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Ágrip 

Fyrirburar og veikir nýburar sem þurfa innlögn á ungbarna- og nýburagjörgæslu á Íslandi þurfa að 

gangast undir ýmis sársaukafull inngrip vegna veikinda, rannsókna og meðferðar. Það hafa fjölmargir 

verkjamatskvarðar verið þróaðir til að meta verki fyrirbura og veikra nýbura með það að markmiði að 

bæta verkjamat og meðferð. PIPP-R (e. Premature Infant Pain Profile - Revised) er fjölþátta 

verkjamatskvarði fyrir fyrirbura og nýbura og tekur til greina lífeðlislegar, hegðunarlegar og 

bakgrunnsbreytur. Nú liggur fyrir íslensk útgáfa PIPP-R sem hefur verið þýdd og löguð að menningu 

íslenskrar nýburagjörgæslu en upplýsingar vantar um réttmæti og áreiðanleika. Því er það tilgangur 

þessarar rannsóknar að forprófa IcePIPP-R-kvarðann í íslenskri þýðingu og leggja mat á réttmæti og 

áreiðanleika verkjamatskvarðans.  

    Aðferð: Rannsóknin var unnin samkvæmt lýsandi megindlegri aðferðafræði og notast var við 

þægindaúrtak inniliggjandi barna á ungbarna- og nýburagjörgæslu á Íslandi. Þátttakendur voru alls 21, 

fyrirburar og nýburar, með leiðréttan meðgöngualdur frá 25 til 40 vikur við mælingu. Tveir 

rannsakendur framkvæmdu verkjamat með IcePIPP-R-kvarðanum og voru börnin sín eigin viðmið. 

Þrjár mælingar voru framkvæmdar við þrjár algengar en mismunandi aðstæður; sársaukafullar, 

raskaðar og hlutlausar. Engin inngrip voru framkvæmd af hálfu rannsakenda. Úrvinnsla gagna var 

framkvæmd með SPSS-forriti og notast við lýsandi tölfræði, t-próf, Cronbach’s α og Scheffe. 

   Niðurstöður: Samkvæmt niðurstöðum ANOVA-prófs var munur á milli þrenns konar aðstæðna 

og heildarstigagjafar hjá báðum rannsakendum og greindi IcePIPP-R-verkjamatskvarði mun á því 

þegar fyrirburar og nýburar voru í hvíld, urðu fyrir áreiti við raskaðar aðstæður eða sársaukafull 

inngrip. Í niðurstöðum t-prófs á heildarstigum barnanna við þrenns konar aðstæður kom í ljós að ekki 

er marktækur munur á heildarstigagjöf rannsakenda í hverjum aðstæðum fyrir sig sem gefur til kynna 

áreiðanleika IcePIPP-R-verkjamatskvarða. Innra samræmi IcePIPP-R-verkjamatskvarða var skoðað 

með Cronbach’s α sem sýndi fram á að það var ekki nægilegt innra samræmi milli rannsakenda í 

röskuðum aðstæðum, þó var það ásættanlegt í sársaukafullum aðstæðum milli rannsakenda. 

Áreiðanleiki á milli rannsakenda var athugaður með Pearson´s-fylgni og athugað var varðandi hvern 

matsþátt fyrir sig svo hægt væri að fá nákvæmari niðurstöður. Niðurstöður úr Pearson´s-fylgni prófi 

sýndu fram á að það var sterk fylgni á milli rannsakenda og flestra matsþátta IcePIPP-R-

verkjamatskvarða og veik fylgni hjá örfáum matsþáttum. 

   Ályktanir: Við forprófunina náðist að sýna fram á áreiðanleika og réttmæti IcePIPP-R-

verkjamatskvarða. Þó er þörf á frekari rannsóknum með stærra úrtaki til að meta betur réttmæti og 

áreiðanleika IcePIPP-R verkjamatskvarða.  

 

 

Lykilorð: Verkir, verkjamat, fyrirburar, nýburar, IcePIPP-R-verkjamatskvarði. 
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Abstract 

Background: Neonatal infants and newborns that need admission to NICU care in Iceland must 

undergo various painful interventions due to illness, further research and treatment. Many instruments 

have been developed to evaluate the pain of premature infants neonates with the aim to improve pain 

relief. The Icelandic version of the PIPP-R scale (IcePIPP-R), which has been translated and adapted 

to the culture of Icelandic neonatal intensive care, is currently available but information is lacking in 

valid and reliability. Therefore the purpose of this study is to pretest the IcePIPP-R translation and 

evaluate the validity and reliability of the measuring device. 

Methodology: The research was carried out according to descriptive quantitative methodology and 

an available sample of newborns in the NICU unit at the National Hospital of Iceland. Participants in 

the study where 21 premature infants and newborns, from gestational age  of 25 to 40 weeks. Two 

investigators performed the pain assessment PIPP-R scale simultaneously in premature and neonates 

under three different conditions: 1) neutral conditions (relaxed), 2) distressed (during regular care) and 

3) painful state (during painful interaction). No interactions were performed by the present 

investigators of this investigation. The data was analyzed in the SPSS program and descriptive and 

inferential statistics, including t-test, Spearson’r, Cronbach’s α and Scheffe, was applied. 

Results: According to results, applying ANOVA there were differences between three conditions 

and overall assessment by both investigators. The method showed significant differences between 

IcePIPP-R scale and a neutral conditions, distressed condition and a painful state. Findings from t-

tests of the total score on the IcePIPP-R scale in the three different situations did not show a statistical 

significant difference between the two investigators assessments, which does imply inter-rater 

reliability of the pain assessment method. Internal consistency of the IcePIPP-R scale was examined 

using Cronbach’s α, which showed that there was insufficient internal consistency between 

investigators in disturbed conditions, although acceptable in painful conditions between investigators. 

However using Spearson’r correlation revealed that there was strong correlation between investigators 

and most evaluating IcePIPP-R metrics and weaknesses in only a few assessments.  

Conclusion: The preliminary estimation was able to demonstrate the validity and reliability of the 

Icelandic version of the PIPP-R scale, although further research with larger sample is needed to 

increase the validity and reliability testing of the IcePIPP-R scale.  

 

 

 

 

 

 

Keywords: Pain, Pain assessment, Pain assessment scale, PIPP-R, Premature, newborns. 
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Listi yfir skammstafanir 

 

Í ritgerðinni koma fyrir nokkrar skammstafanir og fylgir hér listi yfir þær með nánari útskýringu. 

PIPP - Premature Infant Pain Profile 

PIPP-R - Premature Infant Pain Profile - Revised 

IcePIPP-R - Premature Infant Pain Profile - Revised, endurskoðuð íslensk útgáfa 

 

Skilgreining orða 
 

Fyrirburar: Börn sem fædd eru fyrir 37 vikna meðgöngu samkvæmt skilgreiningu 

Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar (WHO). Síðan er hægt að flokka fyrirbura eftir meðgöngulengd, 

minna en 28 vikur, frá 28-32 vikur og 32-37 vikna meðgöngu. 

 

Litlir fyrirburar: Börn sem hafa fæðingarþyngd undir 1500 grömmum eða eru fædd fyrir 32 vikna 

meðgöngu og þurfa að dvelja á ungbarna- og nýburagjörgæslu. 

  

Veikir nýburar: Börn sem eru fædd eftir 37 vikna meðgöngu og þurfa sérhæfða meðferð og eftirlit eftir 

fæðingu vegna veikinda. 

  

Hlutlausar aðstæður: Nýburi í hvíld eða sofandi, engin inngrip eða meðferð á sér stað. 

Raskaðar aðstæður: Umönnun nýbura, bleyjuskipti, hitamæling eða annað tengt aðhlynningu 

nýburans. 

Sársaukafullar aðstæður: Nýburi verður fyrir inngripi sem er talið valda sársauka, svo sem 

hælstungu, nálaruppsetningu, blóðprufu, ísetningu í magasondu og sogun í nef/kok.  
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1 Inngangur  
Nýburar og fyrirburar sem leggjast inn á Vökudeild þurfa að gangast undir sársaukafull inngrip vegna 

meðferðar eða veikinda. Mat á verkjum er þá nauðsynlegt til að verkjameðferð verði árangursrík. 

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

frásagnir þeirra, sem er talin besta leiðin til að meta verki fólks síðar á ævinni. Fjölmörg 

verkjamatstæki hafa verið þróuð með það að markmiði að bæta verkjamat nýbura og fyrirbura. Við val 

á verkjamatstæki er mikilvægt að taka tillit til réttmætis og áreiðanleika og á sama tíma notagildis þess. 

Til eru einþátta og fjölþátta verkjamatskvarðar, einþátta verkjamatskvarðar taka yfirleitt til greina 

hegðunarvísa til að leggja mat á verki en fjölþátta verkjamatskvarðar taka til greina hegðunarvísa en 

einnig lífeðlislegar breytur til að leggja mat á verki. Fræðimenn mæla með að styðjast frekar við 

fjölþátta verkjamatskvarða en ekki síður er mikilvægt að verkjamatskvarði sé notendavænn. PIPP-R 

(e. Premature Infant Pain Profile - Revised) er fjölþátta verkjamatskvarði fyrir fyrirbura og nýbura og 

tekur til greina lífeðlislegar breytur, auk hegðunar- og bakgrunnsbreyta (Keels og Sethna, 2015). 

PIPP er til í íslenskri þýðingu og hefur verið notaður við verkjamat á nýburagjörgæslu (Rakel 

Björg Jónsdóttir og Guðrún Kristjánsdóttir, 2005). Nú liggur fyrir íslensk útgáfa endurskoðaðs PIPP, 

PIPP-R sem hér eftir verður kallaður IcePIPP-R til aðgreiningar frá upprunalegu útgáfunni á 

frummálinu ensku. IcePIPP-R hefur verið þýddur og lagaður að menningu íslenskrar nýburagjörgæslu 

en upplýsingar vantar um réttmæti og áreiðanleika (Sigríður María Atladóttir, 2017). Því er það 

tilgangur þessarar rannsóknar að forprófa IcePIPP-R-verkjamatskvarðann í íslenskri þýðingu og leggja 

mat á réttmæti og áreiðanleika áður en unnt verður að nýta hann til frekari rannsókna og til 

innleiðingar við verkjamat á ung- og nýburagjörgæslu á Barnaspítala Hringsins. 

Það er siðferðislega rétt að meðhöndla verki og verkir hafa bæði skammtíma- og 

langtímaáhrif. Skammtímaáhrif eru til dæmis blóðþrýstingssveiflur, rof á svefnmynstri og röskun á 

fæðugjöf. Langtímaáhrif væru þá varanleg neikvæð áhrif á þroska miðtaugakerfis, minnkað þol fyrir 

verkjum síðar og sýnt hefur verið fram á skerta námsgetu í skóla. Til að meðhöndla verki á 

árangursríkan hátt og koma í veg fyrir neikvæðar afleiðingar þarf fyrst og fremst að koma auga á verki 

(Hatfield, Meyers og Messing, 2013). 

Það er nauðsynlegt að til sé nákvæmt réttmætt og áreiðanlegt verkjamatstæki sem 

hjúkrunarfræðingar á nýburagjörgæslu geta notað til að meta verki hjá nýburum. Framkvæmt verður 

verkjamat með íslenskri útgáfu af PIPP-R-verkjamatskvarðanum (IcePIPP-R) og niðurstöður þess 

skráðar. Sérstaklega verða skráðar niður athugasemdir sem koma fram við framkvæmd á verkjamati 

fyrir hvert mat og þær bornar saman. Notuð verður lýsandi og skýrandi tölfræði til að meta mun á milli 

mælinga tveggja mælenda í þremur aðstæðum með tilliti til þess hvort mat sé gert við sársaukafull 

inngrip, við raskaðar eða hlutlausar aðstæður. Jafnframt verður metið hvort munur sé á mælingum 

milli mælenda. Niðurstöðurnar munu gefa tölfræðilegar upplýsingar um að hve miklu leyti IcePIPP-R 

sé réttmætur, áreiðanlegur og fýsilegur til notkunar við rannsóknir og í klínísku starfi með þessum 

viðkvæma hópi sem ekki getur gert grein fyrir verkjum með eigin frásögn. Þannig er markmið 

rannsóknarinnar að hægt verði að bæta verkjamat veikra nýbura og fyrirbura. Ekki er fyrirsjáanleg 

áhætta af þátttöku, hins vegar væri mögulegur ávinningur af þátttöku innleiðing nýs verkjamats fyrir 

nýbura og fyrirbura sem er áreiðanlegt og réttmætt og leiðir af sér betri verkjameðferð. 
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Megin rannsóknarspurningar rannsóknarinnar eru: Greinir IcePIPP-R-verkjamatskvarðinn á 

milli sársaukafullra inngripa og inngripa sem eru ekki sársaukafull? Er samræmi í verkjamati hjá 

notendum IcePIPP-R-verkjamatskvarðans? 
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2 Fræðileg samantekt 
Lífslíkur og langtímalifun fyrirbura hefur aukist á síðustu árum og er ástæða þess að einhverju leyti 

talin vera notkun lungnablöðruseytis (e. surfactants) í glærhimnusjúkdómi en einnig vegna aukinnar 

þekkingar og tækniþróunar seinni ára. Bættar lífslíkur nýbura má, að einhverju leyti, rekja til betri 

meðferðar og eftirlits mæðra á meðgöngu (Atli Dagbjartsson og Ingibjörg Georgsdóttir, 2003). 

Fyrirburar og veikir nýburar verða fyrir alls konar áreiti í meðferðar- og rannsóknartilgangi sem getur 

leitt til þess að þeir upplifi verki. Sársaukafull inngrip eru fleiri hjá yngstu fyrirburunum og veikum 

nýburum vegna nauðsynlegrar meðferðar í þágu heilsufars þeirra. Í kjölfar þess hafa rannsóknir og 

miklar umræður átt sér stað innan nýburagjörgæslu um aðgerðir sem dragi úr verkjum af 

smávægilegum inngripum sem valda sársauka. Fjallað verður almennt um verki hjá fyrirburum og 

nýburum, mat á verkjum, verkjamatstækið IcePIPP-R og meðferðir við verkjum hjá fyrirburum og 

nýburum. Jafnframt verður fjallað um framkvæmd við forprófanir mælitækja, réttmæti og áreiðanleika. 

 

2.1 Skilgreining á verkjum 
Samkvæmt ISAP, International Association for the Study of Pain, sem eru alþjóðasamtök um 

verkjarannsóknir, er skilgreining á verkjum „óþægileg reynsla eða upplifun í tengslum við 

raunverulegar eða hugsanlegar vefjaskemmdir með tilfinningalegum, vitsmunalegum og félagslegum 

þáttum“ (William og Craig, 2016, bls. 2420). Þetta gefur til kynna að verkur sé til staðar þegar 

einstaklingur segir að svo sé og hann sé eins og hann segir hann vera. Það er því gefið í skyn í 

skilgreiningunni að verkir séu huglægir og forsenda áreiðanlegs mats á verkjum sé eigið mat sérhvers 

einstaklings (Herr, Coyne, McCaffery, Manworren og Merkel, 2011). Meðal réttinda sjúklinga 

samkvæmt lögum (nr. 74/1997) er að sjúklingur eigi rétt á að þjáningar hans verði linaðar og þar með 

er verkjameðferð ríkur þáttur í starfi hjúkrunarfræðinga og er mat á verkjum einn af lykilþáttum 

meðferðar (Sigríður Zoëga, 2015). Því hlýtur að þurfa að líta svo á að þegar um ómálga skjólstæðinga 

er að ræða verði í auknum mæli að stóla á óyrtar leiðir til að leggja mat á óþægilega reynslu og 

upplifun sem verður af sársauka í mati. 

2.1.1 Þróun þekkingar á verkjum fyrirbura og nýbura 
Áður fyrr taldi almenningur og meirihluti heilbrigðisstarfsfólks að fyrirburar og nýburar gætu ekki fundið 

fyrir sársauka eða hefðu ekki getu til að bregðast við sársauka. Í lok níunda áratugar tuttugustu aldar 

varð bylting í þessum málum því foreldrar og fagfólk ýttu undir og miðluðu nýju sjónarhorni á verki hjá 

fyrirburum og nýburum. Í kjölfar þess voru gerðar fleiri og ítarlegri rannsóknir og breyting varð á 

skoðun á verkjum nýbura í samfélaginu (Anand, 2007). Á þessum tíma var það hefðbundið verklag að 

ungbörnum væru gefnir lágmarks skammtar af verkjalyfjum, vöðvaslakandi lyfjum og súrefni við 

svæfingu fyrir skurðaðgerðir. Anand, Johnston, Oberlander, Taddio, Lehr og Walco (2005) sýndu að 

þetta verklag leiddi til aukinnar dánartíðni og veikinda hjá þeim ungbörnum sem ekki fengu verkjalyf 

samanborið við þau ungbörn sem fengu Fentanýl® sem verkjalyf á meðan á aðgerðinni stóð. Þessum 

byltingarkenndu niðurstöðum var fylgt eftir með verulegri aukningu á vísindalegri þekkingu um verki 

hjá nýburum. Á sama tíma jókst tíðni sársaukafullra inngripa hjá fyrirburum og nýburum í kjölfar 
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breyttra greiningaraðferða og meðferða og algengasta sársaukafulla inngripið sem var framkvæmt á 

þessum tíma var hælstunga fyrir blóðprufu. Einnig var algengt að framkvæma sog í koki, ísetningu 

magasondu, uppsetningu bláæðaleggja og nálastungur í vöðva sem nú er þekkt að valdi mismiklum 

sársauka (Roofthooft, Simons, Anand, Tibboel og van Dijk, 2014) 

Árið 2001 voru gefnar út fyrstu alþjóðlegu klínísku leiðbeiningarnar við mat og meðhöndlun verkja 

hjá fyrirburum og nýburum (Anand, 2001). Þær þjónuðu sem upphafspunktur í þróun á leiðbeiningum. 

Tvær rannsóknir hafa sýnt að nýburagjörgæsludeildir séu að fylgja eftir þessum klínísku leiðbeiningum 

með tilliti til notkunar verkjalyfja (Lago o.fl., 2005). Þrátt fyrir vísindalegar framfarir á undanförnum 

áratugum eru verkir hjá fyrirburum og nýburum þó enn illa meðhöndlaðir. Nokkrar rannsóknir sýna að 

ekki hafi náðst að meðhöndla sársauka hjá fyrirburum og nýburum á skilvirkan hátt og jafnvel þegar 

kemur að sársaukafullum inngripum (Andersen, Greve-Isdahl og Jylli, 2007; Simons o.fl., 2003). Allir 

nýburar hafa getu til að upplifa sársauka við fæðingu, en taugakerfi þeirra er enn þá óþroskað. Þetta 

orsakar langvarandi og aukna sársaukareynslu samanborið við eldri börn eða fullorðna og gerir nýbura 

þar með viðkvæmari fyrir skaðlegum áhrifum. Sársaukaskynjunarkerfi þeirra er ekki nægilega þroskað 

(Coskun og Anand, 2000). Ómeðhöndlaður sársauki hjá fyrirburum og veikum nýburum getur haft 

skammtíma- eða langtímaáhrif á skynjun á sársauka síðar í lífinu. Sársaukaupplifun á fyrsta tímabili 

fyrirbura og nýbura getur síðar haft veruleg áhrif á vitræna, félagslega og tilfinningalega virkni barns 

síðar (Wilson-Smith, 2011). 

2.2 Verkjamatskvarðinn PIPP-R 
Það eru til fjölmargir fullgildir matskvarðar sem meta verki hjá nýburum, en hins vegar eru engir 

kvarðar sem eru staðlaðir eða alþjóðlegir fyrir mat á verkjastjórnun. Heilbrigðisstarfsmenn þurfa að 

geta lagt fram meðferðaráætlun fyrir verki hjá nýburum. Fyrsta skrefið væri þá að draga úr 

heildarfjölda þátta sem eru sársaukafullir. Ef ekki er hægt að forðast sársaukafull inngrip þá er 

nauðsynlegt að setja fram meðferðaráætlun til að stjórna verkjum með umhverfi, með eða án 

lyfjafræðilegra aðferða, auk þess að nota viðeigandi verkjamat. Þessi kerfisbundna nálgun ætti að 

draga úr bráðaverkjum hjá nýburum, lélegum árangri góðrar meðferðar og óánægju foreldra (Witt, 

Coynor, Edwards og Bradshaw, 2016). 

Verkjamatskvarðinn PIPP-R er endurbætt útgáfa forvera síns PIPP (e. Premature Infant Pain 

Profile) (Stevens o.fl., 2014). Hann metur bráðaverki hjá nýburum og fyrirburum og hefur gefist vel við 

rannsóknir og við klínískar aðstæður. PIPP-kvarðinn er eitt þeirra matsækja sem mikið hefur verið 

rannsakað með tilliti til réttmætis og áreiðanleika við mat á verkjum við inngrip hjá fyrirburum. Hann 

metur tvær lífeðlislegar breytur, hjartsláttartíðni og súrefnismettun, þrjár hegðunarbreytur, auk tveggja 

bakgrunnsbreyta sem eru meðgöngualdur og vökustig. Hver breyta er metin á fjögurra stiga kvarða 

sem endurspeglar breytingar frá grunngildi og heildarstigagjöf er ætlað að gefa til kynna styrk verkja 

sem barnið upplifir. Stigagjöf PIPP-R er á bilinu 0-18/21 stig þar sem fullburða barn getur hæst skorað 

18 stig og lítill fyrirburi 21 stig. Gerðar hafa verið rannsóknir sem sýna vel áreiðanleika og réttmæti 

verkjamatskvarða PIPP og að þessar breytur kvarðans séu áreiðanlegar og réttmætar við verkjamat. 

Þar með er hægt að segja að upprunalegi PIPP-kvarðinn sé góður við verkjamat. Þó hafa rannsóknir 
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með tímanum sýnt að það sé þörf á endurskoðun hans og mætti auka áreiðanleika og réttmæti með 

frekari rannsóknum og endurgerð hans (Ballantyne, Stevens, Mcallister, Dionne og Jack, 1999). 

Rannsókn Stevens og félaga (2014), var gerð til að leggja mat á endurskoðaðan PIPP-

verkjamatskvarða (PIPP-R). Þessi endurskoðun var lagfæring til að auka réttmæti og hagkvæmni 

PIPP með endurbótum, og til að fullgilda uppbyggingu og hagkvæmni verkjamatskvarða sem talinn 

hafði verið ófullnægjandi í klínískum aðstæðum. Matskvarðarnir voru báðir lagðir fyrir af 31 

hjúkrunarfræðingi á nýburagjörgæslu. Notuð voru gögn frá tveimur rannsóknum sem höfðu verið á 

nýburagjörgæslu á litlum fyrirburum. Gögnin voru annars vegar notuð til að bera saman niðurstöður 

með notkun PIPP við niðurstöður með PIPP-R-kvarðanum við sársaukafull inngrip, hins vegar 

niðurstöðum af PIPP og PIPP-R-kvarðanum við sársaukafull inngrip ásamt stoðmeðferð. Einungis 

voru matskvarðar notaðir við hælstungu sem vitað er að er sársaukafullt inngrip hjá fyrirburum. 

Athuguð voru áhrif af súkrósugjöf, súkrósugjöf með snuði, hreiðrun, snuði og súkrósugjöf við 

hælstungu. Niðurstöður þessara rannsókna sýndu fram á að stigagjöf PIPP-R-kvarðans var verulega 

lág við hlutlausar aðstæður sem eru ekki sársaukafullar samanborið við sársaukafull inngrip hjá 

fyrirburum, sérstaklega litlum fyrirburum. Stigagjöf PIPP-R-kvarðans var lægri hjá litlum fyrirburum sem 

voru á 25 til 41 viku meðgöngualdri, þessi fyrirburahópur fékk snuð og súkrósu. Rannsakendur 

ályktuðu að niðurstöður bæði af PIPP og PIPP-R-kvörðunum sýndu fram á að réttmæti væri til staðar 

og hægt væri að fullgilda upphafsbyggingu og hagkvæmni PIPP-R-kvarðans. Hjúkrunarfræðingar á 

nýburagjörgæslu mátu PIPP-R kvarðann notendavænan við verkjamat hjá fyrirburum. Einnig tóku 

rannsakendur fram að það væri nauðsynlegt að gerðar væru frekari rannsóknir á réttmæti 

verkjamatskvarða hjá fyrirburum með tilliti til mismunandi aldurs, greiningar og sársauka og þá tengsl 

við aðra lífeðlisfræðilega svörun við sársaukafullum inngripum. 

 

2.2.1 Matsþættir verkjamatskvarða 
Til að geta meðhöndlað sársaukafulla upplifun hjá nýburum á viðeigandi hátt þarf verkjamat að vera 

áreiðanlegt og réttmætt, sérstaklega þegar meta á sársauka hjá þessum viðkvæmu hópum eins og 

fyrirburum (Andersen, Greve-Isdahl, Meberg og Jylli, 2007). Það eru ákveðnir þættir sem geta komið í 

veg fyrir notkun verkjamatskvarða sem sýna mikinn áreiðanleika og réttmæti, þess vegna hafa 

fræðimenn gagnrýnt breytur í matstækjum. Breytur sem nefna má eru grátur, svipbrigði og 

andlitstjáning. Nýburar sem hafa orðið fyrir taugaskemmdum, súrefnisskorti í fæðingu eða eru með 

Downs-heilkenni sýna ekki eins skýr tilfinningaleg viðbrögð. Þá er minni breytileiki í styrkleika og 

grundvallartíðni og meiri seinkun á sársaukafullum viðbrögðum en hjá ungabörnum sem hafa ekki 

þess konar frávik. Enn fremur er tilgáta um að munur sé á andlitssvipbrigðum hjá fyrirburum og veikum 

nýburum sem getur haft áhrif á mat á sársauka (Stevens o.fl., 2006). 

Í rannsókn Anand og félaga (2006) var sýnt fram á að lífeðlisfræðilegir þættir og hegðun 

breyttust mest við sársaukafull bráðainngrip en minnkuðu rétt eftir að inngripinu var lokið. Þessi 

viðbrögð voru talin vera sértæk svörun sem lýstu verkjum hjá nýburum. Þar með hafa rannsóknir sýnt 

fram á að nýburar bregðist við og sýni mismunandi merki um verki við sársaukafull inngrip. 

Rannsakendur hafa sýnt fram á að ungabörn sem eru miklir fyrirburar, eru sofandi eða höfðu áður 

orðið fyrir sársaukafullum inngripum, eru síður líkleg til að sýna þessa sérstöku svörun um verki við 
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sársaukafull inngrip. Vegna mikils flæðis á milli lækna og hjúkrunarfræðinga og vaktavinnu eru flestir 

fyrirburar ekki metnir fyrir sársaukafull inngrip sem dregur verulega úr líkum á að fyrirburinn fái 

viðeigandi verkjameðferð (Anand, 2007). 

 

2.3 Af hverju er mikilvægt að til sé góður verkjamatskvarði? 
Fyrirburar og nýburar upplifa verki tengda inngripum og eru þá sérstaklega berskjaldaðir fyrir 

útsetningu sársauka. Það hefur komið í ljós að þeir verða fyrir 11,4 sársaukafullum inngripum á 

sólarhring á nýburagjörgæslu (Roofthooft, Simons, Anand, Tibboel og van Dijk, 2014), þar með hefur 

komið í ljós að fyrirburar og nýburar sem fæðast eftir 25 til 42 vikna meðgöngu hafa að meðaltali 

upplifað 14 sársaukafull inngrip á dag á fyrstu tveimur vikum ævinnar (Maxwell, Malavolta og Fraga, 

2013). Það eru til fjöldamargar rannsóknir um verki hjá nýburum og fyrirburum. Niðurstöður þeirra 

benda meðal annars til þess að nýburar og fyrirburar geti sýnt ólík viðbrögð við verkjum og 

sársaukafullu áreiti. Litlir fyrirburar hafa takmarkaða getu til að sýna hegðunarviðbrögð við verkjaáreiti 

og geta viðbrögð þeirra verið mikil og ýkt eða nánast engin. Það fer eftir þroska þeirra og alvarleika 

veikinda en einnig eftir eðli inngripsins og verkjanna (Johnston, Stevens, Franck, Jack, Stremler og 

Platt, 1999). 

  Framkvæmd sársaukafullra aðgerða er hluti af daglegu starfi þegar kemur að umönnun og 

meðferð fyrirbura og veikra nýbura, en til eru rannsóknir sem sýna fram á að sársaukafull reynsla geti 

haft áhrif á þroska barna síðar ef sársauki er ekki meðhöndlaður. Mat á sársauka ætti að vera daglegt 

verk hjúkrunarfræðinga á nýburagjörgæslu. Forsenda árangursríkrar verkjameðferðar liggur í 

viðhorfum og gildum hjúkrunarfræðinga, auk hæfni þeirra til að stuðla að góðri verkjameðferð 

(Halimaa, 2003). Notkun á verkjamatskvarða, sem sýnt hefur verið fram á að sé áreiðanlegur og 

réttmætur, er fyrsta skref til að greina og meðhöndla sársauka hjá fyrirburum og nýburum. Einnig 

dregur það úr villum þegar verið er að meta og meðhöndla verki í klínískum aðferðum (Arias og 

Guinsburg, 2012, Adhikari, 2014). 

  Þar sem fyrirburar og nýburar eru ekki færir um að tjá sársauka með orðum, byggir verkjamat 

á dómgreind heilbrigðisstarfsfólks á nýburagjörgæslu. Eitt af stærstu vandamálum á þessu sviði er 

mismunur á framkvæmd verkjamats hjá mismunandi starfsfólki sem leiðir til ófullnægjandi 

verkjastjórnunar hjá fyrirburum og veikum nýburum (Rakel Björg Jónsdóttir og Guðrún Kristjánsdóttir, 

2005). Verkjamat sem gert er með ófullnægjandi matstæki leiðir til verkjastjórnunar sem er ekki 

fullnægjandi fyrir fyrirbura og þar með er það alvarleg ógn við þroska taugakerfis þeirra. 

Hjúkrunarfræðingar sem annast fyrirbura verja mjög miklum tíma hjá þeim og eru því ábyrgir fyrir að 

vernda réttindi þeirra með því að stunda árangursríkt eftirlit með sársauka þeirra. Nauðsynlegt er að 

hjúkrunarfræðingar noti gildan og nothæfan matskvarða til að meta sársauka hjá fyrirburum í klínískri 

starfsemi til að tryggja rétta meðferð og verkjastjórnun (Hatfield og Ely, 2015; Abdel, Akuma og 

Jordan, 2016). Gildur verklags- og verkjamatskvarði á nýburagjörgæslu mun auka nákvæmni 

hjúkrunarfræðinga við mat á sársauka hjá fyrirburum í reglulegri umönnun, auk þess sem hann mun 

auka hjúkrunarákvarðanir í tengslum við verkjastjórnun hjá þessum viðkvæma hóp sem ekki er fær um 

að tjá sársauka sinn á skýran hátt (Byrd, Gonzales og Parsons, 2009). 
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  Harrison, Loughnan og Johnston (2006) vildu athuga hvernig verkir væru metnir, hvaða 

matstæki væru notuð og tíðni á notkun klínískra leiðbeininga á nýburagjörgæslu í Ástralíu. Þeir komust 

að því að aðeins sex af 181 hóp heilbrigðisstarfsfólks nýburagjörgæsludeildar notuðu 

verkjamatskvarða reglulega og 16 hópar voru með klínískar leiðbeiningar um meðhöndlun verkja hjá 

fyrirburum og nýburum og notuðu margþættar verkjameðferðir. Alls sögðust 24 hópar nota súkrósu 

eða önnur sæt efni sem verkjastillingu, þó var tíðni í notkun á súkrósu frekar lág hjá þessum hópum og 

þar með verkjalyfjanotkun við sársaukafull inngrip hjá fyrirburum og nýburum. Þeir lögðu meiri áherslu 

á brjóstagjöf á meðan inngrip væri framkvæmt. Samantekt af niðurstöðum rannsóknarinnar sýndi að 

yfir höfuð var áströlsk nýburagjörgæsla ekki með góðar klínískar leiðbeiningar sem heilbrigðisstarfsfólk 

notaði og verkir voru ekki metnir reglulega hjá fyrirburum og nýburum. 

Þessar niðurstöður sýna að verkjamati fyrirbura og nýbura er víða mjög ábótavant og 

nauðsynlegt er að bregðast við og bæta bæði gæði og þjónustu sem nýburinn á rétt á. Það ætti að 

vera markmið heilbrigðisstarfsfólks nýburagjörgæslu alls staðar í heiminum að koma í veg fyrir 

sársauka vegna þess að nýburar eiga á hættu að verða fyrir röskun á þroska í taugakerfi sökum 

verkja. Hver einasta nýburagjörgæsludeild ætti að koma sér upp verkferlum sem einblíndi á að 

fyrirbyggja verki hjá nýburum. Í því felst að verkir séu metnir reglulega, að minnka tíðni sársaukafullra 

inngripa ásamt að meta áhrif verkjalyfja og stoðmeðferða sem koma í staðinn fyrir verkjalyf. 

 

2.3.1 Mat á verkjum eða sársauka hjá fyrirburum og nýburum 
Mat á sársauka hjá ungabörnum eða nýburum hefur verið nokkur ráðgáta síðustu tvo áratugina og 

helsta orsök þess er að nýburar geta ekki tjáð sig munnlega um verki. Það er hægt að líta á 

hegðunarbreytur sem eina leið til að skoða verki hjá nýburum (Duhn og Medves, 2004). Verkjamat 

fyrirbura og nýbura er talið flókið og vandmeðfarið að meta og skýring á því bendir til sérstöðu nýbura 

og tjáningarleið verkja. Viðhorf, þekking og reynsla að meta verki hjá umönnunaraðilum skiptir miklu 

máli vegna þess að það kemur í veg fyrir fyrirburar og nýburar fái fullnægjandi verkjameðferð og þar 

með nauðsynlegt að til sé gott aðgengi að matstækjum (Sidani, 2003).  

Þrátt fyrir að það hafi verið þróaður fjöldi af verkjamatskvörðum eru þeir mjög sjaldan notaðir 

og taldir ósamræmanlegir í kínískri starfsemi. Sérfræðingar hafa komist að því að nýburar, sem á 

fyrstu dögum eru í mestri hættu á að verða fyrir taugaskemmdum, upplifa mörg sársaukafull inngrip 

samanborið við lægri áhættuhópa og er þeim gefið minnsta magn af verkjalyfjum. Með því að 

framkvæma verkjamat og nota reglulega verkjamatskvarða er hægt að bæta matsferil og 

verkjastjórnun hjá nýburum (Stevens o.fl., 2006). 

Nákvæmt mat á sársauka er lykil- og meginatriði sem heilbrigðisstarfsmenn þurfa að hafa í 

huga þegar kemur að verkjaupplifun fyrirbura. Helstu þættir sem er verið að meta hjá fyrirburum og 

veikum nýburum falla undir lífeðlisfræðilegar breytur og hegðunarbreytur. Lífeðlisfræðilegar breytur eru 

öndunartíðni, súrefnismettun, hjartsláttartíðni og blóðþrýstingur. Atferlis- eða hegðunarbreytur eru 

grátur, andlitstjáning, líkamshreyfingar og svipbrigði. Einnig krefjast hegðunar- og lífeðlisfræðilegar 

breytur huglægs mats af klínískum sérfræðingum og skapar það verulega hindrun á færni í notkun 

réttra aðferða og matstækja (Franck, Greenberg og Stevens, 2000). 
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2.3.2 Meðhöndlun á verkjum fyrirbura og nýbura 
Fyrirburar og veikir nýburar eiga rétt á verkjameðferð sem snýst um mannúð og velferð þeirra, þeir 

ættu að finna til sem minnstrar vanlíðunar og að eiga sem mesta möguleika á vellíðan. Það er 

mikilvægt verkefni heilbrigðisstarfsfólks að koma í veg fyrir varanlegan skaða sem upplifun á verkjum 

getur valdið. 

Heilbrigðir nýburar upplifa verki ef fæðing hefur gengið illa, það er að segja ef þeir hafa verið 

teknir með sogklukku, tæki og tól verið notuð við fæðinguna og blóðprufur verið teknar. Nýburar eru 

mikið næmari fyrir skaðlegum áhrifum lyfja vegna þess að mörg líffæri eru óþroskuð. Þar með hafa 

þeir aukna næmni fyrir róandi lyfjum og sterkum verkjalyfjum eins og morfíni eða ópíóíðum og það 

krefst strangs eftirlits með aukaverkunum sem nýburar geta þróað með sér. Árangursrík stjórnun á 

verkjum krefst þess að hugað sé að þáttum sem valda sársauka og að stjórnað sé bæði núverandi og 

væntanlegum álagsþáttum hjá nýburum (Wilson-Smith, 2011; Ohlsson og Shah, 2016). 

Algengustu verkjalyf sem nýburar fá eru ópíóíðar, parasetamól og staðdeyfilyf (Anand o.fl., 

2005). Með því að verja nýbura fyrir ljósi, hávaða, óþarfa inngripum og aðgerðum er vel hægt að koma 

í veg fyrir sársaukafulla upplifun og óþægindi. Ávallt skal reyna að fækka óþarfa inngripum og ef um 

sársaukafull inngrip er að ræða ætti að velja þá leið eða hlut sem veldur sem minnstum sársauka. Til 

dæmis hefur verið sýnt fram á að bláæðastunga valdi minni sársauka en hælstunga (Ohlsson, 2011). 

Rannsóknir hafa sýnt að súkrósugjöf í munn sé skilvirk meðferð til að draga úr verkjum við 

sársaukafullu inngripi bæði hjá fyrirburum og nýburum. Einnig eru nokkur rök fyrir því að súkrósugjöf 

með snuði í sameiningu sé áhrifaríkasta leiðin til að draga úr verkjum hjá fyrirburum og nýburum við 

minniháttar sársaukafull inngrip (Stevens, Yamada, Ohlsson, Haliburton og Shorkey, 2016). 

Stoðmeðferðir eru inngrip af hálfu umönnunaraðila sem ætlað er að fyrirbyggja og/eða minnka 

verkjaupplifun barns við sársaukafull inngrip. Undir stoðmeðferðir falla stuðningur við legu, þétt 

vafið/reifun, brjóstagjöf, snuð og kengúrumeðferð eða húð við húð. Stutt lega er árangursrík 

verkjameðferð við inngrip þar sem barnið nær fyrr jafnvægi og grætur skemur. Þar með raskast 

hjartsláttartíðni síður og talið að gott sé að nota hana samhliða öðrum aðferðum. Þétt vafið eða reifun 

er þegar barnið er þétt vafið í bleyju eða lak og er það talið hafa marktækt verkjastillandi áhrif við 

sársaukafull inngrip. Notkun snuðs við sársaukafull inngrip veitir barni verkjastillingu og barn sem 

sýgur snuð grætur skemur við sársaukafull inngrip og nær fyrr jafnvægi. Stoðmeðferðir sem eru taldar 

hafa best áhrif eru eftirfarandi súkrósa, snuð, þétt vafin og stutt lega. Til að ná sem bestum 

verkjastillandi áhrifum er mælt með stoðmeðferð og með lyfjameðferð þar sem margþætt meðferð er 

talin hafa samverkandi áhrif (Cignacco o.fl., 2007; Johnston, Fernandes og Campbell-Yeo, 2011). 

Kengúrumeðferð er veitt á nýburagjörgæslu og fjölmargar rannsóknir hafa sýnt fram á kosti 

hennar en meðferðinni er einnig lýst sem húð við húð-meðferð. Hún virðist draga úr sársauka við 

sársaukafull inngrip, til dæmis bláæðastungu fyrir blóðprufu. Það hefur þó ekki komið í ljós hvernig 

kengúrumeðferð hefur verkjastillandi áhrif og kemur hún ekki að öllu leyti í veg fyrir að barn finni fyrir 

sársauka (Johnston o.fl., 2014; Olsson, Ahlsén og Eriksson, 2015). 

Brjóstamjólkin er sérstaklega mikilvæg fyrir fyrirbura þar sem ónæmiskerfi og meltingarfæri 

þeirra eru óþroskuð en einnig fyrir veika nýbura þar sem líkami þeirra er undir miklu álagi. Brjóstagjöf 

minnkar verkjaupplifun barns við sársaukafull inngrip. Ef barn sýgur brjóst móður við sársaukafull 
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inngrip hefur það verkjastillandi verkun. Það hentar fyrir eldri börn við hælstungur eða stungur í vöðva. 

Brjóstamjólk gefin í munn gefur ekki sömu verkun (Harrison, Loughnan og Johnston, 2006). Margs 

konar rannsóknir hafa sýnt fram á að brjóstagjöf sé góð aðferð til að draga úr verkjum við minni háttar 

sársaukainngrip (Shah, Herbozo, Aliwalas og Shah, 2012). 

2.4 Forprófun verkjamatskvarða fyrirbura og nýbura 

Með forprófun verkjamatskvarða er verið að athuga áreiðanleika og réttmæti verkjamatskvarða. 

Áreiðanlegt matstæki er nákvæmt þegar samkvæmni milli endurtekinna eða jafngildra mælinga er 

mikil, en áreiðanleiki vísar til nákvæmni niðurstaðna. Áreiðanleiki lýsir því einnig hversu matstækið er 

laust við innri galla sem gætu stuðlað að mælingarvillum. Skýrar og nákvæmar leiðbeiningar hafa 

þann tilgang að auka áreiðanleika matstækis og hið sama er að segja um fjölgun atriða. Áreiðanleiki 

matsmanna verður að vera til staðar í notkun matstækja þar sem fyrirgjöfin byggist á ályktun og eykst 

við þjálfun matsmanna. Innri áreiðanleiki lýsir samkvæmni atriða eða einsleitni og gerðar eru fleiri en 

ein tegund mælinga og niðurstöður bornar saman til að mælingin geti talist áreiðanleg. Áreiðanleiki 

matsmanna lýsir samkvæmni í stigagjöf tveggja eða fleiri aðila, sem leggja mat á upplýsingar 

rannsóknarefnis og fylgni er fundin milli niðurstaðanna. Þetta er gert til að tryggja að rannsakendur gefi 

sömu stigagjöf fyrir sama efnið (Polit og Beck, 2012, 2014). 

           Réttmæti vísar til þess hversu vel matstækið metur það sem því er ætlað að meta. Þetta er 

mikilvægasti eiginleiki matstækis og segir til um hvort niðurstöður þess hafi einhverja þýðingu 

(Trochim, Donnelly og Arora, 2016). Til þess að geta veitt viðeigandi verkjameðferð við verkjum og við 

sársaukafull inngrip veikra nýbura og fyrirbura þarf að bera kennsl á verki en það getur verið flókið að 

meta verki hjá þessum viðkvæma sjúklingahópi. Mörg verkjamatstæki hafa verið þróuð og hafa þau 

reynst misjafnlega vel í klínísku umhverfi nýburagjörgæslu (Duhn og Medves, 2004). Nákvæmt mat á 

sársauka hjá fyrirburum og veikum nýburum er nauðsynlegt til að stjórna verkjum þeirra með 

réttmætum og áreiðanlegum matskvarða. Þar sem sársauki er flókið og margslungið fyrirbæri hafa 

meira en 40 matskvarðar verið hannaðir til að meta verki við sársaukafull inngrip (Holsti, Grunau og 

Shany, 2011).  

            Verkjamatskvarðinn PIPP hefur verið þýddur á íslensku og forprófaður á Vökudeild 

Landspítalans árið 2003 þar sem framkvæmt var verkjamat af tveimur hjúkrunarfræðingum hjá 24 

nýburum við þrenns konar mismunandi aðstæður (Rakel Björg Jónsdóttir og Guðrún Kristjánsdóttir, 

2005). Framkvæmt var verkjamat með PIPP-kvarðanum við hlutlausar, raskaðar og sársaukafullar 

aðstæður og við mismunandi inngrip sem teljast sársaukafull eða ekki sársaukafull. Athugað var hvort 

huglægt mat rannsakenda hefði áhrif á heildarstig verkjamatskvarða PIPP og niðurstöður sýndu fram 

á að það væri góður áreiðanleiki milli rannsakenda og að verkjamatskvarðinn PIPP væri réttmætur í 

íslenskri þýðingu. Það væri einnig næmni þess á verkjaupplifun nýburanna og rannsakendur settu 

fram að PIPP-verkjamatskvarðinn í íslenskri þýðingu væri gagnlegur í klínískum aðstæðum hjá 

fyrirburum og nýburum. 

Hælstunga er talin vera hefðbundin og sársaukafull aðferð til að fá blóðsýni hjá fyrirburum og 

nýburum. Ekki er hægt að koma fullkomlega í veg fyrir sársauka sem fylgir hælstungu. Shah og 

Ohlsson (2014) vildu athuga hvor ylli minni sársauka, bláæðastunga eða hælstunga. Notuð voru 
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verkjamatstækin Neonatal Infant Pain Scale (NIPS), Neonatal Facial Action Coding System (NFACS) 

og Premature Infant Pain Profile (PIPP). Fyrir 288 nýbura var súkrósi gefinn sem verkjastilling fyrir 

inngrip. Niðurstöður rannsóknar leiddu í ljós að bláæðastunga gerð af þjálfuðum sérfræðingi olli minni 

sársauka en hælstunga. Rannsóknin gefur til kynna að bláæðastunga sé æskilegri og virðist vera góð 

aðferð við val á blóðsýnatöku hjá nýburum og súkrósi getur verkað sem verkjastilling fyrir minni háttar 

sársaukainngrip. Þó vantar frekari rannsóknir um súkrósa með tilliti til nákvæmari skömmtunar hans og 

áhrif súkrósa sem verkjastillingar. 

Stevens o.fl. (2014) vildu lýsa endurgerð á PIPP-verkjamatskvarða, innihaldi hugtaksréttmætis 

og athugun á hagkvæmni PIPP-R-verkjamatskvarða. Þar með var PIPP-verkjamatskvarðinn 

endurbættur til að auka áreiðanleika og réttmæti með tilliti til stigagjafar á meðgöngualdri og vökustigi 

hjá litlum fyrirburum. Til að meta réttmæti PIPP-R-kvarðans voru notuð gögn úr tveimur slembiúrtökum 

til að vega og bera saman stigagjöf PIPP og PIPP-R-kvarðanna hjá mjög litlum fyrirburum sem urðu 

fyrir sársaukafullum inngripum og ekki sársaukafullum inngripum, þar með að vega og bera saman 

stigagjöf PIPP og PIPP-R-kvarðanna við að meta áhrif súkrósa, snuðs með súkrósa og snuða, reifunar 

ásamt súkrósa á meðan sársaukafullt inngrip eins og hælstunga fór fram. Til að ákvarða hagkvæmni 

PIPP-R-kvarðans var fenginn 31 hjúkrunarfræðingur á nýburagjörgæslu. Niðurstöður sýndu fram á að 

stigagjöf PIPP-R-kvarðans var verulega lág við ekki sársaukafull inngrip borið saman við sársaukafull 

inngrip hjá mjög litlum fyrirburum. Einnig var stigagjöf PIPP-R-kvarðans verulega lág hjá fyrirburum og 

nýburum með meðgöngualdur frá 25 til 41 viku í hópi sem fékk snuð, reifun og súkrósa borið saman 

við hina tvo hópana. Í heild gáfu hjúkrunarfræðingar góða einkunn í tengslum við hagkvæmni PIPP-R-

kvarðans. PIPP-R er einn sá matskvarði sem sýnir mest réttmæti og áreiðanleika til að meta verki hjá 

fyrirburum og nýburum. Mynstur sársaukaviðbragða hjá fyrirburum eru breytileg eftir meðgöngualdri 

þeirra og þar með eru sársaukaviðbrögð fyrirbura mjög ólík viðbrögðum fullburða barna. PIPP-R-

verkjamatskvarðinn er eini fjölþátta matskvarðinn fyrir fyrirbura sem tekur tillit til meðgöngualdurs og 

vökustigs. Það er hægt að draga þá ályktun að PIPP-R-verkjamatskvarðinn sé nákvæmari en aðrir 

kvarðar til að meta verki, sérstaklega hjá fyrirburum (Stevens o.fl., 2014). 

   Í Íran er eitt af hverjum tíu börnum talið vera fyrirburi og verða þau fyrir 10 til 16 

sársaukafullum inngripum þar sem 80% af þeim fá ekki verkjameðferð. Sadeghi o.fl. (2017) vildu 

athuga réttmæti og áreiðanleika nýrri þýðingar og endurgerðar persneskrar útgáfu PIPP-R-

verkjamatskvarðans hjá fyrirburum og nýburum sem dvöldu á nýburagjörgæslu í Íran. Þeir tóku upp 30 

sekúndna myndbönd af 145 fyrirburum og nýburum á mismunandi meðgöngualdri við sársaukafull 

inngrip og hlutlausar aðstæður. Mikilvægasta rannsóknarniðurstaðan var sú að sársaukaviðbrögð við 

sársaukafull inngrip voru meiri hjá fyrirburum með meðgöngualdur sem var styttri en 28 vikur. Einnig 

sýndu niðurstöður að við sársaukafull inngrip fengu fullburar fæst stig á verkjamatskvarðanum. Það er 

erfitt að ákvarða styrkleika og magn sársauka þar sem sársauki er huglægt fyrirbæri hjá fyrirburum og 

þar með er svörun við verkjum mismunandi vegna óþroskaðs miðtaugakerfis. Hér er þó hægt að segja 

að meðgöngualdur sé mikilvægur þáttur í því hvernig börn bregðast við verkjum. Niðurstöðurnar sýndu 

að persneska útgáfan af PIPP-R-kvarðanum sýndi réttmæti og áreiðanleika og hægt væri að nota 

PIPP-R-kvarðann sem fullgildan matskvarða til að meta bráðaverki hjá fyrirburum og nýburum.   
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Verkjamatskvarðinn COMFORTneo tekur tillit til sex matsþátta við verkjamat hjá fyrirburum og 

nýburum. Matsþættirnir eru vökustig, óróleiki, öndunarviðbrögð/grátur, líkamshreyfingar, andlitsspenna 

og vöðvaspenna. Verkjamat með COMFORTneo felst í sjónrænu mati, hægt er að meta verki án þess 

að koma við barnið. Fyrsta forprófun COMFORTneo-verkjamatskvarða var gerð á 286 fyrirburum og 

nýburum með meðgöngualdur frá 24 – 42 vikum og niðurstöðurnar leiddu í ljós að COMFORTneo-

verkjamatskvarðinn væri áreiðanlegur, réttmætur og nothæfur til að meta verki hjá fyrirburum og 

nýburum á nýburagjörgæslu. Einnig náðist að sýna fram á réttmæti COMFORTneo í samanburði við 

NRS-verkjamatskvarða hjá sama hóp af fyrirburum og nýburum, verkjamatskvarðinn mældi verki og 

það kom í ljós að það voru ólík stig milli aðstæðna og með tilliti til verkjalyfja hjá fyrirburum og 

nýburum (van Dijk o.fl., 2009). COMFORTneo var þýddur og forprófaður á Vökudeild Landspítalans 

árið 2014 sem hluti af lokaverkefni til BS-gráðu tveggja hjúkrunarfræðinema við hjúkrunarfræðideild 

Háskóla Íslands. Þar voru tveir rannsakendur sem framkvæmdu verkjamat hjá 24 nýburum við þrjár 

mismunandi aðstæður; hlutlausar, raskaðar og sársaukafullar. Niðurstöður forprófunar leiddu í ljós að 

ekki náðist að sýna fram á réttmæti og áreiðanleika COMFORTneo-verkjamatskvarða í íslenskri 

þýðingu við mat á viðvarandi verkjum nýbura og rannsakendur töldu að þörf væri á frekari rannsókn 

með stærra úrtaki og lengra rannsóknartímabili (Björg Eyþórsdóttir og Harpa Iðunn Sigmundsdóttir, 

2014). 

 Verkjamatskvarðarnir CRIES og N-PASS hafa verið þýddir og forprófaðir á Vökudeild 

Landspítalans. Rannsakendurnir Elva Árnadóttir og Harpa Þöll Gísladóttir (2010) forprófuðu 

verkjamatskvarðann CRIES við þrenns konar aðstæður; hlutlausar, raskaðar og sársaukafullar hjá 

fyrirburum og nýburum og framkvæmdu verkjamat hjá 21 nýbura. Niðurstöður forprófunar sýndu fram 

á að marktækur munur var á milli aðstæðna sem staðfesti réttmæti og áreiðanleika milli rannsakenda 

og þar með að CRIES-verkjamatskvarðinn væri gagnlegur við að meta verki hjá nýbura. 

Rannsakendur mæltu þó með frekari rannsóknum vegna lítilla úrtaka sem hefði áhrif á áreiðanleika 

verkjamatskvarða. Karen Ýr Sæmundsdóttir hjúkrunarnemi við Háskóla Íslands þýddi og forprófaði 

árið 2011 verkjamatskvarðann N-PASS sem var hluti af lokaverkefni til BS-gráðu. Stuðst var við sömu 

aðferð og í forprófun verkjamatskvarða CRIES og fleiri verkjamatskvörðum hérlendis, framkvæmt var 

verkjamat hjá fyrirburum og nýburum við þrenns konar aðstæður og úrtakið var 22 fyrirburar og 

nýburar. Rannsakandi og hjúkrunarfræðingar framkvæmdu verkjamat og misjafnt var hver tók 

mælingu samhliða rannsakanda hverju sinni. Niðurstöður forprófunar sýndu fram á að fylgni allra þátta 

verkjamatskvarða N-PASS væri sterk og réttmæt nema á milli andlitstjáningar og lífsmarka. Þó kom í 

ljós að N-PASS væri ekki áreiðanlegur verkjamatskvarði þar sem fylgnin milli tveggja rannsakenda var 

neikvæð og ekki réttmæt (Karen Ýr Sæmundsdóttir, 2011). 

2.5 Samantekt 
Íslensk útgáfa endurskoðuðu mælitækjanna PIPP, PIPP-R (IcePIPP-R) hefur verið þýdd og löguð að 

menningu íslenskrar nýburagjörgæslu en upplýsingar vantar um réttmæti og áreiðanleika (Sigríður 

María Atladóttir, 2017). Tilgangur þeirrar rannsóknar sem hér birtist var að forprófa IcePIPP-R-

verkjamatskvarða á ungbarna- og nýburagjörgæsludeild á Íslandi með tilliti til verkjamats hjá litlum 

fyrirburum og veikum nýburum. Þar með væri hægt að athuga réttmæti og áreiðanleika 

verkjamatskvarða og hvort það væri samræmi í verkjamati hjá rannsakendum.
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3 Aðferðir 
Hér fyrir neðan verður farið yfir tilgang og ávinning rannsóknarinnar, rannsóknarspurningar, 

gagnasöfnun, úrtak og þýði. Þar á eftir verður fjallað um framkvæmd við forprófun IcePIPP-R-

verkjamatskvarðans og tölfræðivinnslu. Ákveðið var að velja sömu aðferð við forprófun IcePIPP-R-

verkjamatskvarðans og notuð var á fyrri forprófunarmælitækjum. Í henni felst að tveir rannsakendur 

framkvæma verkjamat samtímis við þrjár mismunandi aðstæður, hlutlausar, raskaðar og 

sársaukafullar aðstæður, með tilliti til áreiðanleika milli rannsakenda og réttmætis verkjamatskvarða 

IcePIPP-R. 

3.1 Tilgangur og ávinningur rannsóknar 
Tilgangur rannsóknar var að forprófa IcePIPP-R-verkjamatskvarðann á ungbarna- og 

nýburagjörgæsludeild á Íslandi með tilliti til verkjamats hjá litlum fyrirburum og veikum nýburum. Þar 

með væri athugað réttmæti og áreiðanleiki verkjamatskvarðans og hvort það væri samræmi í 

verkjamati hjá rannsakendum. 

 

Vísindalegur ávinningur 

Hér er um forprófun á þýddum og endurskoðuðum verkjamatskvarða að ræða. Niðurstöður 

rannsóknarinnar gefa til kynna hvort verkjamatskvarðinn sé réttmætur og áreiðanlegur sem er 

forsenda fyrir frekari notkun hans í rannsóknum og innleiðingu verkjamatskvarðans á 

nýburagjörgæslu. 

  

Hagnýtur ávinningur 

Ávinningur verkefnisins í heild er bætt verkjamat sem leiðir af sér betri og einstaklingsmiðaðri 

verkjameðferð. Þannig er unnt að þekkja betur hvenær þurfi að koma í veg fyrir eða minnka neikvæð 

áhrif verkja á nýbura og fyrirbura. 

Rannsóknarsnið þessarar rannsóknar er megindleg lýsandi rannsókn. Það voru þrjár 

aðstæður prófaðar til að meta verkjaviðbrögð fyrirbura og nýbura sem dvöldu á ungbarna- og 

nýburagjörgæslu á Íslandi frá janúar og til lok apríl 2018. Röð mælinga fór eftir aðstæðum barna á 

deildinni og réðst tími af komu rannsakenda á deildina. 

  

3.1.1 Rannsóknarspurningar 
Megin rannsóknarspurningar rannsóknarinnar eru: Greinir IcePIPP-R-verkjamatskvarðinn á milli 

sársaukafullra inngripa og inngripa sem ekki eru sársaukafull? Er samræmi í verkjamati hjá notendum 

IcePIPP-R-verkjamatskvarðans?  

Rannsóknartilgátan sem lögð er upp er: IcePIPP-R-verkjamatskvarðinn er réttmætur og 

áreiðanlegur til að meta bráðaverki hjá inniliggjandi nýburum á nýburagjörgæslu á Íslandi.  
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3.1.2 Rannsóknarsnið 
Rannsókn þessi er megindleg samanburðarrannsókn á klínískum mælieiginleikum IcePIPP-R með 

prófun í þremur aðstæðum á nýburagjörgæslu.  Í því felst í þegar gögnum er safnað á formi sem er 

mælanlegt á kerfisbundinn og hlutlægan hátt á vettvangi. Gerðar eru þær kröfur til megindlegrar 

rannsóknar að hún sé kerfisbundin á þann hátt að nákvæm rannsóknaráætlun liggi fyrir í upphafi 

rannsóknar, henni sé fylgt frá upphafi til enda og að lokum að hún sé skýr og að öllum þáttum sé það 

vel lýst að hægt sé að endurgera rannsóknina á sama hátt. Einnig er sett fram krafa um að 

rannsakendur séu hlutlægir við mat og mælingar á niðurstöðum svo hægt sé að forðast bjögun vegna 

hlutdrægni. Rannsakendur þurfa að þekkja þau lögmál og fræði sem notkun mælitækja byggist á og 

vita hvað þarf að hafa í huga þegar framkvæmd verkjamatskvarðans fer fram. Notkun 

verkjamatskvarðans krefst þess að rannsakendur þekki vel til þróunar hans og mælifræðilegra 

eiginleika (Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2013; Polit og Beck, 2012).  

3.1.3 Leyfi og samþykktir 
Áður en rannsókn fór fram var sótt um leyfi fyrir framkvæmd rannsóknar til siðanefndar Landspítala, 

(sjá viðauka A), framkvæmdastjóra lækninga (sjá viðauka B) og fyrir öflun gagna hjá yfirlækni og 

deildarstjóra ung- og nýburagjörgæslu (sjá viðauka C). Forráðamönnum var kynnt framkvæmd 

rannsóknarinnar af rannsakendum og hjúkrunarfræðingi barns. Þeir voru upplýstir um mögulegan 

ávinning rannsóknar og afhent upplýst samþykki sem jafnframt var kynningarbréf um rannsóknina. 

Foreldrar þátttakenda skrifuðu allir undir upplýst samþykki fyrir þátttöku barns síns (sjá viðauka D). 

Allar rannsóknarniðurstöður eru ópersónugreinanlegar og hvergi koma fram nöfn eða kennitölur 

þátttakenda. Hvorki verður hægt að tengja nafn barns eða foreldra við forprófunina né þær upplýsingar 

sem fengnar voru úr sjúkraskrá. Rannsakendur voru eingöngu áhorfendur og tóku hvorki þátt né bættu 

við þá meðferð sem barnið hlaut. 

Sótt var um leyfi frá persónuvernd (sjá viðauka E). Upplýsingar sem ekki voru sóttar við 

verkjamatið sjálft voru sóttar í sjúkraskrá barns eða í samtöl við hjúkrunarfræðinga eða foreldra 

barnsins. Upplýsingar voru fengnar úr sjúkraskrá um meðgöngulengd við fæðingu, leiðréttan 

meðgöngualdur, innlagnarástæðu og almennt ástand barns. Gagnaúrvinnsla var tölfræðileg og öllum 

gögnum var eytt að úrvinnslu lokinni. 

 

3.1.4 Úrtak og þýði 
Þátttakendur rannsóknarinnar voru fyrirburar og veikir nýburar með leiðréttan meðgöngualdur frá 25 

vikum sem voru inniliggjandi á ungbarna- og nýburagjörgæslu Barnaspítala Hringsins á Íslandi. Valið 

var þægindaúrtak og bæði stúlkur og drengir valin til þátttöku. Þátttakendur tóku ekki beinan þátt í 

rannsókninni og engin inngrip voru framkvæmd af hálfu rannsakenda. Þátttakendur voru börn sem 

þurftu að gangast undir sársaukafull inngrip vegna meðferðar eða veikinda. Ef börnin hlutu 

stoðmeðferðir við sársaukafull inngrip var þess ekki krafist að svo væri ekki gert enda var það 

hefðbundin meðferð á nýburagjörgæslu. Tveir hjúkrunarfræðingar sem starfa á ung- og 

nýburagjörgæslu Landspítalans voru einnig rannsakendur sem framkvæmdu forprófun PIPP-R í 

þremur eftirfarandi mismunandi aðstæðum: Við hlutlausar aðstæður, við óþægilegar eða raskaðar 
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aðstæður, svo sem við bleyjuskipti, og við þekktar sársaukafullar aðstæður eins og húðrof vegna 

blóðtöku. Hvert barn var sitt eigið viðmið. 

Verkjamatskvarðinn var prófaður bæði á þeim börnum sem komu inn í styttri tíma til eftirlits og 

þeim börnum sem voru veikari og jafnvel talið að væru með verki. Skilyrði fyrir þátttöku í rannsókninni 

voru að börn væru á Vökudeild ung- og nýburagjörgæslu, tengd við mónitor (sírita sem nemur púls og 

súrefnismettun) og gengjust undir sársaukafullt inngrip vegna meðferðar eða veikinda. Vaktstjóri á 

Vökudeild var fenginn til að meta ástand barnanna með tilliti til þátttöku og tók þá til greina alvarleika 

veikinda og hvort ástand barns hindraði þátttöku á þeirri stundu sem mælingar áttu að fara fram. 

 

3.2 Framkvæmd rannsóknar 

3.2.1 Þjálfun rannsakenda 
Það er mikilvægt að rannsakendur þekki fræðilegan bakgrunn og lögmál sem notkun matstækja byggir 

á. Notkun verkjamatskvarða við að safna gögnum viðkomandi rannsóknar krefst þess að 

rannsakendur skilji og þekki vel til þróunar hans og mælifræðilegra eiginleika (Crosswell, 2003). 

Rannsakendur þessarar rannsóknar eru starfsmenn á nýburagjörgæsludeild á Íslandi. Annar er með 

víðari þekkingu og færni á barnasviði, er með mikla reynslu sem gagnast vel í þessum aðstæðum og 

er meðal annars höfundur á þýðingu IcePIPP-R. Hinn rannsakandi hefur starfað í 10 mánuði á sömu 

deild og er enn þar í starfi. Það má segja að báðir rannsakendur hafi góðan bakgrunn á 

rannsóknarefni og hafi eytt miklum tíma í fræðilegan hluta viðfangsefnisins. 

 

3.2.2 Skráningarblað fyrir allar upplýsingar sem aflað var um þátttakendur við 
framkvæmd mælinga 

Upplýsingum um meðgöngualdur við fæðingu var aflað frá barnablaði þátttakenda og viðeigandi 

hjúkrunarfræðingur var spurður um ástand barns við mælingu og leiðréttan meðgöngualdur. Ástand 

barns við mat var athugað, hvort barnið væri með öndunaraðstoð með CPAP, öndunarvél, 

súrefnisgleraugu eða súrefni í trekt, alla íhluti eins og ífarandi leggi, þvaglegg, slagæðalegg, æðalegg, 

sýkingu og öndunarerfiðleika (sjá viðauka F).  

Svo voru stoðmeðferðir sem barnið fékk við mælingu athugaðar, stutt við legu, reifun, brjóstagjöf, 

húð við húð, snuð og eða súkrósu ásamt hvort barnið var að fá verkjalyf. Athugaður var tími frá 

síðustu máltíð, hvort það voru þrír tímar, minna en tveir tímar eða minna en ein klukkustund liðin frá 

fæðugjöf. Eftir það var hakað við aðstæður barns, hvort það var hitakassi, opið borð, vagga eða fang. 

Eftir það hvaða inngripi barnið varð fyrir við mælingu, hlutlausu, röskuðu eða sársaukafullu. Í 

hlutlausum aðstæðum var einungis hakað við ekkert inngrip á mæliblaðinu. Við raskaðar aðstæður var 

hægt að haka við bleyjuskipti, hitamælingu, hagræðingu eða annað. Í sársaukafullum aðstæðum var 

hakað við hælstungu, blóðprufu úr bláæð, nálaruppsetningu, sogun í nef/kok, ísetningu magasondu 

eða annað. Í lokin var hakað við vökustig barns sem var virkt/vakandi, rólegt/vakandi, rólegt/vakandi 

eða rólegt/sofandi. Í lokin var skráð grunnlína lífsmarka samkvæmt IcePIPP-R-kvarðanum (sjá viðauka 

G). 
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3.2.3 Mæliaðstæður og mælihópar 
Rannsakendur voru tveir og völdu þátttakendur í samvinnu við vaktstjóra og hjúkrunarfræðinga 

deildarinnar. Börn sem þurftu að gangast undir sársaukafull inngrip vegna meðferðar voru metin í 

þremur aðstæðum og voru sitt eigið viðmið. Mælingar hjá hverju barni voru því þrjár. Röð aðstæðna 

var fyrirfram ákveðin en það réðst af aðstæðum hverju sinni í hvaða röð mælingar fóru fram hjá hverju 

barni. Leitast var við að tími milli mælinga væri að lágmarki klukkustund til þess að fyrri aðstæður 

lituðu ekki upplifun barns við aðrar aðstæður.  

Tegundir mæliaðstæðna voru eftirfarandi: 

A. Hlutlausar aðstæður; ekkert inngrip af neinu tagi. Fyrirburi eða nýburi í hvíld. 

B. Raskaðar aðstæður; við umönnun eins og bleyjuskipti, hitamælingu, hagræðingu og annað. 

C. Sársaukafullar aðstæður; barnið varð fyrir sársaukafullu inngripi eins og hælstungu, blóðprufu á 

bláæð, nálaruppsetningu, sogun í nef/kok, ísetningu magasondu og fleiri inngripum. 

 

Fyrirfram var búið til mynstur aðstæðna sem var ólíkt í hvert sinn eins og röðun þrenns konar 

aðstæðna leyfði. Sársaukafullum aðstæðum var gefinn bókstafurinn S, hlutlausum aðstæðum H og 

röskuðum aðstæðum R. Mynstur þessara aðstæðna var fyrirfram ákveðið og var eftirfarandi: Ef barn 

var fyrst útsett fyrir sársaukafullu inngripi valdist þá annað hvort röðunin S-H-R eða S-R-H og 

framvegis svo að skipting væri jöfn og allar raðanir kæmu sem jafnast fyrir. 

  

S-H-R 

S-R-H 

H-S-R 

H-R-S 

R-S-H 

R-H-S 

 

3.2.4 Framkvæmd gagnasöfnunar 
1.  Skráningarblað, IcePIPP-R-matsblað er heftað saman og sett í umslag merkt hvorum 

rannsakanda fyrir sig. Sex eintök fyrir hvern þátttakanda en þrjú og þrjú fyrir hvorn 

rannsakanda. 

2.  Kynningarbréf/upplýst samþykki, tvö eintök fyrir hvern þátttakanda geymd í umslagi. 

3.   Kynna rannsókn fyrir foreldrum og fá upplýst samþykki. 

a.  Kynningarbréf/upplýst samþykki afhent, tvö eintök. Útfyllt kynningarbréf sett í 

umslag merkt upplýst samþykki útfyllt og geymt í læstum skáp 

b.  Foreldrar halda eftir einu eintaki 

c.    Auðkenni barns og númer skráð í skjal sem er á læstum lykli sem einungis 

rannsakendur hafa aðgang að. Skjalinu eytt að lokinni úrvinnslu gagna. 

4.  Miði á barnablaði geymir númer barns í rannsókninni og á hann er skráð í hvaða röð 

aðstæður koma fyrir, S-H-R. Í skjal sem geymir númer og auðkenni barns er röð 
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aðstæðna skráð og þannig geta rannsakendur fylgst með því að allar raðir séu 

framkvæmdar og séu ekki tilviljanakenndar. 

5.     Mat framkvæmt. 

a.  Þátttakandi er valinn í samvinnu við vaktstjóra og hjúkrunarfræðing barns og 

tegund inngrips valið. 

b.  Áður en inngrip hefst sammælast rannsakendur um að meta barn í hvíld 

samkvæmt fyrsta leiðbeiningarskrefi PIPP-R-kvarðans. Barn er metið í 15 

sekúndur í hvíld fyrir inngrip og hæsta hjartsláttartíðni, lægsta súrefnismettun og 

vökustig barns skráð. 

c.  Þegar inngrip hefst ákvarða rannsakendur hvenær mat skuli hefjast. Annar 

rannsakandi tímasetur upphaf mælingar. Skeiðklukka er stillt á 30 sekúndur og 

gefur til kynna hvenær matstíma er lokið. 

d.  Rannsakendur standa í 1-2 metra fjarlægð hvor frá öðrum og þess gætt að 

niðurstöður hvors um sig séu ekki sýnilegar hinum. Rannsakendur tala ekki 

saman meðan á mati stendur og bera ekki saman niðurstöður. 

e.    Skráningarblað er útfyllt. Það er heftað saman við viðeigandi útfyllt PIPP-R-

matsblað og geymt í umslagi merktu rannsakanda í læstum skáp sem einungis 

rannsakendur hafa aðgang að. 

 

3.2.5 Framkvæmd mælinga 
Við framkvæmd mælinga voru rannsakendur áhorfendur og tóku ekki þátt í inngripi. Rannsakendur 

voru staðsettir við rúm barnsins í hæfilegri fjarlægð svo að meðferðaraðili barnsins væri ekki truflaður. 

Rannsakendur skráðu upplýsingar án samráðs við hvor annan en sammæltust um hvenær mæling 

skyldi hefjast. Rannsakendur gættu þess að víxla staðsetningum milli mælinga til að gæta þess að fá 

sem jafnasta yfirsýn. 

         Íslensk útgáfa af PIPP-R-verkjamatskvarðanum, sem þýdd hefur verið og löguð að íslenskri 

menningu fyrir gagnaöflun, var lögð fyrir. Þegar mæling við aðstæður S, H, R var lokið var merkt við 

þann bókstaf á möppu með auðkenni og númeri barns til að auðvelda framkvæmd mælinga og þess 

gætt að allar mælingar næðust. Samkvæmt PIPP-R var barn metið í 15 sekúndur áður en inngrip hófst 

og tók hver mæling 30 sekúndur eftir að inngripið hófst. Að lokinni hverri mælingu var skráningarblað 

fyllt út og útfyllt PIPP-R-blaðið var heftað saman, merkt tegund aðstæðna S, H eða R, merkt 

rannsakanda og sett í umslag merktu með númeri barns. Númer barnsins var fjarlægt af möppu þess 

um leið og allar mælingar höfðu verið framkvæmdar. 
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3.2.6 Gagnavinnsla 
Rannsakendur tóku umslögin úr læstum skáp og settu í lokaðan kassa og fóru með það til viðeigandi 

ábyrgðaraðila á rannsókninni. Ábyrgðaraðili rannsóknar tók upplýst samþykki frá forráðamönnum og 

rannsakendur fengu gögnin til að hefja gagnaúrvinnslu, báðir rannsakendur fóru yfir mælingar í Excel-

skjali og voru sammála um að allar tölur væru rétt settar inn í skjalið. 

Við tölfræðilega gagnaúrvinnslu var notast við tölfræðiforritið SPSS og unnið úr upplýsingum 

sem fengust út úr mælingum. Marktektarútreikningar og fylgnipróf voru notuð til að athuga hvort 

verkjamatskvarðinn væri marktækur, það er að segja hvort hann mældi það sem átti að mæla, verki 

við sársaukafull inngrip, við hlutlausar aðstæður og raskaðar aðstæður. Gerð var tíðnitafla til að 

skilgreina úrtakið og bera saman meðgöngulengd og vökustig, til að athuga hvort þær breytur hefðu 

áhrif á niðurstöður rannsóknarinnar. 

Skoðuð var fylgni milli allra þátta mælitækisins til að greina hvort einhver þáttur hefði ráðið mestu 

um skorunina og hvort einhver þáttur hefði gagnast lítið. Einnig voru niðurstöður úr mælingum 

aðstæðnanna þriggja athugaðar og bornar saman til að sjá frávik og hvort verkjamatskvarðinn hefði 

mælt það sem hann átti að gera með Pearson’r. Að lokum voru niðurstöðurnar tvær sem framkvæmdu 

mælingar með PIPP-R-kvarðanum bornar saman til að athuga réttmæti mælitækja og að 

rannsakendur hefðu verið að mæla eins með Cronbach’s fylgni og Anova. Það voru tvö börn sem 

þurfti að fella úr rannsókninni vegna skorts á tveimur mælingum tengdum sársaukafullum inngripum 

sem ekki náðist að mæla. 

3.2.7 Aðstæður og takmarkanir í forprófun IcePIPP-R 
Það var ákveðið öryggi í framkvæmd á prófun verkjamatskvarðans þar sem báðir rannsakendur eru að 

vinna á nýburagjörgæslu og þekkja þar með umhverfið og starfsfólkið. Það gerði það að verkum að 

samskipti við hjúkrunarfræðinga voru auðveld og mikill áhugi fyrir viðfangsefninu. Með þessu er hægt 

að sjá að það skiptir máli að rannsakendur þekki vel bakgrunn efnis og umhverfið upp á að mælingar 

séu rétt gerðar og fari fram án vandræða svo niðurstöður rannsókna verði sem réttastar. Það má segja 

að aðstæður við framkvæmd rannsóknar hafi ekki beinlínis verið þægilegar þar sem það var stutt í 

næsta hitakassa og þar með barn ásamt foreldrum. Það voru frekar þröngar aðstæður við mælingu og 

þar með þurfti að passa upp á ákveðna fjarlægð milli rannsakenda svo það sæist ekki í niðurstöður 

mælinga, einnig að reyna að trufla ekki aðgerðir barns. Það heyrðist í mörgum mónitórum svo 

rannsakendur þurftu mikla einbeitingu við mælingar.  

           Í forprófun er þó ekki hægt að miða við raunverulegar aðstæður þar sem í raunveruleikanum 

gagnast framkvæmd verkjamats barni sem einstaklingi en ekki sem hóp. Það er engin 

verkjamatskvarði fullkominn, þeir hafa allir sína kosti og galla. Það voru nokkrar takmarkanir á 

forprófun, má nefna að báðir rannsakendur þurftu að mæta á nýburagjörgæslu og tímasetning þurfti 

að henta báðum og þar með ástand deildar m.t.t. hvort það væru börn sem væru inniliggjandi sem 

hægt væri að meta. Það voru sársaukafull inngrip sem rannsakendur náðu ekki að mæla vegna þess 

tímasetning inngripa hentaði ekki rannsakendum. Ekki var farið fram á að beðið væri með sársaukafull 

inngrip fyrir rannsóknina sjálfa og rannsakendur þurftu að grípa öll tækifæri sem gáfust á þessum tíma. 

Einnig var hugsað vel út í líðan barns og foreldra, eins og að sjá hvenær það væri góður tími til að láta 
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foreldra fá kynningarbréf rannsóknar og safna upplýstu samþykki. Það var hugsað m.t.t. hvernig 

veikindaástand barns var og líðan foreldra nýfædda barnsins. 

3.2.8 Siðferðisleg álitamál 
Það var engin áhætta fólgin í þátttöku í rannsókninni þar sem engin inngrip áttu sér stað af hálfu 

rannsakenda. Þó má færa rök fyrir því að með réttmætu og áreiðanlegu verkjamati á nýburagjörgæslu 

verði hægt að fækka siðferðislegum álitamálum við meðferð veikra nýbura og fyrirbura, því samræmt 

verkjamat leiðir af sér betri og einstaklingsmiðaðri verkjameðferð. Þannig er unnt að þekkja betur 

hvenær þurfti að koma í veg fyrir eða minnka neikvæð áhrif verkja á nýbura og fyrirbura.  

Rannsakendur voru einungis áhorfendur og truflað var sem minnst með viðveru þeirra meðan 

inngrip barns fór fram og ætti þannig ekki að hafa áhrif á niðurstöður rannsóknarinnar. Þar sem 

einungis reynslumiklir fagmenn í umönnun fyrirbura og nýbura framkvæmdu inngrip barns í 

læknisfræðilegum tilgangi. Siðferðileg álitamál geta einnig haft áhrif á hvernig rannsakandi velur að 

nálgast viðfangsefnið og hvaða aðferðum er beitt (Kristín Loftsdóttir, 2013). 

 

3.3 Samantekt 
Íslensk útgáfa endurskoðaðs PIPP, IcePIPP-R hefur verið þýdd og löguð að menningu íslenskrar 

nýburagjörgæslu en upplýsingar vantar um réttmæti og áreiðanleika (Sigríður María Atladóttir, 2017). 

Tilgangur rannsóknar var að forprófa IcePIPP-R-verkjamatskvarðann á ungbarna- og 

nýburagjörgæsludeild á Íslandi með tilliti til verkjamats hjá litlum fyrirburum og veikum nýburum. Þar 

með mætti athuga réttmæti og áreiðanleika verkjamatskvarðans og hvort það sé samræmi í verkjamati 

hjá rannsakendum. Sótt var um leyfi hjá siðanefnd Landspítalans, framkvæmdastjóra lækninga á 

Landspítala, Persónuvernd, deildarstjóra og yfirlækni vökudeildar og upplýst samþykki fengið hjá 

forráðamönnum barna áður en framkvæmd rannsóknar fór fram á Vökudeildinni. Þátttakendur í 

rannsókninni voru samtals 19 fyrirburar og nýburar sem voru inniliggjandi á Vökudeild, ung- og 

nýburagjörgæslu á rannsóknartímabilinu sem var frá febrúar til april 2018. Tveir rannsakendur 

framkvæmdu þrjár mælingar hjá hverju barni við hlutlausar, raskaðar og sársaukafullar aðstæður. 

Upplýsinga var aflað úr sjúkraskrá barns og frá hjúkrunarfræðingi og foreldrum barns. Hver mæling tók 

um það bil mínútu í framkvæmd. Rannsakendur mættu á deildina á öllum tímum sólarhrings eftir 

aðstæðum á deild og þörfum fyrir inngrip vegna rannsókna og meðferðar þátttakenda. Úrvinnsla 

gagna var unnin í Excel og með SPSS-forriti, þar á eftir voru niðurstöður reiknaðar með viðeigandi 

aðferðum og niðurstöður túlkaðar. 

 

 

 

 

 



29 

4 Niðurstöður 
IcePIPP-R-verkjamatskvarðinn tekur til sjö matsþátta, af þeim eru tvær lífeðlislegar breytur, þrjár 

hegðunarbreytur og tvær bakgrunnsbreytur. Til lífeðlislegra breyta telst breyting á hjartsláttartíðni og 

súrefnismettun barnsins. Hegðunarbreyturnar taka til þriggja svipbrigða í andliti og 

bakgrunnsbreyturnar sem átt er við eru meðgöngualdur og vökustig barns. Hver breyta er metin frá 

grunngildi á fjögurra stiga kvarða og heildarstigagjöf er ætlað að gefa til kynna verkjaupplifun barns. 

4.1 Lýsing á úrtaki 
Þátttakendur voru 19 talsins. Þeir voru metnir í þremur mismunandi aðstæðum af báðum 

rannsakendum samtímis. Þannig voru mælingar alls 114 eða 57 mælingar hjá hvorum rannsakanda 

fyrir sig.  

Tafla  1. Lýsandi tölfræði úrtaks (N=19).  

Breyta   Fjöldi(%)  

Innlagnarástæður  

Öndunarerfiðleikar      11    

Fyrirburi       3 

Nýburagula       1 

Sýking eða grunur um sýkingu       3 

Annað       1 

Leiðréttur meðgöngualdur   

< 28 vikur       1 (5,3%) 

28v + 0d – 31v +6d       3 (21,1%) 

32v + 0d – 35v + 6d       9 (47,4%) 

≥ 36 vikur       4 (26,3%) 

 

Meðgöngualdur við fæðingu 

 

< 28 vikur        3 (15,8%)    

28v 0d – 31v + 6d        4 (26,3%) 

32v + 0d - 35v+ 6d        5 (31,6%) 

≥ 36 vikur        4 (26,3%) 

 

Tafla 1. Framhald af lýsandi tölfræði úrtaks 

Umhverfi Hlutlausar Raskaðar Sársaukafullar 

Opið borð 1 2 6 

Hitakassi 6 7 4 

Vagga 10 9 8 

Í fangi 2 1 1 
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Framhald af töflu 1, lýsandi tölfræði úrtaks 

 Tími frá fæðugjöf við aðstæður 

 Hlutlausar Raskaðar Sársaukafullar 

3 klst.     7  11    9 

≤ 2 klst.    11   6    5 

≤ 1 klst.      4   2    5 

 

Stoðmeðferðir 

Hlutlausar 
-Stutt við legu og reifun             4 

-Brjóstagjöf               1  

-Engin meðferð            14 

 

 

Raskaðar aðstæður       

-Snuð                                      1 

-Reifun og snuð              1 

-Stutt við legu              3 

-Stutt við legu og snuð                                                         2 

-Engin meðferð             12  

Sársaukafullar aðstæður           

-Reifun, snuð og súkrósa             4 

-Snuð og súkrósa             2 

-Stutt við legu, snuð og súkrósa             4 

-Stutt við legu og snuð             1 

-Súkrósa             2 

-Stutt við legu og súkrósa             1 

-Stutt við legu, reifun, snuð og súkrósa            4  

     -Stutt við legu                                                            1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

 

Mynd 1. Meðgöngualdur og leiðréttur meðgöngualdur (N=19). 

Á mynd 1 sést að meðgöngulengd flestra þátttakenda rannsóknarinnar var frá 32 vikum til 35+6 vikna. 

Þar á eftir voru börn með meðgöngulengd 36 vikur eða lengri. Fæst þeirra voru fædd fyrir 28 vikna 

meðgöngu. Yngsta barnið var 25 vikna og 1 dags gamalt og elsta barnið var 40 vikur og 1 dags gamalt 

í meðgönguvikum við framkvæmd fyrstu mælingar.  

 

 

Mynd 2. Innlagnarástæður barna (N=19). 

Aðstæður og innlagnarástæða barnanna var margþætt, helsta innlagnarástæða var 

öndunarerfiðleikar. 
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Mynd 3. Umhverfi barna við mælingu (N=19). 

Flest ungabörn voru í sama umhverfi í öllum aðstæðum og sum voru við breytilegar aðstæður við 

sársaukafull inngrip. Flest (11) ungabarna voru í hitakassa og fæst (1) í fangi. Þá voru þrjú börn í 

vöggu sem færð voru á opið borð til að hjúkrunarfræðingar gætu athafnað sig betur við sársaukafullt 

inngrip.  

 

 

Mynd 4. Tími frá fæðugjöf. 

Á mynd 4 er hægt að sjá tíma frá fæðugjöf við þrenns konar aðstæður, við mælingu í hlutlausum 

aðstæðum voru flestir (11) búnir að fá að drekka fyrir tveimur tímum. Við raskaðar aðstæður voru flest 

ungabörn (11) búin að drekka fyrir þremur tímum. Við sársaukafullar aðstæður voru flest ungabörn (9) 

búin að drekka fyrir 3 tímum.   



33 

 
Mynd 5. Stoðmeðferðir við sársaukafullar aðstæður. 

 
 
Öll voru börnin 19 mæld við hlutlausar aðstæður og þar með var ekkert inngrip sem átti sér stað, 

börnin voru í hvíld eða sofandi við mælingu. Framkvæmd mælingar við raskaðar aðstæður var við 

hitamælingu hjá flestum börnunum. Hitamæling er gerð reglulega hjá fyrirburum og veikum nýburum, 

oftar hjá þeim sem eru í hitakassa eða á hitadýnu. Flest (11) sársaukafull inngrip voru blóðprufa úr 

bláæð og þar á eftir var hælstunga (3) og nálaruppsetning (3), sjá töflu 2.  

Tafla  2. Tegund inngripa við þrenns konar aðstæður (N=57). 

Aðstæður Tegund inngripa Fjöldi mælinga     

Hlutlausar aðstæður (N=19) 
 

Ekkert inngrip     19 

Raskaðar aðstæður (N=19) Hitamæling     12 

 Bleyjuskipti      5   
 
 

Annað      2 

Sársaukafullar aðstæður  
(N=19) 

Hælstunga      3 

 Blóðprufa úr bláæð    11 
 Ísetning magasondu      1 
 Sogun í nef/kok      1 
 Nálaruppsetning      3 

Samtals                                                                                           57 
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4.2 Réttmæti IcePIPP-R verkjamatskvarða 

4.2.1 Munur á milli mælingaaðstæðna 
Sett var fram aðaltilgáta um að marktækur munur væri á mælingunum við þrenns konar aðstæður. 

Meðaltöl heildarstiga voru notuð til að bera saman IcePIPP-R-verkjamatskvarðann í þrenns konar 

aðstæðum. Tilgangur þess var að kanna réttmæti IcePIPP-R, það er hvort IcePIPP-R sé í raun að 

mæla það sem honum er ætlað að mæla, verki hjá fyrirburum og nýburum. Til að komast að því hvort 

marktækur munur væri á meðaltölum hverra aðstæðna var stuðst við ANOVA og Scheffe-próf.  

 

Núlltilgáta (T0): Enginn munur er á milli aðstæðna við heildarstigagjöf IcePIPP-R-verkjamatskvarða.  

Aðaltilgáta (T1): Munur er á milli aðstæðna þriggja við heildarstigagjöf IcePIPP-R-verkjamatskvarða.  

Bornar voru saman þrenns konar aðstæður: 1) hlutlausar og raskaðar aðstæður, 2) hlutlausar og 

sársaukafullar aðstæður og að lokum 3) raskaðar og sársaukafullar aðstæður við meðaltöl af 

heildarstigagjöf rannsakenda. Útreikningur fyrir hvorn rannsakanda var hafður hvor fyrir sig til að koma 

í veg fyrir að munur á milli rannsakenda hefði áhrif, þá er hægt að fá áreiðanlegra mat á því hvort 

IcePIPP-R-verkjamatskvarði greini á milli verkja við þrenns konar aðstæður.  

Tafla  3. Meðaltöl heildarstiga IcePIPP-R milli rannsakenda í þrenns konar aðstæðum. 

Rannsakandi A                                                               Rannsakandi B 

 Meðaltal  Staðalfrávik   Meðaltal  Staðalfrávik  

Hlutlausar 2,32  2,98  3,05 2,95 

Raskaðar 5,26  2,96  4,74 2,90 

Sársaukafullar 7,79  4,69  7,68 4,71 

 
Það var marktækur munur á milli þrenns konar aðstæðna og heildarstigagjafar hjá báðum 

rannsakendum. Hjá rannsakanda A var munur á heildarstigum IcePIPP-R eftir aðstæðum (sjá töflu 3), 

þar sem fæst stig voru gefin að meðaltali í hlutlausum aðstæðum en flest í sársaukafullum aðstæðum 

(F(2, 54)=10,801, p<0,01) og hjá rannsakanda B var (F(2, 54)=7.956, p<0,01). Þar sem munur á 

stigagjöf beggja rannsakenda var tölfræðilega marktækur eftir aðstæðum má segja að IcePIPP-R sé 

því að greina á milli aðstæðna. Aðaltilgátan um að munur sé á heildarstigagjöf eftir aðstæðum stóðst 

því. 
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Mynd 6. Línuleg fylgni heildarstiga IcePIPP-R við allar aðstæður hjá rannsakendum. 

 

 

 

 

Mynd 7. Stigagjöf IcePIPP-R hjá rannsakendum við allar aðstæður. 
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Tafla  4. Fylgni (ANOVA) milli heildarstiga IcePIPP-R í þremum aðstæðum. 

  Sum of 
Squares 

Df Mean 
Square 

F Sig. 

Rannsakandi A Milli hópa 285,193 2 142,596 10,801 0,000 

 Innan hópa 712,947 54 13,203   

 Samtals 998,140     

Rannsakandi B Milli hópa 208,842 56 104,421 7,956 0,001 

 Innan hópa 708,737 2 13,125   

 Samtals 917,579 54    

 
 
Samkvæmt Scheffe-prófi var marktækur munur á milli hlutlausra og sársaukafullra aðstæðna hjá 

rannsakanda A (p<0,01) en á milli raskaðra og sársaukafullra aðstæðna hjá rannsakanda B (p<0,05). 

Þess skal einnig getið að munur á milli hlutlausra og raskaðra aðstæðna hjá rannsakanda A var á 

mörkum þess að vera tölfræðilega marktækur (p=0,052). 

Tafla  5. Munur á heildarstigum milli aðstæðna hjá rannsakanda A. 

 Meðaltal stiga í 
aðstæðunum 

Meðaltalsmunur 

Samanburður 1 
(Hlutlausar og raskaðar 
aðstæður) 

2,32 og 5,26 -2,95 

Samanburður 2 
(Hlutlausar og 
sársaukafullar aðstæður) 

2,32 og 7,79 -5,47 

Samanburður 3 
(Raskaðar og 
sársaukafullar aðstæður) 

5,26 og 7,79 -2,53 

 

Tafla  6. Munur á heildarstigum milli aðstæðna hjá rannsakanda B. 

 Meðaltal stiga í 
aðstæðunum 

Meðaltalsmunur 

Samanburður 1 
(Hlutlausar og raskaðar 
aðstæður) 

3.05 og 4,74  -1,68 

Samanburður 2 
(Hlutlausar og 
sársaukafullar aðstæður) 

3,05 og 7,68  -4,63 

Samanburður 3 
(Raskaðar og 
sársaukafullar aðstæður) 

4,74 og 7,68   -2,95 
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4.3 Áreiðanleiki IcePIPP-R verkjamatskvarða 

4.3.1 Innra samræmi IcePIPP-R verkjamatskvarðans (e.internal consistency) 
Fylgni milli allra þátta IcePIPP-R í hverjum aðstæðum fyrir sig var skoðað með Cronbach’s α, 

sem metur innra samræmi verkjamatskvarðans. Þegar α er yfir 0,7 er talað um ásættanlegt 

innra samræmi og því nær 1. Tafla 7 sýnir niðurstöður útreikninga Cronbach’s α-kvarðans en 

hann var á bilinu 0,486 – 0,779 með meðaltal 0,656.  

 

Tafla  7. Fylgni milli allra þátta IcePIPP-R-verkjamatskvarða milli rannsakenda 

Aðstæður Rannsakandi A 

Cronbach’s α 

Rannsakandi B 

Cronbach’s α 

Hlutlausar 0,616 0,710 

Raskaðar 0,486 0,567 

Sársaukafullar 0,778 0,779 

 

4.3.2 Munur á milli rannsakenda 
Fundin voru meðaltalsgildi rannsakenda í öllum aðstæðunum og voru þau borin saman með pöruðu t-

prófi. Á mynd 8 má sjá myndrænan samanburð á meðaltalsgildum rannsakenda í hvaða aðstæðum 

fyrir sig. Settar voru fram tilgátur um mun á milli rannsakenda: 

 

Núlltilgáta (To): Marktækur munur er á milli rannsakenda í aðstæðunum. 

Aðaltilgáta (T1): Ekki er marktækur munur á milli rannsakenda í aðstæðunum. 

 

Niðurstöður t-prófs benda til þess að það sé ekki marktækur munur á milli rannsakenda í aðstæðunum 

þremur (sjá töflu 8). Þar með er hægt að hafna núlltilgátunni og taka upp aðaltilgátuna, að ekki er 

marktækur munur á heildarstigagjöf rannsakenda í hverjum aðstæðum fyrir sig.  

 

Tafla  8. Niðurstöður t-prófs fyrir áreiðanleikamat. 

Aðstæður t-próf Sigma 

Hlutlausar t(18) = 0,176 P>0,05 

Raskaðar t(18) = 0,275 P>0,05 

Sársaukafullar t(18) = 0,767 P>0,05 
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Mynd 8. Munur á meðaltalsgildum heildarstiga rannsakenda í öllum aðstæðunum (N=19). 

Í kassaritinu á mynd 8 má sjá að dreifing stigagjafar er ólík eftir aðstæðum, einnig er hún nokkuð 

áþekk hjá báðum rannsakendum í öllum aðstæðum. 

 

4.3.3 Áreiðanleiki á milli rannsakenda (e. Interrater reliability) 
IcePIPP-R-verkjamatskvarðinn metur sjö matsþætti, en þeir eru tvær lífeðlisfræðilegar breytur, þrjár 

hegðunarbreytur og tvær bakgrunnsbreytur. Hver breyta er metin frá grunngildi á fjögurra stiga kvarða 

og heildarstigagjöf er ætlað að gefa til kynna upplifun barns á styrk verkja. Borin var saman stigagjöf 

rannsakenda í hverjum þætti fyrir sig, til að meta samræmi niðurstaðna um áreiðanleika IcePIPP-R. 

Fylgni var reiknuð með Pearson til þess að meta samræmi í stigagjöf rannsakenda í hverjum þætti 

IcePIPP-R. Pearson’s r segir til um að hvaða marki stigagjöf beggja rannsakenda er sambærileg innan 

sama þáttar, hjá hverju og einu barni í öllum þremur mælingum.  

Þegar skoðuð var fylgnin milli allra matsþátta IcePIPP-R-verkjamatskvarðans við þrenns konar 

aðstæður hjá rannsakendum kom í ljós að það var marktækur munur á öllum matsþáttum IcePIPP-R 

verkjamatskvarðans við þrenns konar aðstæður (hjartsláttartíðni, lækkuð súrefnismettun, augu kreist 

aftur, vökustig, leiðréttur meðgöngualdur, p<0,01, setur í brýnnar við raskaðar aðstæður, p<0,05). 

Eins og sjá má í töflu 9 var fylgni milli stigagjafar beggja rannsakenda í öllum tilfellum 

tölfræðilega marktæk og nokkuð há. Hæstu fylgnitölurnar voru að jafnaði fyrir vökustig, en þar var 

fylgnin lægst 0,948 í sársaukafullum aðstæðum en hæst 0,985 í hlutlausum aðstæðum. Að jafnaði var 

lægsta fylgnin fyrir að setja í brýnnar, en í röskuðum aðstæðum var hún 0,512 en 0,639 í 

sársaukafullum aðstæðum. Ekki var hægt að reikna fylgni fyrir að setja í brýnnar í hlutlausum 

aðstæðum þar sem rannsakendur gáfu öllum börnum sömu stigin.  
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Tafla  9. Fylgni milli allra matsþátta IcePIPP-R við þrenns konar aðstæður og stigagjafar 
rannsakenda (N=19). 

Matsþættir í PIPP-R Hlutlausar 
aðstæður, 
Pearson´s fylgni 

Raskaðar 
aðstæður, 
Pearson´s fylgni 

Sársaukafullar 
aðstæður, 
Pearson´s fylgni 

Breyting á hjartsláttartíðni 0,748** 
 

0,942** 
 

0,973** 
 

Lækkuð súrefnismettun 0,747** 
 

0,725** 
 

1.000** 
 

Setur í brýnnar (-) 
 

0,512* 
 

0,639** 
 

Augu kreist aftur 0,687** 
 

0,687** 
 

0,838** 
 

Skora frá nasavæng að 
munnviki/efri vör dregst upp 

(-) 
0,629** 

0,814** 

Leiðréttur meðgöngualdur 1.000** 1.000** 1.000** 

Vökustig 0,985** 0,953** 0,948** 

*.  Correlation is significant at the 0,05 level (2-tailed). 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
<0,3 er veikt samband, >0,31- 0,6 er miðlungs samband, >0,6 er sterkt samband 

(-) stendur fyrir að ekki hafi verið hægt að reikna fylgni fyrir þennan matsþátt þar sem öll börn hjá rannsakenda í þessum 

aðstæður (hlutlausar aðstæður) fengu sama stig (0 stig). 

 

4.4 Samantekt 
Meðaltöl mælingaraðstæðnanna þriggja voru borin saman til að athuga fylgni IcePIPP-R 

verkjamatskvarðans með ANOVA-prófi, þar kom fram að það væri marktækur munur milli 

aðstæðnanna þriggja (p<0,01, sjá töflu 4). Samkvæmt ANOVA-prófi kom í ljós að IcePIPP-R-

verkjamatskvarði er marktækur og ætti þá að vera marktækur munur á milli aðstæðnanna þriggja hjá 

báðum rannsakendum.  

Innra samræmi IcePIPP-R-verkjamatskvarða var skoðað með Cronbach’s α sem sýndi fram á 

að það var ekki nægilegt innra samræmi milli rannsakenda í röskuðum aðstæðum (α <0,7), þó var 

samræmi ásættanlegt í sársaukafullum aðstæðum milli rannsakenda, eða (α >0,7). 

Niðurstöður t-prófs á heildarstigafjölda milli aðstæðna sýndu að ekki var marktækur munur á milli 

rannsakenda og heildarstigagjafar í hverjum aðstæðum fyrir sig.  

Áreiðanleiki á milli rannsakenda var athugaður með Pearson’s r og athugað með tilliti til hvers 

matsþáttar fyrir sig. Niðurstöður úr Pearson´s-fylgni sýndu fram á sterka fylgni á milli rannsakenda og 

flestra matsþátta IcePIPP-R-verkjamatskvarða en veika fylgni þriggja matsþátta. 



40 

5 Umræður 

5.1 Réttmæti IcePIPP-R 
Tilgangur rannsóknarinnar var að forprófa IcePIPP-R-verkjamatskvarða á ungbarna- og 

nýburagjörgæsludeild á Íslandi með tilliti til verkjamats hjá litlum fyrirburum og veikum nýburum. Þar 

með var réttmæti og áreiðanleiki verkjamatskvarðans metinn og samræmi í verkjamati meðal 

rannsakenda skoðað. Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að IcePIPP-R-verkjamatskvarðinn 

greini mun á milli sársaukafullra inngripa og inngripa sem ekki teljast sársaukafull. Þær ályktanir má 

draga í ljósi þess að heildarstigagjöf IcePIPP-R var marktækt hærri við verkjamat í sársaukafullum 

aðstæðum en við hlutlausar eða raskaðar aðstæður. Þær niðurstöður eru sambærilegar öðrum 

rannsóknum sem lagt hafa mat á réttmæti PIPP-R á upprunatungumáli og í erlendri þýðingu (Sadeghi 

o.fl., 2017; Stevens o.fl., 2014). Rannsókn Stevens og félaga (2014) sýndi að PIPP-R á 

upprunatungumálinu gaf marktækt hærra skor við sársaukafull inngrip (hælstungu) heldur en við 

raskaðar aðstæður (bleyjuskipti). Í annarri rannsókn frá Íran sem lagði mat á réttmæti persneskrar 

þýðingar PIPP-R kom einnig í ljós að PIPP-R skor voru marktækt hærri í sársaukafullum aðstæðum en 

aðstæðum sem ekki fólu í sér sársauka (Sadeghi o.fl., 2017).  

Rannsóknir sem hér er vísað til byggja á mun stærri þægindaúrtökum þar sem sársaukafullt 

inngrip er hælstunga og raskaðar aðstæður bleyjuskipti. Í þessari rannsókn var úrtakið einungis 19 

börn á nýburagjörgæslu. Sársaukafullu inngripin voru oftast blóðprufa úr bláæð sem talin er minna 

sársaukafull heldur en hælstunga (Ohlsson, 2011). Algengustu röskuðu aðstæðurnar voru hitamæling 

og þar á eftir bleyjuskipti. Með stærra úrtaki og betur skilgreindum aðstæðum þar sem öll sársaukafull 

inngrip eða röskun væru sambærileg væri eflaust hægt að fá áreiðanlegri niðurstöður. Þrátt fyrir að 

úrtak sé lítið samanborið við fyrrgreindar rannsóknir er í ljósi fyrrgreindra niðurstaðna hægt að álykta 

að IcePIPP-R-kvarðinn sé réttmætur í íslenskri þýðingu og greini sársauka frá annarri upplifun.  

 

5.2 Áreiðanleiki IcePIPP-R 
Við mat á áreiðanleika IcePIPP-R var lagt mat á milli-mælenda áreiðanleika (e. inter rater reliability) og 

innra samræmi (e. internal concistency) skoðað. Þá kom í ljós að gott innra samræmi mældist við mat 

í sársaukafullum aðstæðum þar sem Cronbach’s α var 0,78 hjá báðum rannsakendum. Innra 

samræmi var einnig gott við hlutlausar aðstæður þar sem Cronbach’s α  var yfir 0,6 hjá rannsakanda A 

og yfir 0,7 hjá rannsakanda B. Við raskaðar aðstæður fékkst ekki nógu gott innra samræmi þar sem 

Cronbach’s α  var undir 0,5 hjá rannsakanda A en viðunandi hjá rannsakanda B með Cronbach’s α 

0,57. Skoðað var hversu vel heildarstigagjöf innan hvers matsþáttar IcePIPP-R-kvarðans samræmdist 

öðrum matsþáttum þess í hverjum aðstæðum fyrir sig og kom í ljós að IcePIPP-R hefur gott innra 

samræmi. Ekki reyndist munur á heildarstigum IcePIPP-R milli rannsakenda í hverjum aðstæðum fyrir 

sig og samræmi var í verkjamati hjá rannsakendum. Þær niðurstöður samræmast niðurstöðum 

Sadeghi og félaga (2017) en þeir lögðu mat á innra samræmi persneskrar útgáfu PIPP-R. Út frá þeim 

niðurstöðum er hægt að álykta að IcePIPP-R-verkjamatskvarðinn sé áreiðanlegur í íslenskri þýðingu. 
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Svipbrigði, það er að segja svipbrigðin augu kreist aftur, setja í brýnnar og skora frá nasavæng 

að munnviki/efri vör dregst upp, eru talin vera næmasta hegðunarbreytan við mat á bráðum eða 

langvarandi verkjum hjá nýburum (Grunau, Johnston og Craig, 1990; Stevens o.fl., 2007; Schiavenato 

o.fl., 2008). PIPP-R-verkjamatskvarðinn tekur tillit til allra þessara matsþátta. Líffræðileg og 

hegðunarviðbrögð geta verið til staðar sem eru talin óþægindi frekar en sársauki sem gerir það að 

verkum að erfitt er að meta og túlka verki í klínískum tilfellum, rannsakendur og heilbrigðisstarfsfólk 

eru því stöðugt í baráttu við að greina hegðunarmun við óþægindi og sársaukaupplifun hjá nýburum. 

Einnig er það vegna þess að „æskilegt“ (e. golden standard) verkjamat er talið vera sjálfsmat en í 

þessu tilfelli er það ekki til staðar og þar með gerir það verkjamat nýbura erfiðara en margra annarra 

sjúklingahópa. Mat á hegðunarviðbrögðum fyrirbura byggir á getu og heilsufari  þeirra til að sýna merki 

um verki eða sársauka (Hummel og van Dijk, 2006), viðbrögð þeirra við sársaukafullu áreiti geta verið 

ýkt með öndunarhléi og miklum sveiflum í hjartsláttartíðni en oft bregðast þau lítt við hegðunarlega 

(Spence o.fl.,  2010). 

Þegar skoðað var samband á milli stigagjafar allra matsþátta við margs konar aðstæður, kom í 

ljós að það var veikt samband á milli svipbrigða í hlutlausum og röskuðum aðstæðum þegar umönnun 

af einhverju tagi átti sér stað, til dæmis hitamæling eða bleyjuskipti. Rannsakendur veltu fyrir sér hvort 

ástæða þess gæti verið ólík túlkun rannsakenda á svipbrigðum í röskuðum aðstæðum. Þrátt fyrir 

erfiðleika við mat á sársauka hjá litlum fyrirburum og nýburum velta gæði mælitækisins á þeim sem 

notar það og skiptir þá reynsla og þekking miklu máli, bæði á mælitækinu og hegðun 

skjólstæðingahópsins. Þó þarf gott mælitæki að vera auðvelt í notkun hvort sem notandinn er 

reynslumikill eða ekki. Það má segja að í niðurstöðunum komi að einhverju leyti fram reynslumunur 

rannsakenda, samanber það að reyndari rannsakandi tekur svipbrigði í röskuðum aðstæðum ekki eins 

mikið með í reikninginn eins og reynsluminni rannsakandinn gerir.  

Minnstu fyrirburarnir voru alltaf í hitakassa með öndunaraðstoð sem kom í veg fyrir að hægt 

væri að sjá almennilega framan í þá þegar meta átti svipbrigðin og þannig var ekki hægt að meta 

fullkomlega hvernig svipbrigðin höfðu verið. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknar Pölkki og félaga 

(2010) geta fyrirburar sýnt sársaukaviðbrögð þrátt fyrir að inngrip teljist ekki sársaukafullt. Það er 

vegna þess að fyrirburar eru næmari fyrir sársauka en aðrir nýburar og það má rekja til þess að 

sársaukaskyn þeirra er ekki fullkomlega þróað og jafnvel getur örvun sem almennt er ekki talin 

sársaukafull kallað fram verkjasvörun. Aðrar rannsóknir hafa einnig varpað ljósi á þær breytingar sem 

verða á hegðunar- og lífeðlisfræðilegum mælingum við sársaukafull inngrip hjá mjög litlum fyrirburum 

samanborið við aðra nýbura (Holsti og Grunau, 2007). Því er mælst til þess að viðbrögð við sársauka 

hjá mjög litlum fyrirburum séu metin með tilliti til vökustigs þeirra áður en inngrip hefst (Ahn, 2006). Við 

forprófunina mátu rannsakendur í tvígang ekki sama vökustig barna en ástæða þess er talin vera að 

rannsakandi B hefur lengri starfsreynslu og því líklega með meiri þekkingu og færni við mat á 

hegðunarviðbrögðum mjög lítilla fyrirbura. Það er ákveðin áskorun að meta verki hjá litlum fyrirburum í 

klíník og það tengist því að beita þekkingu í framkvæmd (Sidani, 2003). 

Það voru mjög sterk tengsl við lífeðlisfræðilegu breyturnar, það er hjartsláttartíðni og 

súrefnismettun, í öllum þremur aðstæðunum og sterkt samband við sársaukafullar aðstæður hjá 

báðum rannsakendum. Því ber niðurstöðunum saman við niðurstöður annarra rannsókna sem sýna að 
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lífeðlisfræðilegu breyturnar, hjartsláttartíðni og súrefnismettun hafa sterkustu tengslin við upplifun á 

sársauka hjá fyrirburum og nýburum. Þó ber að hafa í huga að hegðunarviðbrögð við sársauka hjá 

litlum fyrirburum geta ýmist verið ýkt, aukin eða minnkuð vegna vöðvaspennu þeirra (Faye o.fl., 2010; 

Spence o.fl., 2010). Slater og félagar (2010) vildu athuga hvernig lífeðlisfræðileg viðbrögð við 

hælstungu hjá litlum fyrirburum, sem hafa þurft að dveljast á nýburagjörgæslu meira en 40 daga 

samfellt, voru samanborið við fullburða börn. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu fram á að litlir 

fyrirburar sýndu aukna taugasvörun eða lífeðlisfræðileg viðbrögð eins og hjartsláttartíðni í sírita við 

hælstungu samanborið við heilbrigða nýbura með sama leiðrétta meðgöngualdur. Svipaðar 

niðurstöður fengu Johnston og félagar (1999) í breytingu á hjartsláttartíðni við hælstungu hjá litlum 

fyrirburum, eða fyrirburum á aldrinum 28 vikur til 32 vikna.  

Í rannsókn Gibbins o.fl. (2008) kemur fram að sársaukaviðbrögð eru meiri hjá fyrirburum með 

meðgöngulengd <30 vikum en þeim sem hafa meðgöngulengd >30 vikur. Því gerðu Stevens og 

félagar (2014) endurmetna útgáfu af PIPP, PIPP-R sem inniheldur sömu breyturnar til verkjamats 

nema breytingar urðu á stigagjöf með tilliti til breytanna leiðréttur meðgöngualdur og vökustig. Áður 

höfðu litlir fyrirburar ávallt fengið stig á PIPP fyrir að vera með leiðréttan meðgöngualdur yngri en 32 

vikur hvort sem verkir voru til staðar eða ekki. Rannsóknin athugaði stigagjöf PIPP-R við hlutlausar 

aðstæður og sársaukafullar aðstæður hjá litlum fyrirburum og nýburum. Niðurstöður þessara 

rannsókna sýndu fram á að stigagjöf PIPP-R kvarðans var verulega lægri í hlutlausum aðstæðum 

samanborið við sársaukafull inngrip hjá fyrirburum. Fleiri rannsóknir hafa sýnt fram á að stigagjöf 

PIPP-R er mun hærri í sársaukafullum aðstæðum borið saman við ekki sársaukafullar aðstæður. 

Einnig hefur komið fram að gott samræmi er milli aðila sem framkvæma verkjamat með PIPP-R jafnvel 

þótt þeir hafi einungis fengið stutta kennslu á notkun PIPP-R-verkjamatskvarðans (Gibbins o.fl., 2014). 

Ekki var sérstaklega lagt mat á fýsileika IcePIPP-R eins og gjarnan er gert með forprófun (Stevens 

o.fl., 2014) en erfitt var að kanna fýsileika þar sem einungis tveir hjúkrunarfræðingar lögðu mælitækið 

fyrir og var annar þeirra höfundur að íslenskri þýðingu. Erlendar rannsóknir hafa sýnt fram á að 

hjúkrunarfræðingar telja PIPP-R auðvelt í notkun (Stevens o.fl., 2014; Gibbins o.fl., 2014).   

 

5.3 Veikleikar og styrkleikar rannsóknar 
Helstu veikleikar þessarar rannsóknar tengjast stærð á úrtaki. Erfitt getur verið að alhæfa um 

niðurstöður með svo fáa þátttakendur. Jafnframt er það veikleiki að rannsakendur hafi einungis verið 

tveir og því er það mikilvægt að halda áfram að safna gögnum um réttmæti og áreiðanleika IcePIPP-R 

með fleiri þátttakendum og fleiri mælendum. Verkjamatskvarðinn sem liggur fyrir núna og metur 

bráðan sársauka hefur nokkrar takmarkanir sem getur dregið úr gagnsemi hans í klínískri vinnu og í 

rannsóknum. Það gerir umönnunaraðila erfitt fyrir að meta bráða verki þar sem verkjamatskvarði krefst 

samtímis mælinga á nokkrum þáttum og að þurfa að fylgjast með tímanum. Fjöldi þátta við verkjamat 

sem hjúkrunarfræðingum er ætlað að mæla og meta eru á bilinu þrír til tíu. Svo dæmi sé tekið 

breytingar á súrefnismettun, breyting á hjartsláttartíðni og nokkur svipbrigði. Það gerir það að verkum 

að það er erfitt fyrir einn hjúkrunarfræðing að meta og mæla allar breytur nákvæmlega.  
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Einn af veikleikum PIPP-R-matskvarðans er að hegðunarbreytur eins og tjáning svipbrigða 

hafa takmarkað forspárgildi um verki hjá fyrirburum sem eru í CPAP og fleiri tækjum sem aðstoða við 

öndun. Tækin koma í veg fyrir að verkjamat PIPP-R-kvarðans og stigagjöf sé nægilega áreiðanleg þar 

sem erfitt er að meta andlitstjáningu barns. Einnig þarf að vera hægt að sjá hjartsláttartíðni og 

súrefnismettun til að meta verki með PIPP-R-verkjamatskvarðanum. Núverandi verkjamatskvarði 

IcePIPP-R sem metur bráða verki inniheldur nokkrar takmarkanir og það getur dregið úr gagnsemi 

hans í klínískri vinnu. Það er erfitt fyrir hjúkrunarfræðinga að framkvæma verkjamat á bráðaverkjum 

með matskvarða sem krefst mælingar á mörgum þáttum samtímis. Hjúkrunarfræðingur sem metur 

bráðaverki má búast við að þurfa að meta þrjá til tíu þætti, meðal annars tíma frá upphafi inngrips, 

breytingar á hjartslætti og súrefnismettun og þrjú svipbrigði í andliti. Í ljósi þess er erfitt fyrir einn 

hjúkrunarfræðing að framkvæma nákvæmt verkjamat. Hjúkrunarfræðingur sem framkvæmir 

sársaukafullt inngrip og metur verki á sama tíma er líklegur til að fá aðra niðurstöðu en áhorfandi sem 

skráir verkjamat á meðan sársaukafull inngrip eiga sér stað (Bellieni, Tei og Buonocore, 2014). 

Fræðimennirnir Dorfman, Sumamo Schellenberg, Rempel, Scott og Hartling (2014) eru 

sammála um að markvisst verkjamat með áreiðanlegum mælitækjum leiði af sér betri verkjameðferð. 

Heilbrigðisstarfsfólk sem annast fyrirbura og nýbura ætti að fá þjálfun við að meta verki og í notkun á 

verkjamatskvarða og til að auka færni og getu til að meta og veita þeim viðeigandi verkjameðferð. Það 

er einnig nauðsynlegt að hjúkrunarfræðingar greini sársaukaviðbrögð fyrirbura sem eru fæddir eftir 

mismunandi meðgöngulengd. Keels og Sethna (2015) segja að rannsóknir hafi sýnt fram á að 

hjúkrunarfræðingar séu færir um að meta sársauka og þekki verkjamatskvarða þó þeir hafi ekki 

nægilega þekkingu varðandi upplifun og tjáningu sársauka hjá fyrirburum og þar með séu verkir ekki 

metnir reglulega. Badr (2013) mælir með að hjúkrunarfræðingar sem vinna á nýburagjörgæslu meti 

verki hjá fyrirburum og veikum nýburum reglulega (Badr, 2013). 

Þegar metinn var munur á heildarstigagjöf rannsakenda í öllum aðstæðunum kom í ljós að 

þrátt fyrir lítið úrtak var marktækur munur í mælingum að meðaltali og rannsakendur voru að mæla 

eins. Einnig verður það að teljast til styrkleika að þrátt fyrir lítið úrtak voru margar mælingar á bak við 

hvern þátttakanda. Framkvæmdar voru 57 mælingar af hvorum rannsakanda á hvern þátttakanda sem 

valdist í úrtakið. Mælingar gerðar með IcePIPP-R voru því alls 114. Það er ákveðinn styrkur þegar 

sömu rannsakendur mæla öll börnin í öllum aðstæðum sem eykur áreiðanleika mælitækis. Þar að auki 

var annar rannsakandi höfundur þýðingar IcePIPP-R og þannig með mikla þekkingu á mælitækinu 

sem einnig eykur áreiðanleika niðurstaðna. Það má einnig benda á það að báðir rannsakendur starfa 

á nýburagjörgæslu og þekkja þar með umhverfið vel sem gefur þeim ákveðið öryggi við framkvæmd 

mælinga í rannsókninni.  

Rannsóknin gefur jafnframt mikilvægar upplýsingar um verklag við inngrip, sársaukafull og 

almenn, samanber þegar skoðaður var tími frá fæðugjöf við mælingar, sérstaklega við sársaukafullar 

aðstæður þar sem hægt er að sjá að flest börn voru búin að fá máltíð þrem tímum áður en 

sársaukafullt inngrip átti sér stað. Það sýnir að það sé verið að framkvæma sársaukafull inngrip þegar 

barnið er að vakna úr hvíld, ákveðið að safna saman inngripum sem valda óþægindum og til að koma 

í veg fyrir að röskun verði á svefni eða hvíld sem samræmist þroskahvetjandi umönnun (Altimier og 

Phillips, 2013). 
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Í rannsókninni fengu öll börn alls konar stoðmeðferðir sem hafa sýnt fram á að hafa 

verkjastillingu við sársaukafull inngrip, þó var misjafnt hvaða stoðmeðferðir börnin fengu. Öll börnin 

voru studd við legu ásamt fleiri stoðmeðferðum. Flest sársaukainngripin voru blóðprufa úr bláæð og í 

þeim tilvikum fengu öll börnin súkrósu, snuð, stutt við legu og reifun. Rannsóknir hafa sýnt fram á að 

notkun margþættra stoðmeðferða við sársaukafull inngrip hafi áhrif til lægri stigagjafar í verkjamati  

sem gefur til kynna að stoðmeðferðir hafi verkjastillandi áhrif í sársaukafullum ástæðum (Johnston 

o.fl., 2011; Stevens o.fl., 2016). Séu þessar niðurstöður bornar saman við eldri rannsókn sem metur 

réttmæti og áreiðanleika PIPP á íslensku (Rakel Björg Jónsdóttir og Guðrún Kristjánsdóttir, 2005) 

kemur í ljós að PIPP-skor við sársaukafull inngrip var að meðaltali mun hærra en mældist með 

IcePIPP-R í þessari rannsókn. Því má leiða að því líkum að verklag við sársaukafull inngrip hafi breyst 

á íslenskri nýburagjörgæslu með meiri áherslu á verkjastillandi stoðmeðferðir við sársaukafull inngrip. 

Það var tilfinning rannsakenda í gagnasöfnun að starfsfólkið væri meðvitað um mikilvægi 

verkjastillingar við inngrip. 

 

5.4 Framtíð prófunar á PIPP-R 
Rannsakendur munu halda áfram að forprófa IcePIPP-R þrátt fyrir skrif þessarar ritgerðar og markmið 

hennar er að stækka rannsóknina og ná að sýna meiri áreiðanleika og réttmæti IcePIPP-R-

verkjamatskvarða. Það þarf að gera frekari rannsóknir á IcePIPP-R-matskvarðanum með tilliti til 

notkunar hans í klínísku starfi á nýburagjörgæslu hjá hjúkrunarfræðingum, hversu vel þeim tekst að 

meta verki með IcePIPP-R-matskvarðanum og hvort innleiðing hans verði hjúkrunarfræðingum hagnýt 

í daglegu starfi. Hjúkrunarfræðingar á nýburagjörgæsludeild þurfa einnig að fá kennslu og þjálfun frá 

viðeigandi fagmönnum og þar með fæst stærra úrtak og áreiðanlegri niðurstöður. 
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6 Ályktanir 
Forsenda árangursríkrar verkjameðferðar liggur í viðhorfum og gildum hjúkrunarfræðinga, auk hæfni 

þeirra til að stuðla að góðri verkjameðferð með notkun viðeigandi og gildra verkjamatskvarða. 

Sársauki er huglægt fyrirbæri sem er erfitt að meta og mæla hjá nýburum. Nauðsynlegt er að 

hjúkrunarfræðingar noti gildan og nothæfan verkjamatskvarða til að meta sársauka hjá nýburum í 

klínísku starfi svo hægt sé að tryggja viðeigandi meðferð og verkjastillingu. Þar með gildir að verklag 

og verkjamatskvarðar á nýburagjörgæslu auki líkur á nákvæmni hjúkrunarfræðinga við mat á sársauka 

hjá nýburum. Álykta má út frá niðurstöðum rannsóknarinnar að IcePIPP-R sé ásættanlegur kostur og 

áreiðanlegur verkjamatskvarði fyrir ungbarna- og nýburagjörgæsludeild á Íslandi. Það er þó 

nauðsynlegt að gera frekari rannsóknir til að prófa frekar og bæta nákvæmni og réttmæti IcePIPP-R, til 

dæmis með skoðun á áhrifum af kennslu og þjálfun til þeirra sem framkvæma verkjamatið. Einnig er 

nauðsynlegt að bera saman IcePIPP-R við aðra verkjamatskvarða til að meta sársauka hjá nýburum. 

Eitt af mikilvægustu markmiðum hjúkrunar er að lina þjáningar og það er hægt með því að framkvæma 

fullnægjandi verkjamat og verkjastillingu. 
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Viðauki B: Leyfi frá Framkvæmdastjóra lækninga Landspítala 
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Viðauki C: Leyfi til forprófunar á ungbarna- og nýburagjörgæslu 
(Vökudeild) 
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Viðauki D: Kynningarbréf vegna rannsóknar/Upplýst samþykki 
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Viðauki E: Leyfi frá Persónuvernd 
  
 
 
 

Sæl, Tinna. 
  

Hinn 29. nóvember 2017 barst Persónuvernd frá Siðanefnd Landspítala umsókn Guðrúnar 

Kristjánsdóttur þar sem sótt er um leyfi nefndarinnar til að gera rannsóknina „Verkjamat fyrir fyrirbura 

og nýbura: Forprófun PIPP-R“ (mál nr. 45/2017 hjá nefndinni). 
  

Með vísan til 13. gr. laga nr. 44/2014 um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði gerir Persónuvernd ekki 

athugasemdir við að Siðanefnd Landspítala afgreiði umrædda umsókn efnislega. Jafnframt skal tekið 

fram að eins og á stendur tekur stofnunin hér ekki afstöðu til umfangs gagnaöflunar vegna 

rannsóknarinnar en byggir á því að Siðanefnd Landspítala viðhafi það mat. Að auki áréttar 

Persónuvernd þá afstöðu sína að við slíkt mat skuli byggt á yfirlýsingu viðkomandi skrárhaldara um 

hvaða upplýsingum hann fallist á að veita aðgang að í þágu rannsóknar, sbr. 2. mgr. 27. gr. laga nr. 

44/2014 um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði og 1. mgr. 31. gr. upplýsingalaga nr. 140/2012. 
  

F.h. Persónuverndar, 
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Viðauki G: PIPP-R verkjamatsskvarðinn 

 
 
 

 
 
 


