við svör foreldra en í meðallagi á sjálfsmatskvarðanum. 

Það var einnig marktækur munur á skorum þeirra á aðskilnaðarkvíðakvarðanum og 

kvarðanum fyrir almenna kvíðaröskun en áhrifastærð var þar lítil til stór. Þeir sem voru 

greindir með almenna kvíðaröskun voru með marktækt hærra skor á RCADS undirkvarða sem 

tengist einkennum almennrar kvíðaröskunar en þeir sem ekki voru greindir með almenna 

kvíðaröskun (sjálfsmatskvarði t=0,93, P<0,001; svör foreldra t=1,31, P<0,001). Áhrifastærð 

var lítil miðað við sjálfsmatskvarðann en í meðallagi miðað við svör foreldra. Það var einnig 

marktækur munur á skorum þeirra á aðskilnaðarkvíðakvarðanum og félagskvíðakvarðanum en 

áhrifastærð var þar miðlungs til stór. 
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Tafla 5 

Samanburður á K-SADS-PL greiningum og útkomu á RCADS undirkvörðum eftir 

heimildamanni 

                         Aðskilnaðarkvíðaröskun                 Félagskvíðaröskun                 Almenn kvíðaröskun 

 

 

 

RCADS 

undirkvarðar 

Röskun 

(7) 

Ekki 

röskun 

(22) 

 Röskun 

(14) 

Ekki 

röskun 

(15) 

 Röskun 

(18) 

Ekki 

röskun 

(11) 

 

 M (Sf) M (Sf) d M (Sf) M (Sf) d M (Sf) M (Sf) d 

Aðskilnaðarkvíði - 

barn 

11,6 (3,8) 6,8 (5,6) 0,89* 10 (4,8) 6,1 (5,6) 0,75* 9 (5,7) 6 (5,6) 0,55* 

Félagsfælni –  

barn 

11 (3,9) 14,3 (7,2) -0,49* 16,1 (6,3) 11,5 (6,6) 0,71* 15,1 (7) 11,1 (5,6) 0,61* 

Almennur kvíði –  

barn 

6,8 (4,1) 13,5 (6,8) -0,31* 17,7 (30) 7,4 (3,5) 0,51* 15,1 (26) 7,1 (4) 0,39* 

Aðskilnaðarkvíði –  

foreldri 

13,3 (4,5) 7,2   (4,6) 1,39* 9,7 (5,2) 7,5 (5,2) 0,43* 9,6 (5) 6,7 (5,1) 0,58* 

Félagsfælni –  

foreldri 

13,5 (5,5) 14,6 (5,9) -0,19* 16,9 (5,4) 12 (5,1) 0,94* 16 (6,2) 11,3 (3,3) 0,92* 

Almennur kvíði – 

foreldri 

10,2 (4,3) 8,2 (3) 0,54* 8,2 (2,4) 9,3 (3,9) -0,27* 9,4 (3,6) 

 

7,7 (2,5) 0,52* 

M = meðaltal, Sf = staðarfrávik, d = Cohen‘s d 

 *p<0,05 

Umræða 

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að greiningar á kvíðaröskunum með íslenskri 

þýðingu DSM-5 K-SADS-PL séu réttmætar og áreiðanlegar. Þessi forprófun sýndi fram á 

góðan matsmannaáreiðanleika og almennt gott samleitniréttmæti, sérstaklega við greiningu á 

aðskilnaðar- og félagskvíða. Samleitniréttmæti var ábótavant í almennri kvíðaröskun. 

 Hvað varðar aðferðir við þýðingu og aðlögun viðtalsins stóðust höfundar öll viðmið 

Einars Guðmundssonar (2005) nema eitt þar sem ekki var gerð forprófun í litlu úrtaki fyrst. 

Þýðendur höfðu góð tök á báðum tungumálum, höfðu sérþekkingu á því efni sem verið var að 

þýða og þekktu til beggja menningarsvæða. Notuð var viðurkennd aðferð við þýðinguna, þ.e. 

gerðar voru tvær sjálfstæðar þýðingar sem voru sameinaðar af þriðja aðila. 

 Niðurstöðurnar eru í takt við niðurstöður Villabø o.fl. (2016), Chen, Shen og Shur-Fen 

Gau (2017),Ghanizadeh o.fl. (2004) og Kim o.fl. (2004) hvað varðar samleitniréttmæti K-

SADS-PL við greiningu kvíðaraskana. Í rannsókn Villabø, o.fl. (2016) kom fram að K-SADS-

PL hefði almennt gott samleitniréttmæti þegar kæmi að kvíðaröskunum, sérstaklega fyrir 

aðskilnaðar- og félagskvíða. Þar mátti aðeins líffræðileg móðir sitja fyrir svörum, en í 
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núverandi rannsókn voru ekki sett skilyrði varðandi heimildamann. Í fimm tilfellum í þessari 

rannsókn voru báðir foreldrar heimildarmenn og í tveimur tilfellum var aðeins faðir í öðrum 

viðtölum var móðir heimildamaður. Rétt eins og í rannsókn Villabø, o.fl. (2016)  voru hér 

fleiri en einn heimildarmaður sem er mikill kostur. Þegar heimildarmönnum bar ekki saman 

um einkenni í núverandi rannsókn var litið til niðurstaðna Lauth o.fl. (2010b) sem sýndi fram 

á að foreldri hefði yfirleitt betri innsýn á sýnilega hegðun frekar en huglæga upplifun. 

Niðurstöðurnar endurspegla einnig niðurstöður Lauth o.fl. (2008) og Ulloa o.fl. (2006) 

hvað varðar matsmannaáreiðanleika en þar var áreiðanleiki milli matsmanna einnig góður eða 

frammúrskarandi á kvíða og áfallastreituröskunum sem greindar eru út frá DSM. Taka skal 

fram að báðir matsaðilar í núverandi rannsókn fengu sambærilega þjálfun frá sömu aðilum á 

sömu stofnun, sóttu sama námskeið um viðtalið og höfðu sama leiðbeinanda. Það er því 

möguleiki að ef sambærileg rannsókn væri gerð með matsmönnum sem væru óvanir að vinna 

saman og hefðu ekki fengið sömu þjálfun yrðu niðurstöðurnar aðrar. Sami vandi var einnig til 

staðar við þýðingu viðtalsins eins og var hjá Lauth, Magnusson, Ferrari og Petursson (2008) 

þar sem íslenskur orðaforði er talsvert minni en sá enski, þá sérstaklega þegar kemur að 

orðum sem tengjast tilfinningum og mjög sértækum hugtökum, t.d. áttu þýðendur í 

erfiðleikum með setningar á borð við „nihilistic or morbid thoughts“ sem var þýdd sem 

„sjálfsásökunartengdar dauða- eða hryllingshugsanir“ frekar en „vonleysis- eða 

hryllingshugsanir“ eins og var í eldri útgáfu. 

Athygli vakti að aðeins þrír greindust með felmtursröskun og aðeins einn með 

áfallastreituröskun þrátt fyrir að markmið að fá þátttakendur með alvarlegan og margþættan 

vanda. Einnig voru nokkuð margir með áráttu og þráhyggjugreiningu miðað við stærð 

úrtaksins sem stafar líklega af því að Litla KMS hafði nýlega auglýst eftir börnum sem grunur 

var á að væru með slíka greiningu. Þó svo að ekki hafi verið tekið sérstaklega á 

aðgreiningarréttmæti í þessari grein voru skor þátttakenda á undirkvörðum matslistanna 

einnig borin saman við greiningar sem ekki áttu við undirkvarðana. Þar kom í ljós að í öllum 

skoðuðum tilfellum var einnig marktækur munur á skorum þátttakenda en það má t.d. útskýra 

út frá því að mikill samsláttur var á milli þeirra raskanna sem skoðaðar voru, 

aðskilnaðarkvíðaröskun, félagskvíðaröskun og almenn kvíðaröskun. 

Þó svo að rannsóknin hafi sýnt fram á góðan árangur ber að nefna nokkar takmarkanir. 

Það komu upp ákveðnir erfiðleikar við að fá þátttakendur til að fylla út samanburðarlistana á 

fullnægjandi hátt, í sumum tilfellum var tilteknum listum ekki svarað eða þeim svarað illa. 

Alls voru þrír MASC listar og fjórir RCADS listar ónothæfir þar sem þátttakendur höfðu fyllt 

út minna en 80% af listanum. Einnig áttu börnin stundum erfitt með að tjá og skilja eigin 
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tilfinningar. Því miður náði aðeins einn þátttakandi greiningarviðmiðum fyrir 

áfallastreituröskun og því er í raun ekki hægt að segja til um próffræðilega eiginleika þess 

hluta viðtalsins út frá þessari rannsókn. 

Þýðing og aðlögun kvíða og áfallastreituhluta K-SADS-PL á íslensku er mikilvægt 

skref í áttina að því að fagaðilar hafi aðgang að nýju og uppfærðu greiningartæki sem hefur 

þekkta próffræðilega eiginleika í íslenskum aðstæðum. Rannsókn þessi er hluti af stærra 

verkefni sem felur í sér þýðingu og aðlögun á öllu DSM-5 K-SADS-PL og er það verkefni 

framtíðarinnar að klára þýðinguna og meta próffræðilega eiginleika í klínísku úrtaki. 

Forprófun á íslenskri þýðingu höfunda á kvíða og áfallastreituhluta DSM-5 K-SADS-PL 

sýndi að hún sé réttmætt og áreiðanlegt greiningartæki til greiningar á kvíðaröskunum. 
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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  

Tengiliður Litlu-KMS 

Steinunn Anna Sigurjónsdóttir, sálfræðingur 

Vinnustaður: Litla Kvíðameðferðarstöðin 

Vinnusími: 5340110 

Netfang: steinunn@kms.is 

Tengiliður BUGL 
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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 

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 

 

mailto:hjo9@hi.is
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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 
 

 
 

 

 


