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Útdráttur 

Mikilvægt er að mat á alvarleika áráttu- þráhyggjuröskunar (ÁÞR) í byrjun meðferðar og í 

rannsóknum sé bæði áreiðanlegt og réttmætt. Gullstaðallinn í mati á alvarleika ÁÞR, bæði í 

klínísku starfi og rannsóknum, er hálfstaðlaða viðtalið Children‘s Yale-Brown Obsessive 

Compulsive Scale (CY-BOCS). Þörf er á nýrri þýðingu á viðtalinu á íslensku meðal annars til 

þess að fylgja þróun erlendis og grípa sem flest einkenni. Markmið þessarar rannsóknar var 

að þýða og staðfæra viðtalið ásamt því að athuga próffræðilega eiginleika í litlu klínísku 

úrtaki (n=5). Enn fremur var ætlunin að draga saman grunnlínu í erlendum 

slembivalsrannsóknum og bera saman við íslenska úrtakið. Niðurstöður voru þær að 

meðaltal CY-BOCS var 22,2 (sf=5,26) en 11,0 (sf=2,92) og 11,2 (sf=2,59) fyrir þráhyggju og 

áráttu. Matsmannaáreiðanleiki var góður fyrir heildartölu (r=0,85), viðunandi fyrir þráhyggju 

(r=0,74) og mjög góður fyrir áráttu (r=0,94). Samantekt á 33 slembivalsrannsóknum gaf 

M=24,45 (sf=5,05). Samleitniréttmæti var slakt fyrir foreldraútgáfu ÁÞR kvarða Revised 

Children's Anxiety and Depression Scale (RCADS; r=-0,88), sjálfsmatsútgáfu ÁÞR kvarða 

RCADS (r=-0,30), ÁÞR kvarða Child Behavior Checklist (CBCL; -0,30), ÁÞR kvarða Youth Self-

Report (YSR; r=-0,43) og Short Obsessive Compulsive Questionnaire (SOC; r=0,18). 

Samleitniréttmæti var sterkara fyrir Clinical Global Impression Severity Scale (CGI-S; r=0,77). 

Taka ber niðurstöðum með fyrirvara vegna fárra þátttakenda. Þörf er á frekari rannsóknum á 

áreiðanleika og réttmæti CY-BOCS í stærra úrtaki íslenskra barna.  
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Áráttu- þráhyggjuröskun (ÁÞR) er alvarleg röskun sem er algengari en áður var talið 

(Zohar, 1999). Stundaralgengi meðal barna og unglinga í almennu þýði hefur verið metið á 

bilinu 0,25%– 3,6% (Heyman et al., 2001; Zohar, 1999). Í lok unglingsára mælist 

lífstíðaralgengi um 2- 3% (Heyman et al., 2001; Zohar, 1999). Við greiningu áráttu- 

þráhyggjuröskunar (ÁÞR) og mat á einkennum er mikilvægt að nota stöðluð matstæki til að 

gefa rétta mynd af ástandi skjólstæðings þar sem óstöðluð greiningarviðtöl hafa almennt 

sýnt takmarkaðan áreiðanleika og réttmæti í rannsóknum. Auk þess getur ÁÞR verið ógreind 

ef ekki er notast við staðlað greiningarviðtal (Aronen, Noam, & Weinstein, 1994; Bloch & 

Storch, 2015; Ezpeleta et al., 1997; Miller, 2001; Miller, Dasher, Collins, Griffiths, & Brown, 

2001).  

Eitt helsta mælitækið til mats á alvarleika einkenna ÁÞR og breytinga á honum ásamt 

árangri meðferðar er Children‘s Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale (CY-BOCS; Scahill et 

al., 1997). CY-BOCS er hálfstaðlað (spyrjendamiðað, e. interviewer-based) viðtal þróað út frá 

Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale (Y-BOCS; Goodman et al., 1989) sem var hannað til 

þess að meta ÁÞR einkenni fullorðinna en CY-BOCS er ætlað fyrir börn og unglinga. Viðtalið 

er ýmist tekið við börn og foreldra þeirra í sameiningu eða, í sumum tilvikum, í sitt hvoru lagi 

en viðtalsaðferð fer meðal annars eftir aldri og þroska barns (Bloch & Storch, 2015). Viðtalið 

skiptist í þrjá meginhluta; einkennalista, markeinkennalista og alvarleikamat. Spurt er um 

tilvist ákveðinna einkenna, þeim raðað í röð eftir því hve aðkallandi þau eru og alvarleiki 

metinn. Viðtalið er í mikilli notkun, bæði í klínískum tilgangi og í rannsóknum og hefur verið 

þýtt á mörg tungumál (Skarphedinsson, De Nadai, Storch, Lewin, & Ivarsson, 2016). Í dag er 

viðtalið álitið gullstaðall í mati á alvarleika einkenna ÁÞR og meðferðarsvörun, það er prófið 

er það sem algengast og viðteknast er að nota (Lewin & Piacentini, 2010; Mataix-Cols et al., 

2016).  

Við upphaf meðferðar á ÁÞR er mikilvægt að gera grunnlínumælingu sem viðmið fyrir 

mat á árangri meðferðar. Þetta er almennt gert í meðferðarrannsóknum en þær tölur má 

einnig nýta til þess að meta hvort þýdd útgáfa gefi rétta grunnlínumælingu. Alvarleika 

samkvæmt CY-BOCS er skipt í flokka til skýringar fyrir skjólstæðinga og fjölskyldur auk 

notkunar við val á meðferð og í rannsóknum. Þó hefur ekki verið sammælst um eina flokkun. 

Ein af þeim flokkunum sem er í notkun er byggð á rannsókn Lewin og félaga frá 2014. Þar var  

heildartala CY-BOCS borin saman við skor á Clinical Global Impression – Severity Scale (CGI-

S). Út frá samsvörun CY-BOCS og CGI-S fengust fimm flokkar en þeir eru: Ekki vandi (<5 ), 
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vægt (5-13), miðlungs (14-24), miðlungs-alvarlegt (25-30) og alvarlegt (>30; Lewin, 

Piacentini, De Nadai, Jones, Peris, Geffken et al., 2014). Önnur möguleg skipting er fjögurra 

flokka skipting í ekki vandi (<11), vægt (11-15), miðlungs (16-23) og alvarlegt (>23).   

 

Próffræðilegir Eiginleikar Erlendrar Útgáfu 

Áreiðanleiki. 

Matsmannaáreiðanleiki CY-BOCS hefur mikið verið rannsakaður og verið á bilinu r = 

0,79-0,94 fyrir heildartölu (Lopez-Pina et al., 2015). Í Nordic Long-term OCD Treatment Study 

(NordLOTS) rannsókninni hafa Torp og félagar gefið upp matsmannaáreiðanleikann 0,92 fyrir 

heildartölu CY-BOCS og 0,87 og 0,94 fyrir áráttu og þráhyggju (Torp et al., 2015). 

  Endurprófunaráreiðanleiki var metinn í tveimur rannsóknum en þær sýndu báðar r = 

0,79 fyrir heildartölu (Freeman, Flessner, & Garcia, 2011; Storch et al., 2004). Innri 

áreiðanleiki alvarleikaatriða hefur mælst á bilinu α=0,72-0,95 (M=0,84) fyrir heildartölu með 

meðaltal α=0,84 (Lopez-Pina et al., 2015).  

  Réttmæti. 

  Samleitniréttmæti CY-BOCS er gott en bæði heildartala og undirkvarðar hafa sýnt 

marktækt jákvæða fylgni við Child Obsessive-Compulsive Impact Scale (Piacentini, 2003) sem 

metur skerðingu á starfshæfni vegna áráttu og þráhyggju einkenna. Aðgreiningarréttmæti er 

stutt af því að CY-BOCS sýnir minni eða enga marktæka fylgni við í fyrsta lagi kvarða Child 

Behavior Checklist (CBCL) sem meta þunglyndi, athyglisvanda og ýgi (Cook, Freeman, Garcia, 

Sapyta, & Franklin, 2014), í öðru lagi við þunglyndiskvarðann Child Depression Inventory 

(Scahill et al., 1997) og í þriðja lagi við kvíðakvarðann Children‘s Manifest Anxiety Scale 

(Scahill et al., 1997) en þetta styður allt við hugsmíðarréttmæti CY-BOCS. 

 Sýnt hefur verið fram á gott meðferðarnæmi CY-BOCS með tengslum við lækkun á 

Clinical Global Impression Scales (CGI-S og CGI-I [Clinical Global Impression – Improvement];  

Skarphedinsson et al., 2016; Storch, Lewin, De Nadai, Tanya, & Murphy, 2010). Gagnsemi CY-

BOCS við mat á meðferðarárangri er þannig mikil.  

 Einkennalisti CY-BOCS hefur verið þáttagreindur en safngreining (meta-analysis) frá 

2008 gaf fjóra þætti en þeir eru: Samhverfa (samhverfa, endurtekning, röðun, talning og 

athugun), bannaðar hugsanir (ofbeldi, kynferðislegt, trúartengt og líkamlegt), þvottur 

(þvottur, smit og líkamlegt) og söfnun (Bloch, Landeros-Weisenberger, Rosario, Pittenger, & 

Leckman, 2008). Hojgaard et al. (2017) þáttagreindu  einkennalistann í stóru úrtaki barna og 
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unglinga (n = 854) með þátttakendum úr fimm löndum og fengu þrjá þætti: 

Skaði/kynferðislegt, samhverfa/söfnun og smit/þrif. Ein ástæða þess að ekki fékkst 

söfnunarþáttur í rannsókn Hojgaard og félaga var að þar voru atriði þáttagreind í stað flokka 

og söfnun því vóg söfnun ekki eins þungt með aðeins tvö atriði. Storch og félagar 

þáttagreindu alvarleikaatriði CY-BOCS árið 2006 og fengu tvo þætti: Alvarleika og truflun.  

Staðfærsla 

  Til er íslensk þýðing á CY-BOCS sem var að mati þýðenda (BLE og GS) ekki nógu góð. Í 

hana vantar meðal annars dæmi til þess að gera spyrjendum og svarendum auðveldara fyrir 

auk útskýringa á hvað er átt við í alvarleikaatriðum. Þá er orðalag sums staðar illskiljanlegt 

fyrir yngri börn og orðalag ákveðinna atriða á ekki við í dag, til dæmis kynvilluhugsanir. Þegar 

þýða og staðfæra á matstæki til notkunar í öðru landi en upprunalandi má búast við að 

eiginleikar þess og notagildi breytist og því mikilvægt að standa þannig að málum að 

mælitækið hafi þá eiginleika sem sóst er eftir (Guðmundsson, 2006). Þar sem engar íslenskar 

reglur eða viðmið eru um þýðingu og staðfærslu sálfræðilegra prófa verður notast við viðmið 

Einars Guðmundssonar frá 2006 í umfjöllun um þá þýðingu og staðfærslu sem þessi grein 

fjallar um. Í grein sinni setur Einar fram níu þætti sem hafa þarf í huga við þýðingu og 

staðfærslu sálfræðilegra matstækja en þeir eru: 1) Val á matstæki 2) Hæfni þýðenda 3) 

Fagleg hæfni og sérþekking á efni matstækis 4) Aðferð við þýðingu 5) Aðferð við staðfærslu 

6) Sérstaða þýddra og staðfærðra matstækja 7) Form og sérþekking á aðferðum til að athuga 

skekkjur í þýddum og staðfærðum matstækjum 8) Færni og þekking til að framkvæma 

forprófanir 9) Færni og þekking til að gera réttmætisathuganir (Guðmundsson, 2006). 

1) Við val á matstæki skiptir máli að próffræðilegir eiginleikar erlendrar útgáfu séu 

viðunandi þar sem búast má við að þýdda útgáfan hafi svipaða eða lakari eiginleika 

(Guðmundsson, 2006). CY-BOCS viðtalið var valið til þýðingar þar sem það hefur sýnt 

viðunandi próffræðilega eiginleika í erlendum útgáfum og er, líkt og áður hefur verið 

tekið fram, almennt viðurkennt sem gullstaðall í mati á alvarleika ÁÞR barna (Mataix-

Cols et al., 2016). Auk þess hafa höfundar upprunalegrar útgáfu leyft þýðingar á 

viðtalinu. Ákveðið var að þýða úr ensku, miðað við endurskoðaða útgáfu Piacentini 

o.fl. frá 2000 auk norsku þar sem norska útgáfan er nokkuð nýleg og hefur verið 

endurbætt að mörgu leyti, meðal annars með því að bæta við dæmum um einkenni  

2) Þegar kemur að hæfni þýðenda er best ef þýðendur eru tvítyngdir, hafa mikla 

þekkingu á menningu þeirra landa sem um ræðir og eru sérfræðingar í viðfangsefni 
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mælitækisins og því sem nota á það í (Geisinger, 1994). Þessi skilyrði eru að nokkru 

leyti uppfyllt þar sem annar rannsakandinn hefur búið í Noregi og á Íslandi og hefur 

mikla reynslu af og þekkingu á viðfangsefninu. Auk þess er menning Noregs og 

Bandaríkjanna nokkuð lík þeirri íslensku. Til þess að tryggja enn frekar að réttur 

skilningur væri til staðar var ráða leitað hjá höfundi norskrar útgáfu (Tord Ivarsson) 

þegar upp komu álitamál.  

3) Varðandi faglega hæfni og sérþekkingu á efni matstækis skiptir þekking á þeim 

hugsmíðum sem matstækið fjallar um og þekking á eiginleikum þýddra matstækja 

máli (Guðmundsson, 2006). Annar þýðenda hefur mikla reynslu af og þekkingu á ÁÞR 

og þýðingu og staðfærslu matstækja en hinn grunnþekkingu sem nemi í klínískri 

sálfræði auk þess að hafa hlotið þjálfun og lesið sér til í tengslum við þýðinguna. Auk 

þess var leitað ráða hjá höfundi norskrar útgáfu, eins og nefnt var að ofan, þegar upp 

komu vafaatriði sem vörðuðu það hvaða hugsmíð atriði var ætlað að ná yfir.  

4) Tvær meginaðferðir eru við að þýða próf; annars vegar þýðing og bakþýðing og hins 

vegar tvær óháðar þýðingar sem síðan eru sameinaðar (Einar Guðmundsson, 2006). Í 

núverandi þýðingu þýddu höfundar viðtalið sitt í hvoru lagi, annars vegar úr norskri 

útgáfu viðtalsins eftir sænska barnageðlækninn Tord Ivarsson og hans samstarfsmenn 

og hins vegar úr endurskoðun Bergman og félaga á þeirri  bandarísku (Bergman, 

Chang, & Piacentini, 2000; Ivarsson, 2006). Kostir þess að tveir þýðendur geri 

sjálfstæðar þýðingar eru meðal annars að fá fram mismunandi hliðar á viðfangsefninu 

og málfari auk ólíkra leiða til að laga efni að menningu í þýðingarlandi (Skúlason, 

2005). Þýðingarnar voru svo sameinaðar og misræmi samlagað með samdóma 

niðurstöðu með bæði norsku og bandarísku útgáfurnar til hliðsjónar. Að sameiningu 

lokinni var auglýst eftir sálfræðingum sem hefðu áhuga á að lesa sameinuðu 

þýðinguna yfir og gera athugasemdir enda mikilvægt að fá álit þess hóps sem nota 

mun próf eftir þýðingu (Skúlason, 2005). Nokkrir sálfræðingar gerðu það með erlenda 

útgáfu til hliðsjónar og tillit var tekið til athugasemda þeirra.  

5) Í staðfærslu er hægt að fara ýmsar leiðir en í þessari rannsókn fór hún fram atriði fyrir 

atriði samhliða því að þýðingar voru sameinaðar. Alls fóru um 14 klukkustundir í fundi 

þar sem þýðingar voru sameinaðar. Dæmi um staðfærslur eru að í stað alnæmis í 

bandarískri útgáfu var sett krabbamein í þessari þýðingu þar sem krabbamein er 

meira áberandi á Íslandi í dag en alnæmi og því líklegra að þráhyggja og árátta hafi 
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með það að gera. Sömuleiðis var límmiðum á stuðurum (e. bumper stickers) í 

bandarískri útgáfu skipt út fyrir texta á bolum í þeirri íslensku af sömu ástæðu. Engin 

atriði voru tekin út í heild og engin ný atriði voru samin. Þó voru atriði notuð úr 

norsku útgáfunni sem ekki voru í þeirri bandarísku svo sem um að breytast í eitthvað 

eða fá eiginleika frá öðrum (t.d. lömun) og uppáþrengjandi ímyndir sem eru ekki 

ofbeldisfullar svo sem að finnast viðkomandi vera fastur í bandi. Þessi atriði bæta að 

hluta fyrir það sem Geller and March (2012) bentu á að CY-BOCS gæti misst af.  

6) Þýdd og staðfærð matstæki hafa ákveðna sérstöðu. Ef nota á viðtalið í fjölþjóðlegum 

samanburðarrannsóknum er æskilegt að athuga að það sé sambærilegt á milli landa 

með þar til gerðum aðferðum en það er ekki markmiðið í núverandi rannsókn. Hafa 

ber einnig í huga að ekki er sjálfgefið að hægt sé að nota sömu viðmiðsgildi varðandi 

alvarleika og erlendis án þess að staðfesta það sérstaklega hér á landi (Guðmundsson, 

2006). Það mætti gera á sambærilegan hátt og (Lewin, Piacentini, et al., 2014) með 

því að safna gögnum um alvarleika samkvæmt CY-BOCS hér á landi og bera saman við 

CGI-S.  

7) Varðandi skekkjur þá búast höfundar ekki við mikilli hættu á hugsmíðaskekkju þar 

sem Bandaríkin og Noregur eru nokkuð menningarlega lík Íslandi auk þess sem atriði 

á einkennalista CY-BOCS eru nokkuð mörg, en minni hætta er á hugsmíðaskekkju ef 

atriði eru mörg og þau eru gott úrtak hugsanlegra atriða. Til viðbótar eru atriði 

staðfærð eftir því sem það á við til þess að forðast hugsmíðaskekkjur. Atriðaskekkju 

má lýsa út frá svarferlalíkani (e. Item Response Model [IRM]) á þann hátt að þyngd 

atriða, það er hve mikið af ákveðinni hugsmíð þarf til að atriðinu sé svarað játandi, er 

mismunandi á milli útgáfa mælitækis en slíkt má forðast með því að laga atriði að 

nýjum heimkynnum mælitækis (Skúlason, 2005). Skekkjur vegna þýddra atriða eða 

aðferða við fyrirlögn verða ekki athugaðar sérstaklega að sinni. Slík athugun gæti 

meðal annars krafist þess að mismunandi aðferðir yrðu prófaðar við fyrirlögn fyrir 

mismunandi hópa eða að viðtalið yrði lagt fyrir mikinn fjölda þátttakenda bæði í 

upprunalandi og á Íslandi en höfundar hafa ekki færi á því vegna tíma og kostnaðar 

(Van de Vijver & Hambleton, 1996).  

8) Mikilvægt er að forprófa þýtt matstæki og gera í framhaldinu lagfæringar á þýðingu 

og staðfærslu. Í þessu tilviki var ekki gerð eiginleg forprófun en þýdda matstækið var 

notað í þjálfun og lagfært í framhaldinu.   
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9) Áður en matstæki er notað í klínísku samhengi þarf að gera réttmætisathuganir á því 

sem felur í sér athugun á áreiðanleika, hugsmíðaréttmæti og skekkjum í normum auk 

þáttagreiningar. Úrtak ætti að endurspegla þýði og vera hæfilega stórt 

(Guðmundsson, 2006). Í núverandi rannsókn voru áreiðanleiki og réttmæti athuguð 

en fjallað er nánar um það að neðan.  

Umfram þá þætti sem nefndir eru hér að ofan var áhersla lögð á að nota mál eins og það 

er í almennri notkun til þess að auka skiljanleika fyrir börn og unglinga auk þess að auka 

endingu þýðingar. Til þess að gera fyrirlögn auðveldari og ná betur utan um þær hugsmíðar 

sem á að meta var dæmum fjölgað, að norskri fyrirmynd, þar sem þörf var talin á. Stundum 

voru notuð fleiri en eitt orð til útskýringar þegar ekki fannst fullnægjandi orð á íslensku til 

þess að tryggja að merking héldist. Dæmi um þetta er gríðarlega alvarlegt í stað extreme, 

vara í stuttan tíma í einu í stað intermittent og endurteknar fastmótaðar athafnir í stað 

rituals. Orðið rituals var hins vegar notað innan sviga til þess að spyrjendur myndu átta sig á 

réttri merkingu. 

Uppsetning norsku útgáfunnar var notuð í þýðingunni. Það felur í sér að merkt er 

aðskilið við einkenni eftir því hvort upplýsingar koma frá barni eða foreldri en spyrjandi 

merkir síðan við hvort hann telur einkennið vera til staðar.  

Áráttu- þráhyggjuröskun er alvarleg röskun og algengari en áður var talið. Því er 

mikilvægt að hafa áreiðanlegt og réttmætt mælitæki sem metur ÁÞR bæði til þess að stýra 

meðferð og til þess að meta árangur meðferðar. Auk þess þurfa rannsóknir á ÁÞR á Íslandi að 

hafa mælitæki sem gefur traust gögn og nýtist í alþjóðlegum samanburði. CY-BOCS hefur 

sýnt þessa eiginleika erlendis, eins og rakið hefur verið að ofan, og er því valið nú til þýðingar 

og staðfærslu hér á landi. Mikilvægt er að hafa ýmsa þætti í huga við þýðingu og staðfærslu 

matstækja, líkt og rakið var hér að ofan, svo þau verði nothæf í klínísku- sem og 

rannsóknarsamhengi. Markmið þessarar rannsóknar var að þýða og staðfæra CY-BOCS 

viðtalið auk þess að prófa áreiðanleika og réttmæti þess í úrtaki íslenskra barna sem leita 

meðferðar við ÁÞR. Einnig var markmiðið að bera meðaltal heildartölu CY-BOCS saman við 

meðaltal CY-BOCS í slembivalsrannsóknum við upphaf meðferðar. 

Aðferð  

Þátttakendur  

Þátttakendur voru fimm börn á aldrinum 10-17 ára (M=12,6; sf=4,0). Börnum á 

aldrinum 6-17 ára með staðfesta greiningu ÁÞR samkvæmt K-SADS-PL var boðin þátttaka í 
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rannsókninni. Útilokunarviðmið voru greindarvísitala 70 eða undir og slök íslenskukunnátta. 

Ekki var útilokað vegna annarra raskana. Börnum og unglingum sem leituðu á Litlu 

Kvíðameðferðarstöðina, eða voru á biðlista þegar rannsóknin hófst í janúar 2018, þar sem 

tilvísunarástæða eða annar grunur vaknaði um ÁÞR var boðin þátttaka. Einnig var vakin 

athygli á rannsókninni þess utan með tölvupóstum til barnasálfræðinga og auglýsingu á 

Facebook. Öllum þátttakendum var boðin meðferð í kjölfar greiningu og mats á alvarleika.  

 

Mælitæki   

Kiddie Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia Present and Lifetime version 

(K-SADS-PL) greiningarviðtalið er hálfstaðlað greiningarviðtal fyrir börn og unglinga á 

aldrinum 10-18 ára sem er þannig uppbyggt að fyrir hverja röskun eru bæði 

skimunarspurningar og ítarlegri spurningar sem aðeins eru notaðar ef skilyrði 

skimunarspurninga eru uppfyllt (Kaufman, 1997). Upplýsingar eru fengnar bæði frá barni og 

foreldri en matsmaður ákveður stigagjöf út frá öllum tiltækum upplýsingum. Viðtalið hefur 

sýnt sterka próffræðilega eiginleika hérlendis sem og erlendis (Kaufman, 1997; Lauth et al., 

2010; Lauth, Magnusson, Ferrari, & Petursson, 2008).  

Fyrirlögn Children‘s Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale (CY-BOCS) tekur að 

jafnaði um klukkustund en lengd viðtalsins fer að nokkru eftir fjölda og eðli einkenna.  

Stutti áráttu- þráhyggjukavarðinn (e. Short Obsessive Compulsive Questionnaire 

[SOC]) er stuttur sjálfsmatslisti sem metur áráttu- þráhyggjueinkenni. Hvert atriði fær 0-2 stig 

og heildartala er á bilinu 0-16. Listinn hefur verið þýddur á íslensku og sýnt viðunandi 

próffræðilega eiginleika fyrir aldurinn 12-16 ára. Innri áreiðanleiki listans var α=0,77 í 

íslensku úrtaki (Vilhjálmsdóttir, 2009). 

Child Behavior Checklist (CBCL) spurningalisti um atferli barna er listi fyrir foreldra 

barna á aldrinum 6-18 ára sem metur hegðunar- og tilfinningaeinkenni. Atriði listans meta 

einkenni á skalanum 0-2. Listinn hefur verið mikið rannsakaður og próffræðilegir eiginleikar 

eru almennt viðunandi. Listinn hefur hins vegar lítið verið rannsakaður hér á landi en til eru 

íslensk viðmið sem birt hafa verið í samhengi við fjölþjóðleg viðmið (Achenbach & Rescorla, 

2001). CBCL inniheldur ÁÞR kvarða en mismunandi rannsakendur hafa sett hann saman úr 

mismörgum atriðum. Hér verður notast við OCS-8 (e. obsessive compulsive scale 8) sem er 

samsettur úr átta atriðum og er lýst í Nelson et al. (2001). Þáttagreind voru þau 11 atriði á 

CBCL sem talin voru líkleg til þess að spá fyrir um ÁÞR og átta atriði höfðu viðunandi hleðslu. 
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Innri áreiðanleiki listans í heild var α=0,84 en α=0,90 og α=0,94 fyrir innhverfan og úthverfan 

kvarða. Listinn greindi nokkuð vel á milli barna með ÁÞR og annarra hópa.  

Youth Self-Report ASEBA (YSR) er sjálfsmatslisti fyrir börn á aldrinum 11-18 ára sem 

metur hegðunar- og tilfinningaeinkenni. Listinn er til á íslensku og próffræðilegir eiginleikar 

erlendrar útgáfu eru þekktir (Achenbach & Rescorla, 2001). Áreiðanleiki og réttmæti OCS-8 

kvarðans virðast ekki hafa verið gefin út fyrir YSR.  

Revised Children's Anxiety and Depression Scale (RCADS) tilfinningalistinn er 47 atriða 

sjálfsmatsspurningalisti fyrir börn á aldrinum 8-18 ára og foreldralisti sem metur einkenni 

kvíðaraskana og alvarlegrar þunglyndisröskunar. Atriði taka gildi á bilinu 0-3. Listinn hefur 

verið þýddur og staðfærður á íslensku og sýnt viðunandi til góða próffræðilega eiginleika fyrir 

heildartölu og undirkvarða. Innri áreiðanleiki heildartölu er mjög hár eða α=0,96 fyrir klínískt 

úrtak og α=0,95 fyrir almennt úrtak. Fylgni heildartölu og undirkvarða við önnur samsvarandi 

matstæki er miðlungs há til há. ÁÞR kvarði RCADS sýndi alfa-gildi í lægra lagi en viðunandi í 

íslensku klínísku úrtaki (α=0,72) en lægra í almennu úrtaki (α=0,67; Chorpita, Moffitt, & Gray, 

2005; Gísladóttir, 2013). 

 

Framkvæmd  

Símaskimun var notuð til þess að bera kennsl á mögulega þátttakendur ef vandi var 

óljós. Þá voru foreldrar meðal annars beðnir um að lýsa vandanum nánar í eigin orðum og 

þeir spurðir um viðbrögð við mögulegum áráttuhugsunum eða hugsanir tengdar mögulegri 

áráttuhegðun. Ef grunur vaknaði um ÁÞR var viðkomandi boðaður í greiningu honum að 

kostnaðarlausu þar sem K-SADS greiningarviðtalið var lagt fyrir. Ef ÁÞR var staðfest var CY-

BOCS lagt fyrir foreldri og barn saman. Mikilvægt er að fá upplýsingar frá bæði foreldri og 

barni en bæði er viðurkennt að gera það saman og í sitthvoru lagi (Geller & March, 2012; 

Lewin & Piacentini, 2010). Matsmaður hafði ekki áður lagt CY-BOCS fyrir en fékk þjálfun í 

formi fræðslu, sýnikennslu og æfingarfyrirlagnar frá Guðmundi Skarphéðinssyni.  

 Foreldrar og börn fylltu út matslista ýmist fyrir eða eftir viðtalið. 

Við samantekt á slembivalsrannsóknum var leitað að slembivalsrannsóknum á meðferð við 

ÁÞR sem notuðust við CY-BOCS við grunnlínumat sem birtar voru eftir að síðasta safngreining 

á slíkum slembivalsrannsóknum var birt eða frá 2016. Engar rannsóknir sem uppfylltu þessi 

skilyrði voru útilokaðar.  
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Tölfræðileg úrvinnsla  

Forritið Statistical package for the social sciences 24 (SPSS) var notað við úrvinnslu 

gagna. Tvíátta handahófs innanflokkafylgni (e. Two-way random Intraclass correlation [ICC]) 

með algjöru samræmi og stökum mæligildum (e. absolute agreement og single measures)  

var reiknað fyrir matsmannaáreiðanleika á milli tveggja matsmanna, bæði fyrir heildartölu 

CY-BOCS og þráhyggju- og áráttuhluta. Matsmenn voru höfundur (MS nemi í klínískri 

sálfræði) og Guðmundur Skarphéðinsson sálfræðingur og lektor við Háskóls Íslands. T-próf á 

óháða hópa var gert á mun á heildartölu CY-BOCS í núverandi rannsókn og samantekt á 

erlendum RCT rannsóknum með Graphpad forritlingnum. Pearson r fylgni var reiknuð á milli 

CY-BOCS heildartölu annars vegar og  SOC og CGI-S auk áráttu- þráhyggjuhluta RCADS, CBCL 

og YSR hins vegar. Notast var við OCS-8 áráttu- þráhyggjuskala CBCL. Auk þess var fylgni CY-

BOCS við bæði innhverfum (e. internalizing) og úthverfum (e. externalizing) skala CBCL ásamt 

heildartölu reiknuð. Einn þátttakandi svaraði ekki YSR listanum og er sleppt úr greiningum 

sem varða YSR. 

Til þess að bera heildartölu CY-BOCS í þessari rannsókn saman við þá sem vanalega 

fæst erlendis var gerð samantekt á grunnlínumælingum CY-BOCS í slembivalsrannsóknum 

(RCTs). Rannsóknirnar voru fengnar úr samantektargreinum (Ost, Riise, Wergeland, Hansen, 

& Kvale, 2016) og (Watson & Rees, 2008) auk þess sem ein rannsókn sem ekki var í 

ofangreindum samantektum var notuð (Comer et al., 2017). Vegið meðaltal heildartölu CY-

BOCS var reiknað fyrir þær 32 slembivalsrannsóknir sem fundust og samsvarandi staðalfrávik 

reiknað. Heildarfjöldi þátttakenda í þessum rannsóknum var 1982. Yfirlit yfir þessar 

rannsóknir má sjá í töflu 2.  

 

Niðurstöður 

Meðaltal heildartölu CY-BOCS var 22,2 með staðalfrávik 5,26. Meðaltal heildartölu 

þráhyggjukvarða var 11,0 með staðalfrávik 2,92 og meðaltal heildartölu áráttukvarða var 

11,2 með staðalfrávik 2,59. 

Allir þátttakendur höfðu eina eða fleiri fylgiraskanir til viðbótar við ÁÞR en þær má sjá í töflu 

1.  

  Matsmannaáreiðanleiki fyrir heildartölu CY-BOCS var hár (r = 0,85; 95% öryggisbil 

0,21-0,98).  Matsmannáreiðanleiki fyrir heildartölu þráhyggju var viðunandi (r = 0,74; 95% 
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öryggisbil -0,16-0,97) og hár fyrir heildartölu áráttu (r = 0,94; 95% öryggisbil 0,64-0,99). 

Öryggisbil hér eru breið og hafa því takmarkað upplýsingagildi enda byggð á fáum 

þátttakendum. 

Tafla 1. Fylgiraskanir þátttakenda.  

Fylgiröskun Fjöldi þátttakenda 

Félagskvíðaröskun 3 

Almenn kvíðaröskun 2 

Sértæk fælni 1 

Víðáttufælni  1 

Kjörþögli 1 

Áfallastreituröskun 1 

 

Samantekt á 32 slembivalsrannsóknum með 1982 þátttakendum sýndi að vegið 

heildarmeðaltal  á CY-BOCS var 24,43 (sf = 4,94). Meðaltal CY-BOCS í núverandi rannsókn er 

þriðja lægst ef slembivalsrannsóknum er raðað í röð en meðaltöl þeirra hafa spönn 22,0-

29,5.  

Reiknað var T-próf óháðra hópa og í ljós kom að munurinn á þessu vegna meðaltali og 

meðaltali þátttakenda í þessari rannsókn var ekki marktækur t(1985) = 1,10, p = 0,27.Hafa 

ber þó í huga að þátttakendur eru mjög fáir í núverandi rannsókn svo búast má við að afköst 

t-prófsins hafi verið lítil þó þau hafi ekki verið reiknuð fyrirfram og því varasamt að treysta á 

að ekki sé munur í þýði.  

  Samleitniréttmæti var kannað með fylgni CY-BOCS heildartölu við SOC sem reyndist 

vera r =0,18, eða veik fylgni. Há neikvæð fylgni reyndist vera við áráttu- þráhyggjukvarða 

foreldraútgáfu RCADS (r = -0,91, p = 0,031) en neikvæð ómarktæk fylgni við sjálfsmatsútgáfu 

sama kvarða (r = -0,30, p = 0,62) sem bendir til þess að sé vandi metinn alvarlegri á CY-BOCS 

er hann metinn vægari á sjálfsmatsútgáfu RCADS. Fylgni heildartölu CY-BOCS við OCS-8 

reyndist vera neikvæð bæði fyrir CBCL (foreldramat; r = -0,88, p = 0,51) og YSR (sjálfsmat; r = 

-0,41, p = 0,59) sem bendir til þess að börn sem fá hátt á CY-BOCS fái lágt á OCS-8. 

  Fylgni heildartölu CY-BOCS við innhverfan (e. internalizing) hluta CBCL var r = -0,30, p 

= 0,63 og  við úthverfan (e. externalizing) hluta r = -0,15, p = 0,98. Fylgni við heildartölu CBCL 

er -0,43, p = 0,47. Hér er því um að ræða veika til miðlungs sterka neikvæða fylgni en í öllum 

tilvikum ómarktæka. Fylgni við CGI-S er 0,77, p=0,13.  
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Tafla 2. Heildarstig á CY-BOCS við upphaf meðferðar í slembivalsrannsóknum ásamt núverandi rannsókn           
              raðað í hækkandi röð  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  CY-BOCS heild  

Rannsókn  M Sf N 

Simons (2006)  22,00 6,08 10 

Williams (2010)  22,12 1,55 21 

Núv. rannsókn  22,20 5,26 5 

Freeman (2008)   22,36 4,18 42 

Riddle (1992)   22,41 6,07 13 

de Haan (1998)  22,55 6,52 22 

Barrett (2004)  22,55 5,22 75 

Bolton (2011)  22,66 5,79 96 

March (1998)  22,80 5,42 187 
Bolton (2008)  23,00 6,74 20 
Comer (2017)  23,05 3,68 22 

Himle (2003)  23,15 3,49 10 

Liebowitz (2002)  23,18 5,05 43 

Storch (2011)  23,33 3,20 31 

Reynolds (2013)  24,08 5,40 50 

Riddle (2001)  24,20 4,61 120 

Lewin (2014)  24,49 5,75 31 

Geller (2004)  24,87 5,00 203 

Turner (2014)  24,88 3,94 72 

Piacentini (2011)  24,89 4,64 71 

Storch (2010)  25,05 4,11 30 

Geller (2001)  25,06 4,95 103 

Storch (2013)  25,21 4,81 47 

Neziroglu (2000)  25,40 5,70 10 

Peris (2013)  25,45 3,53 20 

Freeman (2014)  25,55 4,23 127 

Storch (2007)  25,65 5,70 40 

POTS (2004)  24,63 4,05 112 

Franklin (2011)  26,29 5,05 124 

Skarphedinsson (2015)  26,40 5,60 50 

Mataix-Cols (2014)  26,62 3,61 27 

Merlo (2010)  29,18 8,96 16 

Farrell (2013)   29,47 5,62 17 
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Umræða 

Markmið rannsóknarinnar var að þýða og staðfæra CY-BOCS viðtalið fyrir börn og 

unglinga og athuga próffræðilega eiginleika auk þess að gera samantekt á meðaltali 

heildartölu CY-BOCS við upphaf meðferðar í slembivalsrannsóknum og bera saman við 

meðaltal CY-BOCS í núverandi athugun.  

Taka ber öllum niðurstöðum með fyrirvara vegna fárra þátttakenda og þar af leiðandi 

takmarkaðs alhæfingargildis. 

Matsmannaáreiðanleiki heildartölu CY-BOCS var hár (0,85) og svipaður því sem hefur 

komið fram í rannsóknum erlendis en sem dæmi má nefna að í Scahill o.fl. frá 1997 var 

matsmannaáreiðanleiki 0,84 og í niðurstöðum Torp o.fl. (2015) úr NordLots rannsókninni á 

Norðurlöndum var hann 0,92. Matsmannaáreiðanleiki undirkvarða CY-BOCS var hár fyrir 

áráttuhluta (0,94) og viðunandi fyrir þráhyggjuhluta (0,74). Þetta bendir til þess að breytileiki 

á milli matsmanna hafi takmörkuð áhrif á niðurstöður viðtalsins sem er mikilvægt þar sem 

breytileiki á CY-BOCS ætti að ráðast sem mest af breytileika í alvarleika ÁÞR einkenna. 

Fyrirfram hefði þó mátt búast við lægri matsmannaáreiðanleika en til dæmis í stórum 

slembivalsrannsóknum vegna reyndari matsmanna í þeim rannsóknum enda var annar 

matsmanna óreyndur í fyrirlögn CY-BOCS áður en þjálfun fyrir þetta verkefni fór af stað. 

Þetta bendir til þess að reynsla matsmanna hafi takmörkuð áhrif á alvarleikamat CY-BOCS ef 

viðunandi þjálfun hefur farið fram.  

Það að íslensku heildartölurnar séu í lægra lagi miðað við það sem sést erlendis í 

slembivalsrannsóknum má mögulega skýra með því að þátttakendur eru fengnir úr hópi 

þeirra sem leita á einkarekna sálfræðistofu. Sumar erlendar rannsóknir notast við 

þátttakendur af þriðja stigs stofnunum (til dæmis geðdeildum spítala) en leiða má líkur að 

því að þeir fá þjónustu á slíkri stofnun séu með alvarlegri vanda en þeir sem fá leita á 

sálfræðistofu. Einnig útiloka slembivalsrannsóknir oft þátttakendur með CY-BOCS heildartölu 

undir 16-19 stigum. Ef þessi útilokunaraðferð er notuð á núverandi niðurstöður og 

þátttakandi með 14 stig þannig útilokaður kemur í ljós að heildartala CY-BOCS myndi raðast 

nákvæmlega í miðju dreifingar erlendra slembivalsrannsókna.  

Samleitniréttmæti var slakt og í sumum tilvikum var fylgni í öfuga átt við það sem 

búist var við. Möguleg ástæða þess er mjög lítill fjöldi þátttakenda en einnig kemur 

mismunandi eðli þessara matstækja og skekkjur í þeim til greina. Frekari rannsókna er þörf til 

þess að meta hve vel CY-BOCS viðtalið samræmist öðrum mælitækjum sem meta ÁÞR.  
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  Þó að CY-BOCS sé það mælitæki sem reynst hefur best í mati á alvarleika ÁÞR hefur 

það ákveðnar takmarkanir. Í fyrsta lagi metur CY-BOCS forðun aðeins að takmörkuðu leyti 

(Geller & March, 2012). Þannig er mikilvægt að meta forðun sérstaklega, til dæmis með 

spurningum sem fylgja CY-BOCS viðtalinu en telja ekki til stiga. Einnig ber að hafa í huga að 

alvarleikamat CY-BOCS er ekki línulegt sem sést meðal annars á því að ekki er jafnt bil á milli 

stiga í mati á tíma sem fer í þráhyggju eða áráttu (0-1 klst, 1-3 klst, 3-8 klst og >8 klst; Geller 

& March, 2012). Þessu til viðbótar má nefna að hætta er á að CY-BOCS grípi ekki sum 

einkenni ÁÞR þar sem einkenni geta verið fjölbreytileg (Geller & March, 2012). Þessi hætta 

hlýtur þó að teljast í lágmarki þar sem einkennalisti CY-BOCS er langur miðað við mörg önnur 

matstæki auk þess sem einkennum hefur verið bætt við miðað við bandaríska útgáfu eins og 

nefnt var að ofan. Einnig býður CY-BOCS upp á það að bæta við öðrum einkennum innan 

einkennaflokka.  

 Mikilvægt er að meta frekar próffræðilega eiginleika þessarar staðfærslu CY-BOCS 

viðtalsins með stærra úrtaki íslenskra barna. Einnig væri áhugavert að meta hvort 

alvarleikaflokkar Lewin, Piacentini, et al. (2014) standist hjá íslenskum börnum. Það er að 

leggja CY-BOCS fyrir stóran hóp barna og athuga hvort samsvörun CY-BOCS heildartölu og 

CGI-S sé með sama hætti og sést hefur erlendis. Enn fremur væri gagnlegt að þáttagreina 

einkenni, til þess að sjá hvort einkennaflokkar viðtalsins haldist þeir sömu hérlendis eins og 

erlendis, auk þess að þáttagreina alvarleikaatriði.  

 Íslensk staðfærsla á CY-BOCS virðist góð með tilliti til hás matsmannaáreiðanleika og 

samanburðar við erlendar rannsóknir á grunnlínu heildartöku en mikil þörf er á 

áframhaldandi rannsóknum á réttmæti viðtalsins. 
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