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Útdráttur 
Bakgrunnur: Langvinnir verkir er algengt heilbrigðisvandamál hjá 

öldruðum og hjá þeim sem eru inni á hjúkrunarheimilum. 
Hjúkrunarfræðingar hafa tilhneigingu til að vanmeta verki aldraðra sem leiðir 
til þess að þeir fá ekki þá verkjameðferð sem þeir þurfa á að halda. Helstu 
ástæður eru skortur á þekkingu og þjálfun, neikvæð viðhorf, s.s. vanmat á 
mikilvægi verkjameðferðar og jafnvel aldursfordómar.  

Tilgangur: Tilgangur rannsóknarinnar var tvíþættur; 1) að forprófa 
réttmæti og áreiðanleika íslensku þýðingar mælitækisins Tool for Evaluating 
the Ways Nurses Assess Pain (TENAP), 2) að kanna þekkingu og viðhorf  
hjúkrunarfræðinga á verkjum og verkjameðferð aldraðra einstaklinga á 
íslenskum hjúkrunarheimilum. 

Aðferð: Megindleg lýsandi þversniðsrannsókn með lýsandi 
samanburðarsniði, þar sem notast var við tilgangsúrtak. Spurningalisti var 
sendur bæði rafrænt og á pappír til 424 hjúkrunarfræðinga sem starfandi voru 
á öllum hjúkrunarheimilum á Íslandi. Framkvæmd var leitandi þáttagreining 
og lýsandi tölfræði beitt við að lýsa eiginleikum tölulegra 
gagna.Tölfræðiforritið SPSS var notað við gagnaúrvinnslu.  

Niðurstöður: Svarhlutfall var 33,17% (n=135). Hjúkrunarfræðingar voru 
með nokkuð góða þekkingu, þar sem meðaltal réttra svara við spurningum 
um þekkingu og viðhorf var um 75%. Þáttagreining fyrri hluta 
spurningalistans (B-hluta) leiddi af sér einn þátt með áreiðanleikastuðul 
(Cronbach Alpha) 0,692 og þáttahleðslur á bilinu 0,034-0,615. Seinni hluti 
spurningalistans (C-hluti) skiptist í tvo þætti með áreiðanleikastuðul 0,691-
0.760 og þáttahleðslur 0,359-0,780. Marktæk tengsl voru á milli menntunar 
og þekkingar. Þeir sem voru með meistaragráðu mældust með meiri þekkingu 
en þeir sem voru með minni menntun (p=0,031) og þeir sem höfðu sótt 
námskeið um verkjameðferð aldraðra mældust með meiri þekkingu en þeir 
sem ekki höfðu sótt slíkt námskeið (p=0,010).  

Ályktanir: Þó svo að réttmæti og áreiðanleiki íslenskrar þýðingar TENAP 
mælitækisins reyndist nokkuð minni en frumútgáfunnar, gefur þessi rannsókn 



 

vísbendingar um að hjúkrunarfræðingar á íslenskum hjúkrunarheimilum hafi 
nokkuð góða þekkingu og jákvæð viðhorf varðandi verkjameðferð aldraðra.  

 
Lykilorð: Verkir, verkjameðferð, aldraðir, hjúkrunarheimili, þekking, 

viðhorf, hjúkrunarfræðingar, aldursfordómar. 
 



 

Abstract 
Background: Persistent pain among elderly is a common health problem 

and with elderly people living in nursing homes. Nurses have tendency to 
under recognize pain in elderly that leads to inaccurate quality of pain 
management. The main reasons are lack of knowledge and training, negative 
attitudes as in underestimation and even prejudices towards elderly.  

Purpose: The purpose of this study was twofld; 1) to verify the validity 
and reliability of the Icelandic version of the instrument Tool for Evaluating 
the Ways Nurses Assess Pain (TENAP), 2) to investigate nurses’ knowledge 
and attitudes towards pain and pain management for elderly in nursing homes 
in Iceland. 

Method: A quantitative descriptive cross-sectional study with descriptive 
correlational design whereas purposive sample was used. A questionnaire 
was sent in email and on paper to 424 nurses employed at all nursing homes 
in Iceland. Exploratory factor analysis and descriptive statistics were used to 
describe the data characteristics. The statistical software SPSS was used for 
processing data.  

Results: The response rate was 33, 17% (n=135). Generally nurses had 
average knowledge, whereas correct answers about knowledge and attitude 
was 75%. The factor analysis of the questionnaire (Part B) resulted in one 
factor with reliability (Cronbach Alpha) of 0,692 and factor loadings  0,034-
0,615. The second part of the questionnaire (Part C) was divided into two 
factors with reliability (Cronbach Alpha) of 0,691-0,760 and factor loadings  
0,359-0,780. The was a Significant realationship between education and 
knowledge. Participant  with masters degree were more knowledgeable than 
those with less education (p=0,031) and those who had attended an elderly 
pain management course were more knowledgeable than those who did not 
attend such a course (p=0,010).  

Conclusion: Although the validity and reliability of the Icelandic 
translation of the TENAP instrument turned out to be somewhat lower than 
the original version, this study indicates that nurses in Icelandic nursing 



 

homes have average knowledge and positive attitudes towards pain 
management of the elderly. 

 
Key words: Pain, pain management, elderly, nursing homes, knowledge, 

attitudes, nurses, ageism. 
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Kafli 1. Inngangur og fræðilegur 
bakgrunnur 

Í þessum kafla verður fjallað um bakgrunn rannsóknar út frá fræðilegum 
heimildum, auk þess sem viðfangsefnið og fagleg hugtök verða skilgreind. Í 
lokin verður greint frá tilgangi rannsóknarinnar og rannsóknarspurningar 
settar fram. Heimilda var leitað á gagnasöfnunum: Pubmed, Medline, Science 
Direct, ProQuest, Google og Google Scholar. Skoðaðir voru heimildalistar 
rannsóknagreina og leitað var eftir ritrýndum fræðigreinum, bæði 
eigindlegum og megindlegum. 

 Aldraðir er vaxandi hópur í vestrænum samfélögum. Eðli málsins 
samkvæmt eru verkir einn af þeim kvillum sem hrjáð geta þennan aldurshóp 
meira en þá sem eru í yngri aldurshópum (Asiret, Kaymaz, Copur, Akyar, 
2017; Gagliese, 2009; Kaye, Baluch og Scott, 2010).  Eftir því sem öldruðum 
fjölgar eru gerðar auknar kröfur til heilbrigðisstarfsfólks um að fagleg 
þekking sé til staðar hvað varðar mat og meðhöndlun verkja hjá öldruðum 
(Asiret o.fl., 2017; Jones o.fl., 2016; Jóhanna Ósk Eiríksdóttir, Helga 
Bragadóttir og Ingibjörg Hjaltadóttir, 2017). Margar rannsóknir hafa sýnt 
fram á að verkir er algengt heilbrigðisvandamál á meðal aldraðra almennt, 
sem og hjá þeim sem dvelja inni á hjúkrunarheimilum (Bauer, Pitzer, 
Schreier, Osterbrink, Alzner og Iglseder, 2016; Ben Natan, Ataneli, 
Admenko og Noy, 2013; Douglas, Haydon og Wollin, 2016; Gagliese, 2009; 
Gudmannsdottir og Halldorsdottir, 2009). Jafnframt hefur verið sýnt fram á 
að aldraðir einstaklingar fá lakari verkjameðferð í samanburði við þá sem 
yngri eru (Watkins, Phil, Wollan, Melton og Yawn, 2008). Það sem er þó enn 
verra er að þetta vandamál hefur verið lengi til staðar og komið hefur í ljós að 
verkir á meðal aldraðra hafa verið vanmeðhöndlaðir í áratugi 
(Gudmannsdottir og Halldorsdottir, 2009). Þeir einstaklingar sem eru í 
sérstökum áhættuhóp hvað varðar ófullnægjandi verkjameðferð af hálfu 
heilbrigðisstarfsfólks, eru einstaklingar með heilabilun og þeir sem ekki geta 
tjáð sig (Bauer o.fl., 2016; Douglas o.fl., 2016; Fain o.fl., 2016; Griffioen, 
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Willems, Kouwenhoven, Caljouw og Achterberg, 2016; Gudmannsdottir og 
Halldorsdottir, 2009; Long, 2013; Herr, 2010).  

Hindranir í að veita viðeigandi verkjameðferð eru margþættar og má þar 
nefna einn mikilvægan þátt sem er vanþekking hjúkrunarfræðinga á verkjum 
og verkjamati. Hjúkrunarfræðingar almennt eru ekki duglegir að nota með 
markvissum hætti viðeigandi matstæki og verkjamatskvarða sem getur haft 
áhrif á það hvernig verkjameðferð er veitt (Tse og Ho 2014). Annað 
mikilvægt dæmi um hindranir í verkjameðferð sem vert er að hafa í huga eru 
neikvæð viðhorf og aldursfordómar hjúkrunarfræðinga í garð hins aldraða. 
Þessi neikvæðu viðhorf og aldursfordómar geta leitt til þess að aldraðir fái 
ekki þá verkjameðferð sem þeir þurfa á að halda (Ben Natan, o.fl., 2013; 
Gudmannsdottir og Halldorsdottir, 2009; Manias, 2012). Enn ein algeng 
hindrun að góðri verkjameðferð er ótti hjúkrunarfræðinga og annarra 
heilbrigðisstarfsmanna sem starfa við umönnun aldraðra við aukaverkanir 
sterkra verkjalyfja. Aukaverkanir sem um ræðir geta verið öndunarbæling, 
myndun fíknar og jafnframt er talið að öldruðum stafi mun meiri hætta af 
þessum aukaverkunum en yngra fólki. Mikilvæg orsök þessara vandamála er 
þekkingarleysi og skortur á ákveðnu verklagi í verkjameðferð (Griffionen 
o.fl., 2016; Long, 2013).  

Mikilvægt er að heilbrigðisstarfsfólk sem sinnir öldruðum hafi skilning á 
þeim líkamlegu breytingum sem eiga sér stað þegar einstaklingar eldast, 
ásamt því að hafa undirstöðuþekkingu á eðli verkja. Ef starfsfólk hefur 
þekkingu á þessum þáttum eru meiri líkur á að hægt sé að bæta lífsgæði 
þeirra sem eldri eru (Jones o.fl., 2016). Hjúkrunarfræðingar gegna mikilvægu 
hlutverki í mati og meðferð verkja hjá öldruðum inni á hjúkrunarheimilum og 
geta þannig stuðlað að því að draga úr óþarfa verkjum og vanlíðan á meðal 
aldraðra einstaklinga (Mamhidir o.fl., 2017; Tse, Wan og Wong, 2011). 
Mikilvægt er því að hjúkrunarfræðingar fái reglulega endurmenntun á þessu 
sviði. Af ofansögðu má álykta að mikilvægt er að hjúkrunarfræðingar og 
annað heilbrigðisstarfsfólk sem starfar við umönnun aldraðra sem búa inni á 
hjúkrunarheimilum hafi góða og víðtæka þekkingu á að meta og meðhöndla 
verki hjá þessum hópi (Jones o.fl., 2016). 
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Öldrun 

Nú til dags eru þeir einstaklingar sem eru 60 ára og eldri sá aldurshópur 
sem fjölgar meira en öðrum aldurshópum og er því stækkandi hópur í 
vestrænum samfélögum (Herr, 2010; Jones o.fl., 2016; Jóhanna Ósk 
Eiríksdóttir o.fl., 2017). Ástæður þessarar þróunar eru vaxandi 
meðalævilengd samfara miklum tækniframförum læknavísindanna á síðustu 
árum og áratugum. Talið er að meðalaldur bæði kvenna og karla muni fara 
enn hækkandi og því spáð að hann fari úr  83,6 árum árið 2016 í 88,6 ár árið 
2065 hjá konum og úr 79,6 árum í 83,6 ár hjá körlum á sama tímabili 
(Hagstofa Íslands, 2018). Önnur ástæða fyrir því að fólk nær hærri aldri er 
talin sú að nú til dags eru aðstæður betri þar sem efnahagsstaða fólks almennt 
hefur breyst til batnaðar og síðast en ekki síst hefur heilbrigðisþjónusta eflst 
síðustu áratugi (Asiret o.fl., 2017; Christensen, Doblhammer, Rau, Vaupel, 
2009; Jóhanna Ósk Eiríksdóttir, o.fl., 2017). Samkvæmt mannfjöldaspám 
verða einstaklingar 65 ára og eldri meira en 20% af mannfjöldanum árið 2035 
og meira en 25% árið 2061 (Hagstofa Íslands, 2018). Af þessu má draga þá 
ályktun að með bættum lífskjörum muni áttræðum og eldri fjölga mikið á 
næstu árum. Heilsan er óhjákvæmilega farin að verða lakari á þessum aldri 
sem veldur því að aukin þörf er á heilbrigðisþjónustu fyrir þennan aldurshóp 
(Christensen o.fl., 2009; Wilson o.fl., 2017). Í drögum að heilbrigðisáætlun 
til ársins 2020 kemur fram að aldurssamsetning og sjúkdómsmynstur er að 
taka breytingum. Þar kemur einnig fram hvernig best sé að tryggja jöfnuð og 
að þjónustan sé öllum aðgengileg (Velferðarráðuneytið, 2012).  

Að eldast er hluti af því að þroskast og ganga í gegnum breytingar, 
líkamlegar, félagslegar og andlegar. Þess vegna er mikilvægt að greina á milli 
þess hvað sé eðlilegt öldrunarferli og hvað eru sjúkdómar (Gagliese, 2009). 
Aldraðir eru stór hópur í samfélaginu og erfitt getur verið að fullyrða 
nákvæmlega um það hverjir eru í þeim hóp, þar sem mat hvers og eins á 
aldri, bæði sínum eigin og annarra, er mjög einstaklingsbundið og afstætt 
(Jón Björnsson, 1996). Reynslan hefur sýnt að öldrun hefur áhrif á allar 
hliðar heilbrigðis og sjúkdóma. Þar má nefna lífeðlisfræðilega þætti, 
sálfræðilega þætti, upplifun einkenna og árangur meðferðar (Gagliese, 2009).  

Til eru margar skilgreiningar á því hvað það er að vera aldraður og 
mismunandi er eftir löndum á hvaða aldri sá einstaklingur er sem skilgreindur 
er aldraður. Samkvæmt lögum um málefni aldraðra nr. 125/1999 (Alþingi 
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e.d.) telst til dæmis sá einstaklingur aldraður sem náð hefur 67 ára aldri. 
Samkvæmt Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni (World Health Organization, 
2018) miðast skilgreiningin aftur á móti við 65 ára aldur (WHO, 2018).  

Eftir því sem aldurinn færist yfir er meiri hætta á ýmsu því sem vill fylgja 
versnandi heilsufari. Þar má nefna skerta færni, aukna hættu á legusárum, 
hættu á byltum eða falli, minnkandi líkamlega virkni og aukna dánartíðni 
(Gagliese, 2009). Það þykir eðlilegt að með hækkandi aldri fari að bera 
aðeins á gleymsku, ekki hvað síst um ýmis smáatriði í daglegu lífi. Þegar 
einstaklingar eru farnir að gleyma mikilvægum hlutum og samtölum, þá er 
það hins vegar orðið alvarlegra og getur verið vísbending um að 
einstaklingurinn sé kominn með einkenni sem bent geta til heilabilunar 
(Petersen, 2011).  
Ýmsar kenningar hafa komið fram um öldrun og má til dæmis nefna að 

Jón Björnsson (1996) telur að orðið öldrun sé hlutlaust heiti á því ferli að árin 
færast yfir einstaklinginn og í því felist engin afstaða til þess hvort öldrun sé 
góð eða slæm. Orðið elli vísi til ástandsins að vera gamall og hafi oft 
neikvæða merkingu, líkt og ellibelgur, ellihrumur, elliglöp, elliær. Íslensk orð 
sem notuð voru áður um gamlan einstakling eða gamalt fólk hafi mörg 
niðrandi merkingu, eins og gamalmenni, aumingjar og gamlingjar. Jón 
Björnsson segir þessi orð vera á undanhaldi og í þeirra stað komi hlutlausari 
orð, eins og eldri borgarar og aldraðir. Sigurveig H. Sigurðardóttir (2006) 
gerði rannsókn á viðhorfum til aldraðra í íslensku samfélagi, þar sem vellíðan 
á efri árum var höfð að leiðarljósi. Niðurstöður sýndu að almenningur hefði 
oft fordómafullt og neikvætt viðhorf til aldraðra, sem hefði slæm áhrif á 
sjálfsmynd aldraðra. Nauðsynlegt er að yngra fólk temji sér jákvæðara 
viðhorf til aldraðra og læri að bera virðingu fyrir þeim. Benda má því á að 
það á sjálft eftir að standa í sömu sporum síðar á ævinni.  

Allir fara í gegnum mismunandi öldrunarferli á ævinni en samkvæmt Jóni 
Björnssyni (1996) má skipta öldrun upp í þrenns konar ferli sem er 
líffræðileg öldrun, sálfræðileg öldrun og félagsleg öldrun.  
Líffræðileg öldrun: Vísar til þeirrar staðreynda að líkami og líffæri hrörna 
með tímanum og allra bíður það hlutskipti að deyja um síðir. Nú til dags hafa 
einstaklingar tök á að hægja á elli sinni með inntöku lyfja og jafnvel 
líffæraskiptum.  
Sálfræðileg öldrun: Gengur út á það hvernig einstaklingurinn staðsetur sig á 
æviferlum út frá því hvernig hann skynjar aldur sinn og tíma. Einstaklingur 
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sem er illa á sig kominn, slitinn og þreyttur andlega, getur upplifað sig 
gamlan á meðan einstaklingur sem er eldri í lífaldri getur verið ungur í anda 
og hegðar sér eftir því, en þarna skiptir máli hvernig sjálfsmynd 
einstaklingarnir hafa.  
Félagsleg öldrun: Tekið er  mið af aldri einstaklingsins út frá félagslegu 
umhverfi hans, þar sem samfélagið hefur sína afstöðu til aldurs og færir 
aldurshópum ákveðna stöðu (Jón Björnsson, 1996) 

Verkir 

Verkir (e. pain) er flókið fyrirbæri sem erfitt er að skilgreina (Anna Gyða 
Gunnlaugsdóttir og Herdís Sveinsdóttir, 2010; Moayedi og Davis, 2013). 
Þrátt fyrir það hafa margvíslegar skilgreiningar á verkjum verið settar fram. 
Ein þeirra er skilgreining Alþjóðasamtakanna í verkjafræðum. Þar er verkur 
skilgreindur sem óþægileg skynjun og tilfinningaleg reynsla sem tengist 
hugsanlegri eða raunverulegri vefjaskemmd eða hvoru tveggja (International 
Association for Study of Pain (IASP), 1986; Kaye o.fl., 2010; Kjallman og 
Nordbergh, 2013; Moayedi og Davis, 2013). Þessi skilgreining 
Alþjóðasamtakanna í verkjafræðum bendir til þess að samspil sé á milli 
lífeðlisfræðilegrar skynjunar á verkjum og sálfræðilegra og tilfinningalegra 
þátta. Upplifun á verkjum er því mjög breytileg á milli einstaklinga (Anna 
Gyða Gunnlaugsdóttir og Herdís Sveinsdóttir, 2010). Sú skilgreining sem 
hjúkrunarfræðingar hafa notað mest í störfum sínum er skilgreining Margo 
McCaffrey. Hún segir að verkur sé það sem einstaklingurinn segir hann vera 
og sé til staðar á meðan sá hinn sami segir að svo sé. Það að einstaklingurinn 
segist vera með verki sé áreiðanlegasti mælikvarðinn á verki (Anna Gyða 
Gunnlaugsdóttir og Herdís Sveinsdóttir, 2010; Herr, Coyne, McCaffery, 
Manworren og Merkel, 2011). 

Eðli verkja 

Verkir er fyrirbæri sem allir upplifa einhvern tímann á lífsleiðinni og er 
vísbending um að vefir líkamans hafi orðið fyrir skaða eða viðvörunarmerki 
um að hætta sé á að þeir geti orðið fyrir skaða (Þorbjörg Jónsdóttir, 2015). 
Verkir eiga að leiða til þess að einstaklingurinn geti brugðist við þeim á 
réttan hátt (Kaye o.fl., 2010; Sigríður Zoega, 2015). Þegar verkir hafa staðið í 
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einhvern tíma, lengur en þann tíma sem það tekur vefjaskemmdina sem olli 
þeim í upphafi að gróa, þá hafa verkirnir misst tilgang sinn sem 
viðvörunarmerki og eru orðnir langvinnir (Þorbjörg Jónsdóttir, 2015). Þegar 
verkir eru orðnir langvinnir hafa þeir neikvæð áhrif á einstaklinginn, bæði 
andlega og líkamlega. Það getur leitt til þess að þeir skerði lífsgæði og hafi 
áhrif á vitræna og félagslega líðan fólks (Kaye o.fl., 2010; Sigríður Zoega, 
2015; Þorbjörg Jónsdóttir, 2007). Jafnframt hafa ómeðhöndlaðir verkir þær 
afleiðingar að ónæmiskerfið verður viðkvæmara og svefntruflanir verða 
algengari (Ben Natan o.fl., 2013; Monroe o.fl., 2014; Watkins o.fl., 2008). 
Með hliðsjón af þessu er mikilvægt að horfa ekki eingöngu á verkina, heldur 
líta á einstaklinginn heildrænt, bæði andlega og líkamlega (Jonsdottir, 
Aspelund, Jonsdottir og Gunnarsdottir, 2014). Það getur verið flókið að 
greina verki og eðli þeirra og vanmeðhöndlun verkja getur aukið líkur á því 
að þeir þróist í langvinna verki (Looi og Audisio, 2007). 

Langvinnir verkir og algengi þeirra 

Langvinnir verkir eru á meðal erfiðustu og útbreiddustu 
heilbrigðisvandamála á Vesturlöndum nútímans (Monroe o.fl., 2014; 
Þorbjörg Jónsdóttir, 2007; Watkins o.fl., 2008).  
Þegar mat er lagt á langvinna verki er miðað við að þeir hafi varað í meira 

en 3-6 mánuði og geta þeir bæði verið stöðugir og endurteknir (Breivik, 
Collett, Ventafridda, Cohen og Gallacher, 2006; Gunnarsdottir, Ward og 
Serlin, 2010; Jonsdottir o.fl., 2014; Kaye o.fl., 2010; Majithia o.fl., 2016; 
Sigríður Zoega, 2015; Þorbjörg Jónsdóttir, 2007).  

Rannsóknir hafa sýnt að einstaklingar með langvinna verki eru sá hópur 
sem nýtir sér heilbrigðisþjónustu hvað mest (Jonsdottir, Jonsdottir og 
Gunnarsdottir, 2012; Jonsdottir, Jonsdottir, Lindal, Oskarsson og  
Gunnarsdóttir, 2015; Monroe o.fl., 2013; Watkins o.fl., 2008). Aðrar 
rannsóknir hafa þó einnig sýnt fram á að margir sem glíma við langvinna 
verki nýta sér ekki heilbrigðisþjónustu vegna þeirra (Jonsdottir o.fl., 2015). Í 
rannsókn Watkins o.fl. (2008) leituðu einungis 30% þeirra sem voru með 
langvinna verki sér aðstoðar þrátt fyrir að vera með verki sem höfðu áhrif á 
daglegt líf þeirra. Aðrar niðurstöður komu fram í rannsókn Gunnarsdottir o.fl. 
(2010), þar sem flestir leituðu sér læknisfræðilegrar hjálpar við verkjum eða 
77,5% þátttakenda og þeir sem notuðu eingöngu verkjalyf við verkjum voru 
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43%. Þá kom einnig í ljós að færri notuðu verkjalyf samhliða öðrum 
úrræðum og 14,4% fóru í nudd og stunduðu hreyfingu og einungis lítill hluti 
þátttakenda eða 8,9% leituðu sér ekki hjálpar (Gunnarsdottir o.fl., 2010).  

Í nýlegri íslenskri rannsókn kom fram að að nær helmingur þátttakenda 
sem voru með langvinna verki höfðu ekki leitað til heilbrigðisþjónustu vegna 
þeirra síðastliðna 6 mánuði. Einnig kom fram mismunandi ástæður á milli 
kvenna og karla fyrir því  hvort þau leituðu til heilbrigðsiþjónustunnar.  
Truflun verkja á daglegu lífi ásamt verkjamynstri voru helstu ástæður meðal 
kvenna sem leiddi til þess að þær leituðu frekar til heilbrigðisþjónustunnar, 
en hjá körlum voru ástæðurnar hvort verkirnir hefðu áhrif á líkamlega þætti 
og lífsgæði þeirra ef svo var leituðu þeir sér frekar eftir aðstoð. Ástæður 
beggja kynja var truflun á daglegu lífi (Jonsdottir o.fl,. 2015)  

Niðurstöður rannsóknar Breivik o.fl. (2006), á verkjum almennings í 15 
Evrópulöndum sýndu að af þeim einstaklingum sem leituðu sér aðstoðar við 
verkjum fengu 40% þeirra óviðeigandi meðferð og voru úrræði og meðferð 
mjög mismunandi eftir löndum.  
Þegar litið er til algengis verkja hefur verið sýnt fram á að 30 til 44% 

einstaklinga finna daglega fyrir einhvers konar verkjum. Jafnframt er talið að 
17 til 55% fólks séu með viðvarandi eða langvinna verki (Gunnarsdottir o.fl., 
2010). Hvernig algengi verkja er metið er mjög mismunandi og háð því 
hvernig verkir eru skilgreindir og mældir (Gunnarsdottir o.fl., 2010; 
Jonsdottir o.fl., 2015; Tse o.fl., 2011; Watkins o.fl., 2008). Þegar algengi 
verkja var skoðað sérstaklega á Íslandi, þá kom fram í rannsókn 
Gunnarsdottur o.fl. (2010) að 40,3% þátttakenda höfðu upplifað verki sl. viku 
og tæplega 31% á sl. þremur mánuðum. Í annarri þverssniðsrannsókn á 
algengi og eðli verkja á meðal almennings á Íslandi, þar sem notast við 
slembiúrtak 20-70 ára einstaklinga úr þjóðskrá, kom í ljós að 47,5% 
þátttakenda höfðu verið með verki í þrjá mánuði eða lengur og u.þ.b. 
þriðjungur þeirra var með viðvarandi verki (Jonsdottir o.fl., 2015). Í 
áðurnefndri rannsókn Breivik o.fl. (2006), kom aftur á móti í ljós að 19% 
þátttakenda höfðu þjáðst af verkjum sl. sex mánuði. Þessi tala er mun lægri 
en í íslensku rannsóknunum tveimur sem nefndar hafa verið. Þess ber þó að 
geta að í rannsókn Breivik og félaga var miðað við verki síðustu sex mánuði 
en í íslensku rannsóknunum var viðmiðið þrír mánuðir sem er algengasta 
tímaskilgreiningin á langvinnum verkjum.  
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Í rannsókn Gunnaradóttir o.fl. 2010 gátu ástæður fyrir verkjum verið 
margþættar og voru algengustu ástæður verkjanna meiðsli (27,9%), gigt 
(13,8%), ýmiskonar líkamleg vandamál (13%), margvíslegir sjúkdómar 
(11%) og afleiðingar áverka eftir slys (10,6%). Þegar skoðað var hvort munur 
væri á algengi verkja eftir kyni, þá kom í ljós að langvinnir verkir voru 
algengari hjá konum en körlum. Einnig reyndist efnahagsstaða og menntun 
hafa áhrif, þar sem verkir voru algengari á meðal þeirra sem höfðu minni 
menntun og lakari efnahagsstöðu (Gunnarsdóttir o.fl., 2010). Sambærilegar 
niðurstöður er að finna í bandarískri þversniðsrannsókn (Watkins o.fl., 2008), 
þar sem þátttakendur voru 3575 talsins. Niðurstöður sýndu fram á að verkir 
voru algengari hjá konum en körlum auk þess sem verkir urðu algengari með 
hækkandi aldri. Ekki ber þó öllum rannsóknum saman um þennan kynjamun 
á algengi langvinnra verkja. Í rannsókn Jonsdottir o.fl. (2015) var ekki 
tölfræðilega marktækur kynjamunur á algengi langvinnra verkja. Hins vegar 
bentu niðurstöður þeirrar rannsóknar til þess að karlar fresti því lengur en 
konur að leita eftir heilbrigðisþjónustu vegna verkja. 

Verkir aldraðra 

Eins og fram hefur komið eru aldraðir hlufallslega stækkandi hópur víða 
um heim og algengi verkja eykst með hækkandi aldri. Þetta veldur því að 
meðhöndlun verkja er algengari og meira krefjandi fyrir heilbrigðisstarfsfólk 
(Ben Natan o.fl., 2013; Griffionen o.fl., 2016; Gudmannsdottir og 
Halldorsdottir, 2009; Jones o.fl., 2016; Tse o.fl., 2011; Zwakhalen, Hamers, 
Peijnenburg og Berger, 2007). Rannsóknir benda til þess að einstaklingar sem 
komnir eru yfir sextugt séu meirihluti þeirra sem leita til heilbrigðisþjónustu 
vegna verkja (Monroe o.fl., 2014). 
Þegar litið er til algengi verkja hjá öldruðum hefur verið sýnt fram á að 

66% aldraðra yfir 65 ára aldri tjái langvinna verki af einhverju tagi (Jones 
o.fl., 2016). Í bandarískri rannsókn um algengi verkja á meðal aldraðra sýndu 
niðurstöður að 81,3% voru með verki á síðustu þremur mánuðum og 40% 
sögðu verkina hafa áhrif á lífsgæði þeirra (Monroe o.fl., 2014). Þetta er í 
samræmi við aðrar rannsóknir þar sem ómeðhöndlaðir verkir skerða lífsgæði 
og minnka hæfni til að sinna athöfnum daglegs lífs. Þar að auki er meiri hætta 
á þunglyndi, kvíða, svefntruflunum, minnkaðri matarlyst, þyngdartapi og 
jafnvel er hætta á aukinni sjálfsmorðstíðni hjá hinum aldraða (Fain o.fl., 
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2016; Herr, 2010; Tse o.fl., 2011; Tse og Ho, 2014). Helstu orsakir 
langvinnra verkja hjá öldruðum eru vöðvasjúkdómar, slitgigt, sykursýki, 
krabbamein, heilablæðing auk sliteinkenna í baki og taugaskemmda af 
ýmsum orsökum (Bauer o.fl., 2016).  

Margvíslegar ástæður geta verið fyrir því að verkir eru vangreindir hjá 
öldruðum. Til dæmis er sársaukaskynjun oft rangtúlkuð, viðhorfið að ekki 
þurfi að meðhöndla verki svo lengi sem þeir eru þolanlegir og síðast en ekki 
síst þá hafa hjúkrunarfræðingar oft ekki nægjanlega góða þekkingu á 
verkjamatskvörðum til þess að getað notað þá til að meta verki (Tse og Ho 
2014). Einnig þekkist það viðhorf að eðlilegt sé að aldraðir séu með verki þar 
sem það sé eðlilegur hluti af því að eldast, að aldraðir séu ekki eins næmir 
fyrir verkjum og þeir sem yngri eru og að verkjaupplifun taki breytingum 
með hækkandi aldri (Gagliese, 2009; Gudmannsdottir og Halldorsdottir, 
2009). Rannsóknir hafa einnig sýnt að virðingarleysi gagnvart öldruðum og 
ýmiss konar aldursfordómar koma í veg fyrir að þeir fái viðeigandi meðferð 
við verkjum (Ben Natan o.fl., 2013; Drury, Abrams, Swift, Lamont og 
Gerocova, 2016; Gudmannsdottir og Halldorsdottir, 2009). Afleiðingar 
lélegrar verkjameðferðar hefur slæm áhrif á lífsgæði aldraðra og veldur 
auknu álagi á heilbrigðiskerfið og kostnað samfara því (Gagliese, 2009; Herr, 
2010; Romero-Hall, 2015; Tse o.fl., 2011).  

Verkir aldraðra með heilabilun 

Samhliða því að verkir verða algengari með hækkandi aldri er einnig 
aukin hætta á því að einstaklingar fái heilabilun (Monroe o.fl., 2014). Talið er 
að 35,6 milljónir manna í heiminum séu með heilabilun og má búast við að 
sú tala fari hækkandi á komandi árum (Herr, 2010). Rannsóknir á heilabilun 
hafa leitt í ljós að sjúkdómurinn hefur áhrif á skynjun verkja, bæði líkamlega 
og andlega, sem veldur því að nálgast þarf mat á verkjum með öðrum hætti 
hjá þessum hóp (Monroe o.fl., 2014). Í austurrískri rannsókn á algengi verkja 
á meðal 425 íbúa á 12 hjúkrunarheimilum með væga eða langt gengna 
heilabilun, kom í ljós að 80% þeirra sem voru með langt gengna heilabilun 
voru með verki og 14% þeirra sem voru með væga heilabilun (Bauer o.fl., 
2016). Ástæðan fyrir því að verkir eru vanmetnir og vanmeðhöndlaðir hjá 
þeim sem eru með heilabilun er talin sú að þeir eiga oft á tíðum í erfiðleikum 
með að tjá sig og geta því ekki sagt til um og staðsett verkina (Griffionen 
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o.fl., 2016). Af þessu að dæma eru margar vísbendingar um að verkir séu 
almennt ekki nægilega vel meðhöndlaðir og eru einstaklingar með heilabilun 
í sérstökum áhættuhóp hvað þetta varðar (Bauer o.fl., 2016; Douglas o.fl., 
2016; Herr, 2010; Long, 2013). Það er því mikil áskorun fyrir 
heilbrigðisstarfsfólk að meta verki aldraðra einstaklinga með heilabilun 
(Herr, 2010).  

Monroe o.fl. (2014) gerðu rannsókn þar sem þeir skoðuðu verki á meðal 
52 aldraðra íbúa á hjúkrunarheimili í Bandaríkjunum þar sem 40% (n=20) 
þátttakenda voru með heilabilun. Þátttakendum var skipt upp í tvo hópa. Í 
öðrum hópnum voru heilabilaðir og í hinum þeir sem voru það ekki. 
Tilgangurinn var að skoða hvort munur væri á verkjum á milli hópanna. 
Niðurstöður sýndu að ekki var marktækur munur á verkjum hjá hópunum. 
Þeir sem ekki voru með heilabilun voru þó líklegri til að hafa lyfjafyrirmæli 
fyrir ópíóða en þeir sem voru með heilabilun (Monroe o.fl., 2014). Þrátt fyrir 
að heilabilun sé ólæknandi sjúkdómur, er samt hægt að meðhöndla ákveðin 
einkenni svo sem verki sem geta verið til staðar hjá heilabiluðum líkt og 
verki þegar þeir eru til staðar (Herr, 2010). Búið er að sýna fram á að með því 
að veita heilabiluðum viðeigandi verkjameðferð, til dæmis með verkjalyfjum, 
dregur úr óróleika og vanlíðan og það eykur lífsgæði þessara einstaklinga til 
muna (Bauer o.fl., 2016; Griffioen o.fl., 2016). Að ofansögðu er ljóst að 
viðurkenning og meðferð á verkjum hjá einstaklingum með alvarlega 
heilabilun sem ekki geta tjáð vanlíðan sína nákvæmlega getur reynst mjög 
erfið (Jóhanna Ósk Eiríksdóttir o.fl., 2017; Herr, 2010). Mikilvægt er að 
heilbrigðisstarfsfólk sem starfar á hjúkrunarheimilum og sinnir umönnun 
aldraðra, hafi færni og kunnáttu til að takast á við margvísleg heilsufarsleg 
vandamál, sér í lagi á meðal einstaklinga með heilabilun (Jóhanna Ósk 
Eiríksdóttir o.fl., 2017; Whittaker, Kernohan, Hasson, Howard og 
McLaughlin, 2006). 

Verkir aldraðra á hjúkrunarheimilum 

Íbúar á hjúkrunarheimilum á Íslandi eru að meðaltali eldri og veikari nú 
en hér á árum áður og þeir þurfa því fjölþættari aðstoð og hágæða hjúkrun 
(Hjaltadóttir, Ekwall, Nyberg og Hallberg, 2012; Jóhanna Ósk Eiríksdóttir 
o.fl., 2017). Þeir eru einnig oft á tíðum með margar sjúkdómsgreiningar og 
eru viðvarandi verkir eitt af algengustu vandamálunum hjá þeim 
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(Gudmannsdottir og Halldorsdottir, 2009; Hjaltadóttir o.fl., 2012). Á Íslandi 
er notast við alþjóðlega mælitækið Resident Assessment Instrument (RAI) til 
að meta aðbúnað og heilsufar þeirra sem búa á hjúkrunarheimilum. Einn af 
þeim þáttum sem mælitækið metur eru verkir og samkvæmt niðurstöðum sem 
fengust árið 2009 þá var tæplega helmingur (48,33%) þeirra sem dvöldu í 
hjúkrunarrýmum á Íslandi með verki alla daga (Júlíana Sigurveig 
Guðjónsdóttir, Anna Birna Jensdóttir, Guðrún Björg Guðmundsdóttir og 
Marta Jónsdóttir, 2011). Þetta er í samræmi við rannsókn Herr (2010) þar 
sem gerð var könnun á meðal aldraðra á hjúkrunarheimilum í 
Bandaríkjunum. Í úrtakinu voru 21.380 einstaklingar, 65 ára og eldri. 
Niðurstöður leiddu í ljós að helmingur þeirra upplifði viðvarandi verki. Aftur 
á móti var algengi verkja hærra í þversniðsrannsókn Tse o.fl. (2011). Þeir 
könnuðu þar algengi verkja, verkjalyfjanotkun og hvernig meðferðarúrræði 
væru við verkjum á 10 hjúkrunarheimilum í Hong Kong á tímabilinu 2009-
2011. Í úrtakinu voru 535 aldraðir einstaklingar og sýndu niðurstöður að 74% 
þeirra höfðu fundið fyrir verkjum síðastliðna þrjá mánuði. Einungis 
helmingur þeirra notaði verkjalyf eða fékk meðferð án lyfja til að lina verki 
og af þeim voru 12,4% með mjög slæma verki og fengu engin úrræði til þess 
að lina verkina. Verkirnir voru aðallega í hnjám, baki og öxlum og helstu 
undirliggjandi sjúkdómar voru hár blóðþrýstingur, gláka, hjartasjúkdómar og 
liðagigt. Verkirnir höfðu slæm áhrif á bæði andlegt og líkamlegt heilbrigði og 
lífsgæði þeirra sem voru á hjúkrunarheimilinu (Tse o.fl., 2011).  

Margvíslegar ástæður geta verið fyrir því að verkir eru vangreindir á 
hjúkrunarheimilum. Þar má helst nefna hindranir, fordóma og skort á 
upplýsingaflæði á milli starfsmanna. Einnig hefur komið í ljós að aldraðir 
hafa oft fyrirfram mótaðar skoðanir á því hvernig verkjameðferð eigi að vera 
framkvæmd og geta haft áhyggjur af aukaverkunum lyfja (Long, 2013). 
Hindrun í að veita góða verkjameðferð getur einnig falist í því að læknar eru 
oft tregir til þess að skrifa upp á verkjalyf og endurskoða sjaldan áhrif 
lyfjanna á einstaklinginn (Tse o.fl., 2011). Einnig hefur komið fram að 
ómarkviss verkjameðferð á sér stað þar sem að aldraðir eru oft á tíðum mjög 
tregir til að tjá sig um verki. Það getur komið í veg fyrir að hægt sé að veita 
þeim bestu mögulegu líðan (Long, 2013; Romero-Hall, 2015). Hinn aldraði 
getur talið sér trú um að það sé eðlilegt fyrir hann að vera með verki og að 
það sé hluti af hinu eðlilega öldrunarferli (Griffionen, 2016; Jones o.fl., 2016) 
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Verkjamat 

Aðalatriði í því að veita góða og markvissa verkjameðferð er að byrja á 
því að meta verkina og eru til margvíslegar aðferðir til þess (Anna Gyða 
Gunnlaugsdóttir og Herdís Sveinsdóttir, 2010). Þar sem um er að ræða 
huglæga reynslu þá er sjálfsmat einstaklingsins besti mælikvarðinn til að 
meta verki svo fremi sem hann geti tjáð sig (Herr, 2010; Wysong, 2014). 
Margar rannsóknir hafa þó sýnt fram á að verkjamat hjúkrunarfræðinga er 
ekki í samræmi við mat einstaklingsins á eigin verkjum. Algengt er að 
hjúkrunarfræðingar vanmeti verki skjólstæðinga sinna sem leiðir til 
ófullnægjandi verkjameðferðar (Ben Natan o.fl., 2013). Þar sem verkir eru 
persónuleg reynsla, þá skiptir máli að þeir sem eru með verki láti 
heilbrigðisstarfsfólk vita þannig að hægt sé að greina, meta, veita viðeigandi 
meðferð við verkjum og meta hver ávinningur og árangur meðferðar er 
(Jonsdottir, Gunnarsdottir, Oskarsson og Jonsdottir, 2016). Jafnframt hefur 
verið bent á að líta skuli á verki sem fimmta lífsmarkið og að meta ætti verki 
reglulega líkt og blóðþrýsting, hita og öndunartíðni. Slíkt gæti aukið líkur á 
því að verkir séu meðhöndlaðir með markvissum hætti (Romero-Hall, 2015). 

Mikilvægt er að framkvæma nákvæmt verkjamat til þess að hægt sé að 
veita hágæða meðferð við verkjum aldraðra einstaklinga. Í því felst ítarleg 
skoðun á því hvort einstaklingurinn sé með fleiri sjúkdóma sem geta haft 
áhrif á tíðni og eðli verkjanna. Mikilvægt er því að byrja að meta verki út frá 
eðli þeirra, ásamt öðrum einkennum sem þeim fylgja. Það geta verið 
ákveðnar skapgerðabreytingar, þunglyndi og hver staðsetning og styrkur 
verkjanna er hjá einstaklingnum (Ben Natan o.fl., 2013). Einnig felst 
verkjamat í því að meta hvað orsakaði verkina, hvernig er hægt að uppræta þá 
og hvaða verkjameðferð er árangursríkust fyrir hvern og einn einstakling. 
Klínísk birtingarmynd langvarandi verkja getur þó verið flókin og 
margbreytileg hjá öldruðum (Kaye o.fl., 2010). Mismunandi nálgun er  á því 
hvernig verkir eru meðhöndlaðir og viðurkenndir. Nákvæm aðferð til þess að 
meta slæma verki hjá einstaklingum er að afla upplýsinga hjá einstaklingnum 
sjálfum sem og heilbrigðisstarfsfólki, fjölskyldu og að vera athugull og 
nákvæmur í hvívetna þegar einstaklingurinn tjáir sig um verki (Ben Natan 
o.fl., 2013; Tse o.fl., 2011). Mat á verkjum hjá heilabiluðum einstaklingum er 
mun flóknara ferli en almennt gerist. Það  krefst þess að umönnunaraðilinn 
hafi yfirgripsmikla þekkingu og gott innsæi til að meta svipbrigði, hljóð, 
hegðun og hafi kunnáttu í að nota viðeigandi mælitæki (Herr o.fl., 2011; 
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Jóhanna Ósk Eiríksdóttir o.fl., 2017; Wysong, 2014). Það þarf ekki að koma 
á óvart að við verkjamat eru verkjamatskvarðar grundvallartæki fyrir 
hjúkrunarfræðinga til að meta verki markvisst hjá skjólstæðingum sínum, 
ungum sem öldnum og þá sérstaklega þeim sem eru með heilabilun (Ben 
Natan o.fl., 2013; Herr o.fl.,  2011). 

Verkjamatskvarðar 

Ýmsir kvarðar eru notaðir til að meta styrk og eiginleika verkja hjá fólki 
og mismunandi er hversu vel verkjakvarðar henta við mat á verkjum hjá 
mismunandi aldurshópum. Þeir þrír kvarðar sem taldir eru vera 
ákjósanlegastir til þess að meta verki og eru mikið notaðir í verkjamati fyrir 
aldraða eru; tölukvarðinn (e. numeric rating scale, NRS), sjónræni kvarðinn 
(e. visual analouge scale, VAS) og lýsingarorðakvarðinn (e. verbal descriptor 
scales, VRS).  

 
Tölukvarðinn (NRS) þykir bæði áreiðanlegur og auðveldur í notkun, auk 

þess sem hann hentar vel fyrir aldraða sem eru með verki. Kvarðinn lýsir 
verkjum þar sem 0 þýðir engir verkir og 10 þýðir verstu mögulegu verkir og 
þær tölur sem eru mitt á milli lýsa mismunandi styrk verkjanna (Jones o.fl., 
2016; Tse o.fl., 2011). Sjónræni kvarðinn (VAS) metur verki einnig á 
skalanum frá engum verkjum til verstu mögulegu verkja (Jones o.fl., 2016). 
Lýsingarorðakvarðinn (VRS) lýsir verkjum með huglægum lýsingarorðum 
sem eru; enginn, mildur eða meðal til mjög slæmur verkur eða versti 
mögulegi verkur. Einn af kostum lýsingarorðakvarðans er sá hversu einfaldur 
hann er í notkun og hentar því vel fyrir aldraða (Jones o.fl., 2016).  

 
Mælitækin eða kvarðarnir sem hér hefur verið sagt frá, henta oft á tíðum 

illa við að meta verki hjá heilabiluðum einstaklingum. Sá kvarði sem hentar 
betur og er gjarnan notaður til að meta verki hjá einstaklingum með langt 
gengna heilabilun er PAINAD kvarðinn (Pain Assessment in Advanced 
Dementia). Hann er ætlaður til þess að meta vanlíðan og hegðun aldraðra 
með heilabilun (Jordan, Regnard, O’Brien og Hughes, 2012; Jóhanna Ósk 
Eiríksdóttir o.fl., 2017). PANAID kvarðinn er einfaldur og fljótlegur í notkun 
og hentar vel fyrir verkjamat sem á sér stað við umönnun. PANAID kvarðinn 
leggur mat á fimm þætti í atferli einstaklings. Hver þáttur gefur 0-2 stig og 
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hver einstaklingur getur því fengið 0-10 stig í heildina (Elfa Þöll 
Grétarsdóttir, Helgi Egilsson og Ingibjörg Hjaltadóttir, 2016).  

Verkjameðferð aldraðra á hjúkrunarheimilum 

Algengt er að aldraðir íbúar hjúkrunarheimila séu með langvinna og jafnvel 
daglega verki sem þeir fá ekki viðeigandi meðferð við (Ben Natan o.fl., 2013; 
Fain o.fl., 2016; Griffioen, 2016; Hunnicutt, Ulbricht, Tjia, Lapane og Kate, 
2017; Jones o.fl., 2016; Monroe o.fl., 2014; Tse o.fl., 2011). Rannsóknir hafa 
jafnframt sýnt að meira en 40% aldraðra sem búa inni á hjúkrunarheimilum 
eru með viðvarandi verki og 20% þeirra fá ekki verkjalyf við verkjum (Fain 
o.fl., 2016; Hunnicutt o.fl., 2017). 

Í íslenskri rannsókn Guðrúnar Dóru Guðmannsdóttur og Sigríðar 
Halldórsdóttur á upplifun aldraðra á verkjum, þar sem tekin voru viðtöl við 
12 einstaklinga sem bjuggu á hjúkrunarheimilum, kom í ljós að aldraðir 
upplifa að hjúkrunarfræðingar gefi oft verkjum þeirra lítinn gaum. Þar kom 
jafnframt fram að hjúkrunarfræðingar vanmeti eða geri jafnvel lítið úr 
verkjunum þegar hinn aldraði ræðir um þá að fyrra bragði. Þetta veldur því að 
hinn aldraði einangrast félagslega með verki sína. Það leiðir til sorgar, 
aukinnar vanlíðunar, auk þess sem lífsgæði skerðast vegna ýmiss konar 
missis sem fylgir því að eldast (Gudmannsdottir og Halldorsdottir, 2009). 
Annað sem þarf að hafa í huga er að aldraðir sem búa á hjúkrunarheimilum 
eiga oft erfitt með að meðtaka upplýsingar og því treysta þeir alfarið á 
stuðning og aðstoð frá hjúkrunarfræðingum og umönnunaraðilum (Tse o.fl., 
2011).  

Verkjameðferð á hjúkrunarheimilum er mjög mismunandi. Niðurstöður 
stórrar úttektar á nokkrum hjúkrunarheimilum í Bandaríkjunum sýndu að 
fjórðungur íbúa (25%) fékk engin verkjalyf á því mánaðartímabili sem 
könnunin fór fram og minna en helmingur fékk fastar verkjalyfjagjafir, þrátt 
fyrir að leiðbeiningar segðu til um annað (Herr, 2010). Mikilvægt er að til 
staðar séu klínískar leiðbeiningar á hjúkrunarheimilum og að farið sé eftir 
þeim þegar  meta þarf og meðhöndla langvinna verki hjá öldruðum. Í því felst 
til dæmis að nota viðurkennda verkjamatskvarða, að markviss kennsla sé til 
staðar um hvernig eigi að veita góða verkjameðferð og síðast en ekki síst að 
stuðla að jákvæðu viðhorfi til hins aldraða (Douglas o.fl., 2016; Long, 2013). 
Það er mikilvægt að ákveðin stefnumótun sé til staðar á öllum 
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hjúkrunarheimilum sem hægt er að fara eftir til að auka þekkingu á verkjum 
og verkjameðferð hjá starfsfólki sem vinnur við öldrun (Douglas o.fl., 2016). 
Sú stefnumótun getur falist í ákveðnum markmiðum þar sem upplýsingar eru 
til staðar bæði hvað varðar lyfjameðferð og önnur meðferðaúrræði án lyfja í 
nálgun á verkjum og verkjameðferð aldraðra (Long, 2013).  

Góð heilbrigðisþjónusta stuðlar að auknu heilbrigði og vellíðan þeirra sem 
þurfa á þjónustu að halda og skal ávallt bera hag einstaklingsins fyrir brjósti. 
Forsenda góðrar þjónustu á hjúkrunarheimilum er teymisvinna þar sem 
hjúkrunarfræðingar og aðrar fagstéttir koma að þjónustunni (Helga 
Hansdóttir og Jón Eyjólfur Jónsson, 2009). Umönnun aldraðra á 
hjúkrunarheimilum krefst mikils mannafla. Það er mikilvægt að hann sé 
nýttur þannig að það skili sér í gæðaþjónustu til þeirra sem hana þiggja og 
það skiptir máli hvernig samsetning mannaflans er með tilliti til menntunar 
og reynslu (Ingibjörg Hjaltadóttir, Hlíf Guðmundsdóttir, Sigrún Bjartmarz, 
Berglind Magnúsdóttir og Auðna Ágústdóttir, 2009). Bent hefur verið á að 
nauðsynlegt sé að breyta stefnu og aðferðum í verkjameðferð aldraðra og þá 
sérstaklega þess hóps sem er hvað viðkvæmastur þ.e. þeirra sem búa á 
hjúkrunarheimilum (Fain o.fl., 2016). 

Verkjameðferð heilabilaðra 

Hjúkrunarfræðingar gegna því mikilvæga hlutverki að huga vel að þeim 
sem eru í sérstökum áhættuhóp hvað varðar verki. Sá hópur sem er á það 
helst á hættu að fá ekki viðeigandi verkjameðferð eru þeir sem ekki geta tjáð 
sig um verki og þeir sem eru með heilabilun (Herr, 2010; Herr o.fl., 2011; 
Ng, Brammer, Creedy og Klainin-Yobas, 2014). Helstu ástæður fyrir 
vanmeðhöndlun verkja hjá heilabiluðum er að ákveðin verkjalyf, s.s. ópíóíðar 
geta valdið sljóvgun. Hins vegar eru jákvæð áhrif ópíóða sú að þeir geta veitt 
fullnægjandi meðferð við verkjum sem á að vera í forgangi. Mikilvægt er að 
heilabilaðir séu vel verkjastilltir og fái þá meðferð sem þeir þurfa á að halda, 
þar sem verkir hafa truflandi áhrif á vitræna getu þeirra (Griffionen, 2016).  

Í verkjameðferð heilabilaðra er mikilvægt að þróa meðferðaráætlun. 
Ákveða þarf hvaða verkjameðferð gæti hentað best, og meta árangur af 
meðferðinni. Fagaðilar þurfa að fylgjast með ákveðnum einkennum, það er 
hvernig einstaklingnum líður, svefnmynstri, skapferli og hvernig félagslegri 
virkni er háttað (Herr, 2010). Þegar mat er lagt á verki er einnig mikilvægt að 
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afla allra nauðsynlegra upplýsinga um verkina, ástæður, styrkleika og aðra 
þætti sem hafa áhrif á verkjaupplifun. Mikilvægt er að gefa þeim sem eru 
með heilabilun og þeim sem ekki geta tjáð sig verkjalyf reglulega (Herr, 
2010). Í lögum um réttindi sjúklinga nr. 74/1999 kemur fram að lina skuli 
þjáningar einstaklingsins eins og þekking á hverjum tíma leyfir og að það sé 
réttur hans að fá að njóta stuðnings sinna nánustu á meðan dvöl eða meðferð 
stendur ásamt því að njóta heildrænnar hjúkrunar. 

Hlutverk hjúkrunarfræðinga í verkjameðferð aldraðra 

Við umönnun aldraðra á hjúkrunarheimilum er hlutverk 
hjúkrunarfræðinga að veita framúrskarandi hjúkrun með heildræna nálgun, 
sem  byggð er á þekkingu (Jónbjörg Sigurjónsdóttir, Helga Jónsdóttir, Birna 
G. Flygenring og Helga Bragadóttir, 2013). Hjúkrunarfræðingar gegna 
lykilhlutverki við mat og meðferð verkja hjá öldruðum. Þeir eiga stóran þátt í 
að skipuleggja meðferðina og bera faglega ábyrgð á því að framfylgja þeim 
fyrirmælum sem lagt er upp með í lyfjameðferð við verkjum aldraðra og að 
meta árangur hennar (Prem o.fl., 2011; Tse o.fl., 2011; Wysong, 2014; 
Zwakhalen o.fl., 2007).  
Það er krefjandi að hjúkra einstaklingum með verki og kallar á sértæka 

þekkingu á því sviði og hæfni til að grípa inn í þegar þörf er á. Viðhorf hefur 
þar áhrif og mikilvægt er að sýna traust og umhyggju og að fylgjast vel með 
því ástandi sem sjúklingurinn er í. Það skiptir því miklu máli að 
hjúkrunarfræðingar og annað heilbrigðisstarfólk veiti einstaklingnum 
upplýsta og skipulagða lyfjameðferð við verkjum (Romero-Hall, 2015; Tse 
og Ho, 2014).  

Ein af algengum hindrunum í því að veita góða verkjameðferð er ótti 
hjúkrunarfræðinga við aukaverkanir sem lyfjameðferð og notkun ópíóíða 
hefur í för með sér hjá öldruðum og ótti við fíkn (Dahm, Gasse, Astrup, 
Mortensen og Waldemar, 2015). Óttinn við fíkn í ópíóíða er einnig mjög 
ríkjandi hjá einstaklingunum sjálfum og fjölskyldum þeirra og er oft ástæða 
þess að þeir eru tregir til þess að taka inn ópíóíða. Það er því mikilvægt að 
hjúkrunarfræðingar fræði bæði sjúklinga og fjölskyldur þeirra um þessa þætti 
og mikilvægi góðrar verkjameðferðar (Júlíana Sigurveig Guðjónsdóttir o.fl., 
2011; Romer-Hall, 2015). Þá þarf að leitast við að eiga góða samvinnu við 
einstaklinginn sem er með verki. Slíkt stuðlar frekar að því að hann taki þátt í 
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sinni eigin meðferð og skilar betri árangri (Sigríður Zoega, 2015). Þar sem 
einstaklingurinn sjálfur er yfirleitt mjög gagnrýninn á eigin verki, vill hann 
oftast ekki eingöngu fá verkjalyf heldur einnig greinargóðar upplýsingar um 
hvað veldur verkjunum (Romero-Hall, 2015).  

Sem málsvarar skjólstæðinga, þurfa hjúkrunarfræðingar að vera vakandi 
yfir þörfum þeirra og sömuleiðis áhrifum og aukaverkunum lyfja og bregðast 
við á viðeigandi hátt. Hafa þarf samráð við lækni ef breytinga er þörf á 
lyfjum eða lyfjaskömmtum. Það er yfirleitt læknirinn sem ávísar verkjalyfjum 
og það er svo hjúkrunarfræðingurinn sem útdeilir þeim til sjúklingsins eftir 
ákveðinni verkjameðferðaráætlun (Tse o.fl., 2011). Markmiðið er að 
meðferðin skili sér í aukinni vellíðan sjúklingsins (Sigríður Halldórsdóttir, 
2006; Long, 2013). 

Þekking hjúkrunarfræðinga á verkjameðferð aldraðra 

Það er verulegt áhyggjuefni að sýnt hefur verið fram á að hæfni til þess að 
meðhöndla verki og veita viðeigandi verkjameðferð er almennt ekki hluti af 
grunnþjálfun margra heilbrigðisstétta, þar á meðal hjúkrunarfræðinga 
(Romero-Hall, 2015; Tse og Ho, 2014; Zwakhalen o.fl., 2007). Algengt er að 
eingöngu sé einblínt á kennslu í verklegum þáttum eins og umönnun og 
hvernig eigi að aðstoða einstaklingana við athafnir daglegs lífs (Tse og Ho, 
2014). Hjúkrunarfræðingar hafa því oft ekki nægjanlega þekkingu á því 
hvernig standa skuli að verkjamati hjá öldruðum, s.s. að nota staðlaða 
viðurkennda matskvarða og að veita markvissa verkjameðferð (Ben Natan 
o.fl., 2013; Griffionen o.fl., 2016). Verkjamatskvarðar eru mikilvæg tæki í 
verkjamati og sýnt hefur verið fram á að verkjameðferð ber frekar árangur ef 
þeir eru notaðir (Herr, 2010; Tse og Ho, 2014).  

Rannsóknir hafa einnig sýnt fram á ákveðið misræmi í því hversu mikla 
þekkingu hjúkrunarfræðingar telja sig hafa og hver hún er í raun. Dæmi um 
það er rannsókn Zwhakhalen o.fl. (2007) á þekkingu og viðhorfum 
hjúkrunarfræðinga sem störfuðu á tveimur hollenskum hjúkrunarheimilum 
fyrir heilabilaða. Niðurstöður sýndu fram á skort á þekkingu á verkjum og 
verkjameðferð hjá mörgum hjúkrunarfræðinganna sem tóku þátt í 
rannsókninni. Samt sem áður töldu 80% sig þó geta fullyrt að rétt væri staðið 
að nálgun á verkjum og því hvernig verkir voru meðhöndlaðir á 
hjúkrunarheimilinu (Zwhakhalen o.fl., 2007).  
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Komið hefur í ljós að þekking og jákvætt viðhorf hjúkrunarfræðinga 
varðandi mat og meðferð verkja er sá þáttur sem þarf að vera til staðar til 
þess að geta veitt öldruðum árangursríka verkjameðferð (Long, 2013; 
Romero-Hall, 2015; Prem o.fl., 2011; Tse og Ho, 2014). Hjúkrunarfræðingar 
þurfa að hafa nákvæma og sértæka þekkingu og hæfni til þess að meta 
einstaklinginn bæði líkamlega og andlega og geta veitt honum þá hjúkrun 
sem er viðeigandi hverju sinni. Margar rannsóknir hafa sýnt fram á mikilvægi 
þess að hjúkrunarfræðingar fái reglulega endurmenntun í öllu því sem snertir 
verkjameðferð fyrir aldraða inni á hjúkrunarheimilum (Al-Shaer, Hill og 
Andersson, 2011; Furjanic, Cooney og McCarthy, 2016). Með markvissri 
kennslu í verkjafræðum er stuðlað að því að draga úr óþarfa verkjum og 
vanlíðan á meðal aldraðra (Romero-Hall, 2015; Tse o.fl., 2011). Rannsóknir 
hafa einnig sýnt að með skipulegri kennslu og innleiðingu nýrra vinnuaðferða 
má bæta mat og meðferð verkja. Má þar nefna rannsókn Long (2013), þar 
sem rannsakað var hvort kennsla og þjálfun fyrir hjúkrunarfræðinga í 
verkjameðferð aldraðra á hjúkrunarheimilum myndi bæta þekkingu og 
viðhorf þeirra og ryðja úr vegi hindrunum. Niðurstöður leiddu í ljós að slík 
kennsla og þjálfun leiddi til betri árangurs í verkjameðferð. Svipaðar 
niðurstöður komu fram í rannsókn Tse og Ho (2014) á fjórum 
hjúkrunarheimilum, þar sem markmiðið var að rannsaka árangur af kennslu í 
verkjameðferð fyrir hjúkrunarfræðinga og aðra heilbrigðisstarfsmenn. 
Niðurstöður leiddu í ljós marktæka aukningu á þekkingu og jákvæðar 
breytingar á viðhorfum þátttakenda sem síðan leiddi til markvissari 
verkjameðferðar (Tse og Ho, 2014).  

Ofangreindar niðurstöður sýna að með markvissri kennslu og þjálfun er 
hægt er að koma í veg fyrir ýmsar hindranir í verkjameðferð með betri 
fræðslu og markvissari kennslu til hjúkrunarfræðinga í að meta verki og veita 
góða og markvissa verkjameðferð.  

Viðhorf hjúkrunarfræðinga til verkja aldraðra 

Það er krefjandi að hjúkra einstaklingum með verki en eins og fram hefur 
komið hér að framan hafa margar rannsóknir sýnt að neikvæð viðhorf 
hjúkrunarfræðinga ásamt, ónógri þekkingu eru meðal mikilvægustu hindrana 
í markvissu mati og meðferð verkja (Ng o.fl., 2014; Tse o.fl., 2011; 
Zwakhalen o.fl., 2007). Rannsóknir benda einnig til að hjúkrunarfræðingar 
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virðast nálgast verki hjá öldruðum á annan hátt en hjá öðrum aldurshópum og 
eru aldraðir því í sérstökum áhættuhóp hvað varðar vanmat á verkjum og 
ófullnægjandi verkjameðferð (Gudmannsdottir og Halldorsdottir, 2009; Ng 
o.fl., 2014; Wysong, 2014). Oft tengist þessi annars konar nálgun einhvers 
konar aldursfordómum í formi neikvæðra viðhorfa og háði sem beinist 
sérstaklega að hinum aldraða en rannsóknir hafa sýnt að slíkir aldursfordómar 
koma í veg fyrir að aldraðir fái viðeigandi meðferð við verkjum (Ben Natan 
o.fl., 2013; Drury, Abrams, Swift, Lamont og Gerocova, 2016; 
Gudmannsdottir og Halldorsdottir, 2009; Wilson o.fl., 2017). Þetta hefur 
einnig þau áhrif að í mörgum tilfellum eru aldraðir ekki hvattir til þess að 
taka þátt í eigin verkjameðferð eða fá tækifæri til þess að hafa eitthvað til 
málanna að leggja um eigin meðferð (Ben Natan o.fl., 2013).  
Þekking, viðhorf og reynsla ákvarðar ekki eingöngu aðferð heldur einnig 

hegðun, þegar mat er lagt á meðferð einstaklingsins við langvinnum verkjum. 
Þá hefur verið sýnt fram á að menntun hefur áhrif á viðhorf og margar 
rannsóknir hafa sýnt að kennsla fyrir starfsfólk er áhrifarík leið til að bæta 
þekkingu og viðhorf í verkjameðferð, almennt og fyrir aldraða sem dvelja á 
hjúkrunarheimilum (Barry, Parsons, Passmore og Hughes, 2012; Ben Natan 
o.fl., 2013;Tse og Ho, 2014 Zwakhalen o.fl., 2007). Zwakhalen o.fl. (2007) 
gerðu samanburð á því hvaða þekking og viðhorf væri til staðar hjá 123 
hjúkrunarfræðingum á hjúkrunarheimili í Hollandi, eftir því hvort þeir voru 
með grunnmenntun í hjúkrun, doktorsgráðu eða með sérfræðimenntun í 
hjúkrun. Niðurstöður sýndu að menntun hafði áhrif á viðhorf og þekkingu 
hjúkrunarfræðinga á verkjameðferð. Eftir því sem meiri menntun var til 
staðar, því meiri og víðtækari þekkingu höfðu hjúkrunarfræðingarnir sem 
leiddi til jákvæðara viðhorfs. Einnig kom í ljós að hjúkrunarfræðingar með 
framhaldsmenntun voru ekki hræddir um fíkn og töldu mikilvægara að gefa 
verkjalyf reglulega fremur en eftir þörfum (Zwakhalen o.fl., 2007). Þetta er 
einnig í samræmi við rannsókn Ben Natan o.fl. (2013). Þar var sýnt fram á að 
eftir því sem hjúkrunarfræðingar öðluðust meiri menntun og lengri 
starfsreynslu, höfðu þeir jákvæðara viðhorf í garð öldrunar og voru þar með 
meðvitaðri um mikilvægi þess að veita viðeigandi verkjameðferð. Í rannsókn 
Long (2013) kom í ljós að eftir kennslu í verkjameðferð breyttist viðhorf 
hjúkrunarfræðinganna. Þeir settu sig betur inn í líðan skjólstæðinganna og 
voru meðvitaðri um að þeir gætu verið tregir til og þætti óþægilegt að tjá sig 
um verki. Þetta undirstrikar mikilvægi þess að hjúkrunarfræðingar sýni 
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skjólstæðingum fram á það að þeir og starfsfólkið sé til staðar til að hjálpa og 
þá sérstaklega þegar líðan er ekki góð og verkir eru til staðar. Talið er að ein 
ástæðan fyrir því að einstaklingar leiti sér síður aðstoðar sé sú að þeir upplifi 
neikvæð viðhorf frá heilbrigðisstarfsfólki (Gudmannsdottir og Halldorsdottir, 
2009; Jonsdottir o.fl., 2012). Það er því afar mikilvægt að halda áfram með 
kennslu á meðal starfsfólks inni á hjúkrunarheimilum til að bæta 
hjúkrunarverklag, draga úr andlegum og líkamlegum verkjum aldraðra og 
gera þeim kleift að njóta síðari hluta æviskeiðsins á síðasta viðverustað sínum 
(Romero-Hall, 2015; Tse o.fl., 2011).  

Í siðareglum hjúkrunarfræðinga er kjarni hjúkrunar fyrst og fremst virðing 
og umhyggja fyrir skjólstæðingum, lífi hans, velferð og mannhelgi. 
Hjúkrunarfræðingar hafa jafnframt það hlutverk að efla heilbrigði, bæta líðan 
og lina þjáningar. Þeir fara ekki í manngreinarálit og hjúkra af virðingu 
(Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga, 2015). Þar sem hjúkrunarheimili er 
síðasti viðverustaður fólks, er mikilvægt að starfsfólkið temji sér jákvætt 
viðhorf til aldraðra sem eru með verki, sýni þeim virðingu, umhyggju og 
styrki sjálfsmynd þeirra. Það leiðir til meiri vellíðunar og stuðlar að velferð 
þeirra (Gudmannsdottir og Halldorsdottir, 2009).  

Skilgreining viðfangsefnis 

Viðfangsefni þessarar rannsóknar er þekking og viðhorf hjúkrunarfræðinga 
sem starfa á íslenskum hjúkrunarheimilum varðandi verkjameðferð aldraðra. 
Af ofansögðu sést að algengt er að verkir aldraðra séu vanmetnir og 
vanmeðhöndlaðir. Margar rannsóknir hafa sýnt fram á þekkingarskort og 
neikvæð viðhorf hjá hjúkrunarfræðingum þegar kemur að því að meta verki, 
sem er hindrun í því að veita viðeigandi og góða verkjameðferð. Þá er ótti við 
aukaverkanir verkjalyfja þekkt hindrun fyrir því að aldraðir fái markvissa 
verkjameðferð. Einnig það viðhorf að verkir séu eðlilegur fylgifiskur þess að 
eldast og því ekki ástæða til að meðhöndla þá með markvissum hætti. 
Hjúkrunarfræðingar eru í lykilhlutverki í mati og meðferð verkja fyrir aldraða 
sem dvelja á hjúkrunarheimilum. Það er því mikilvægt að hjúkrunarfræðingar 
hafi yfirgripsmikla þekkingu og þjálfun til að fást við þetta mikilvæga 
verkefni. Lítið er þó vitað um viðhorf og þekkingu hjúkrunarfræðinga sem 
starfa við hjúkrun aldraðra á hjúkrunarheimilum á Íslandi og er þessi 
rannsókn liður í því að bæta úr því. 
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Skilgreiningar faglegra hugtaka 

Meginhugtök rannsóknarinnar eru eftirfarandi: 
 
Aldraðir (e. elderly): Einstaklingar sem eru 67 ára og eldri (Lög um málefni 
aldraðra nr. 125/1999).  
 
Hjúkrunarheimili (e. nursing home): Heimili ætluð öldruðum einstaklingum 
sem ekki eru færir um að sjá um sig sjálfir (Lög um málefni aldraðra nr. 
125/1999).  
 
Heilabilun (e. dementia): Hrörnunarsjúkdómur í heila sem leiðir til vitrænnar 
skerðingar og getur einkennst af ákveðinni minnisskerðingu (Alzheimer´s 
Association 2016). 
 
Verkir (e. pain): Verkur er óþægileg skynjun eða tilfinningaleg reynsla sem 
tengist jafnvel hugsanlegri eða raunverulegri vefjaskemmd eða hvoru tveggja 
(IASP, 1986). 
 
Verkjamat (e. pain assessment): Þegar verkir eru metnir út frá styrk, 
staðsetningu, eðli og tegund þeirra. 
 
Verkjameðferð (e. pain management): Þegar veitt er meðferð við verkjum 
með eða án lyfja. 
 
Þekking (e. knowledge): Það að kunna skil á einhverju. Það að vita eitthvað 
(Mörður Árnason, 2005). 
 
Viðhorf (e. attitude): Það að hafa afstöðu til einhvers, skoðun á einhverju eða 
álit (Mörður Árnason, 2005). 
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Tilgangur rannsóknar og rannsóknarspurningar 

Tilgangur rannsóknarinnar er tvíþættur. Annars vegar að kanna réttmæti 
og áreiðanleika íslensku þýðingarinnar á mælitækinu Tool for Evaluating the 
Ways Nurses Assess Pain (TENAP) og hins vegar að kanna þekkingu og 
viðhorf hjúkrunarfræðinga sem starfa á íslenskum hjúkrunarheimilum 
varðandi verki og verkjameðferð aldraðra. Markmiðið er einnig að fá betri 
vitneskju um hvaða matstæki hjúkrunarfræðingar nota til að meta verki 
aldraða á íslenskum hjúkrunarheimilum og hvort hjúkrunarfræðingar sæki sér 
aukna þekkingu til að vera betur í stakk búnir til að meta og meðhöndla verki 
og þannig viðhalda og bæta lífsgæði og líðan aldraðra.  
 

Rannsóknarspurningarnar sem leitast er við að svara eru: 

1. Hvert er réttmæti og áreiðanleiki íslensku þýðingarinnar á 
mælitækinu Tool for Evaluating the Ways Nurses Assess Pain 
(TENAP)? 

2. Hver er þekking og viðhorf hjúkrunarfræðinga sem vinna á 
íslenskum hjúkrunarheimilum varðandi verkjameðferð aldraðra?  

3. Hvaða aðferðir nota hjúkrunarfræðingar á íslenskum 
hjúkrunarheimilum við að meta verki hjá öldruðum?  

4. Í hve miklum mæli sækja hjúkrunarfræðingar námskeið um verki 
og verkjameðferð? 
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Kafli 2 – Aðferðafræði 
Í þessum kafla verður greint frá rannsóknaraðferð, rannsóknarsniði og vali 

á þátttakendum. Fjallað verður um mælitækið sem notað var við gagnaöflun, 
forprófun þess og hvernig framkvæmd rannsóknarinnar var háttað. Jafnframt 
verður farið yfir hvernig unnið var úr gögnum og í lokin verður rætt um 
siðfræðileg álitamál og takmarkanir og styrkleika rannsóknarinnar. 

Rannsóknarsnið 

 
Til að svara þeim rannsóknarspurningum sem fram voru settar, var valið 

að gera megindlega lýsandi þversniðsrannsókn (e. quantitative descriptive 
cross-sectional study) með lýsandi samanburðarsniði (e. descriptive 
correlational design). Með megindlegri aðferð fást upplýsingar um fjölda, 
hlutföll og sambönd á milli mismunandi breyta eða þátta. Aðferðin lýsir bæði 
samböndum og ákveðnum fyrirbærum án þess að gripið sé inn í það sem 
verið er að mæla (Polit og Beck, 2010). Í þversniðsrannsókn með lýsandi 
samanburðarsniði er einungis mælt einu sinni yfir rannsóknartímabilið og 
gerður er samanburður innan sama hóps út frá þeim breytum sem notaðar eru 
í rannsókninni (Polit og Beck, 2010; Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2013). 
Þessi rannsóknaraðferð þykir hentug og hefur mikið verið notuð í 
rannsóknum sem tengjast hjúkrun. Tilgangurinn er að fá áreiðanlegar 
upplýsingar um atriði sem skipta máli fyrir starf hjúkrunarfræðinga og er það 
jafnframt liður í því að bæta hjúkrun og stuðla um leið að bættum lífsgæðum 
einstaklinga sem þeir sinna (Polit og Beck, 2008). 

Í þessari rannsókn var gagna aflað með spurningalistum. Spurningalistar 
eru mikilvæg tæki til að ná fram ákveðnum upplýsingum um ákveðið 
viðfangsefni og eru mikið notaðir til að safna upplýsingum í 
þversniðsrannsóknum (Grétar Þór Eyþórsson, 2013). Þær upplýsingar sem 
hægt er að ná fram með þessum hætti geta verið margvíslegar, eins og til að 
mynda um fyrirbæri líkt og þekkingu, viðhorf, skoðanir, atferli og jafnvel 
tilfinningar (Sigríður Halldórsdóttir og Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2013). 
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Þegar spurningalistar eru notaðir skiptir máli að vanda til verka við 
skipulagningu listans til þess að nákvæmni mælitækisins sé tryggð eins og 
kostur er. Allar leiðbeiningar og fyrirmæli þurfa að vera skýr svo að 
þátttakandinn skilji allar spurningar og svarkosti til fullnustu, þar sem 
rannsakandinn er ekki til viðtals á meðan svörun fer fram (Grétar Þór 
Eyþórsson, 2013).  

Helstu kostir við að nota spurningalista eru að ekki er hægt að rekja svör 
til einstakra þátttakenda og hægt er að safna fjölbreyttum upplýsingum á 
einfaldan hátt (Sigríður Halldórsdóttir og Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 
2013). Helstu ókostir spurningalista eru hins vegar þeir að þróun mælitækis 
frá grunni getur verið erfið og krefjandi, eingöngu þeir sem eru læsir geta 
svarað listanum og treyst er á að þátttakandinn gefi réttar og nákvæmar 
upplýsingar um það viðfangsefni sem rannsakandinn sækist eftir (Sigríður 
Halldórsdóttir og Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2013). Einnig er hætta á 
lélegri svörun, brottfalli og að svör séu sein að berast. Notkun spurningalista 
getur einnig verið dýr í framkvæmd, sérstaklega ef úrtak í rannsókn er stórt 
og senda þarf spurningalista á marga aðila (Polit og Beck, 2008). 

Ein leið til að minnka kostnað er að senda spurningalista rafrænt á 
þátttakendur. Kostirnir við rafræna könnun er sú að hún er hentug, skilvirk og 
ódýr leið til þess að koma spurningalista á framfæri til þátttakenda, auk þess 
sem hún er fljótleg í vinnslu, þar sem ekki þarf að slá inn gögn. Helstu 
ókostir sem geta fylgt því að senda spurningalista rafrænt eru þeir að netföng 
eru ekki alltaf aðgengileg og auðveldara er að gleyma rafrænum póstum en 
þeim sem koma í umslagi til þátttakenda (Grétar Þór Eyþórsson, 2013).  

Í þessari rannsókn var markmiðið að kanna þekkingu og viðhorf 
hjúkrunarfræðinga varðandi verki og verkjameðferð aldraðra á 
hjúkrunarheimilum á Íslandi. Til að ná til allra hjúkrunarfræðinga sem 
starfandi voru á hjúkrunarheimilum á þeim tíma sem gagnaöflun fór fram, 
þótti þessi rannsóknaraðferð ákjósanlegust, þar sem hægt var að senda 
spurningalista bæði rafrænt og á pappír til allra þátttakenda rannsóknarinnar. 

Val á þátttakendum 

Þegar rannsókn hefst er mikilvægt að velja úrtak við hæfi og að þeir séu 
valdir sem búa yfir þekkingu á því efni sem á að rannsaka (Katrín Blöndal og 
Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Því er mikilvægt er að velja afmarkaðan hóp 
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til þess að fá sem besta heildarmynd af efninu sem verið er að rannsaka. 
Nauðsynlegt er að velja gott úrtak þar sem einstaklingar eru valdir úr 
fyrirfram ákveðnum hópi einstaklinga sem kallast þýði. Eftir því sem úrtök 
eru stærri eru meiri líkur á nákvæmri útkomu í rannsókninni (Þórólfur 
Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2013).  
Þýðið í þessari rannsókn voru allir hjúkrunarfræðingar sem starfa á 

hjúkrunarheimilum fyrir aldraða á Íslandi. Ákveðið var að notast við 
tilgangsúrtak (e. purposive sample) og velja allt þýðið sem úrtak. Skilyrði 
fyrir þátttöku voru þau að vera hjúkrunarfræðingur með íslenskt 
hjúkrunarleyfi og starfandi á hjúkrunarheimili á Íslandi. Úrtakið í 
rannsókninni voru allir hjúkrunarfræðingar sem störfuðu á 57 
hjúkrunarheimilum í öllum sjö heilbrigðisumdæmum á Íslandi í febrúar 2018. 
Samtals voru því 427 hjúkrunarfræðingar í úrtakinu.  

Mælitæki rannsóknarinnar 

Í þessari rannsókn var notast við spurningalistann Tool for Evaluating the 
Ways Nurses Assess Pain (TENAP), sem metur þekkingu og viðhorf 
hjúkrunarfræðinga varðandi mat og meðferð verkja hjá öldruðum. Mælitækið 
var þróað upp úr nokkrum eldri mælitækjum sem mæla þekkingu og viðhorf 
hjúkrunarfræðinga varðandi verki og verkjameðferð. Auk þess voru hafðar til 
hliðsjónar klínískar leiðbeiningar um mat og meðferð verkja hjá öldruðum til 
þess að mælitækið höfðaði sérstaklega til verkja þess aldurshóps. TENAP 
spurningalistinn þótti áreiðanlegt mælitæki og því vænlegur til þess að mæla 
þekkingu og viðhorf hjúkrunarfræðinga til verkja og verkjameðferðar 
aldraðra (Ng o.fl., 2014). Að fengnu leyfi frá höfundum var spurningalistinn 
þýddur á íslensku og staðfærður að íslenskum aðstæðum af rannsakanda og 
leiðbeinanda (fylgiskjal 1). 

TENAP spurningalistinn skiptist í þrjá meginhluta; A, B og C og 
inniheldur alls 47 spurningar. Í A-hluta eru átta almennar spurningar um 
lýðfræðilega þætti, s.s. um aldur, starfsaldur, menntun og reynslu þátttakenda 
af verkjum, auk þess sem spurt er um notkun á matskvörðum til að meta 
verki aldraðra. B-hluti inniheldur 23 fullyrðingar sem mæla skilning og 
þekkingu hjúkrunarfræðinga á ýmsum þáttum verkja og viðhorf þeirra 
gagnvart verkjum aldraðra. Hægt er að taka afstöðu til hverrar fullyrðingar 
fyrir sig með því að velja einn af þremur svarmöguleikum; ,,rétt“, ,,rangt“ eða 
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,,veit ekki“. Skorin eru reiknuð út með þeim hætti að eitt skor er gefið fyrir 
rétt svar og núll skor fyrir rangt svar.  Samanlögð skor geta þá verið á bilinu 
0 til 23. Eftir því sem skorin eru hærri, því meiri þekking og jákvæðari 
viðhorf eru til staðar hjá viðkomandi þátttakanda. C-hluti spurningalistans 
mælir hvernig hjúkrunarfræðingar telja sig meta og meðhöndla verki 
aldraðra. Þar eru tvær dæmisögur teknar fyrir þar sem aldraðir einstaklingar 
koma við sögu. Sú fyrri segir frá aldraðri konu sem hefur fengið heilablóðfall 
en í þeirri seinni er fjallað um aldraðan mann með óljós einkenni, hita og 
ruglástand. Hvorri sögu um sig fylgja sex fullyrðingar sem þátttakendur þurfa 
að taka afstöðu til varðandi hvernig og hversu oft þeir myndu meta verki hjá 
þessum sjúklingum. Svarmöguleikar eru fjórir; ,,ekki viss“, ,,aldrei“, ,,einu 
sinni á dag“, ,,í nær hvert skipti sem ég sinni sjúklingnum“, ,,í hvert skipti 
sem ég sinni sjúklingnum“. Eftir hvora dæmisögu um sig eru tvær opnar 
spurningar. Þar er þátttakendum gefinn kostur á að svara í stuttu máli hvort 
þeir hefðu gert eitthvað öðruvísi eða notað aðrar aðferðir við mat verkja hjá 
þessum sjúklingum en taldar eru upp í dæmisögunum tveimur (Ng o.fl., 
2014). Ekki er spurt um persónulega hagi þátttakenda að öðru leyti en því að 
aflað er upplýsinga um almenna lýðfræðilega þætti í A-hluta. Þannig var 
tryggt að ekki væri hægt að rekja svör til einstakra þátttakenda. 

Þýðing mælitækis 

Þegar unnið er að þýðingu mælitækis úr einu tungumáli yfir á annað, er 
mikilvægt að viðhafa fagleg vinnubrögð og styðjast við viðurkenndar 
aðferðir, þar sem gæði þýðingarinnar auka bæði áreiðanleika og réttmæti 
mælitækja og hafa þannig áhrif á réttmæti niðurstaðna. Til eru nokkrar 
aðferðir til þess að þýða mælitæki. Ein aðferð er sú að mælitæki eru þýdd úr 
frumtungumálinu yfir á annað tungumál og er það gert með eða án 
forprófunar (e. forward translation). Með þessari aðferð er mikil hætta á því 
að þýðingin verði ekki nógu góð, þar sem ekki er tryggt að þýðingin 
samræmist upprunalegu útgáfu mælitækisins. Þess vegna er í mörgum 
tilfellum notuð bakþýðing sem felst í því að eftir að búið er að þýða 
mælitækið er það endurþýtt yfir á frummálið af óháðum tvítyngdum 
einstaklingi. Tilgangur bakþýðingar er að tryggja að innihald og merking 
brenglist ekki við þýðingu til þess að auka gæði þýðingarinnar á mælitækinu. 
Með þessari aðferð er reynt að tryggja að þýðingin sé í samræmi við 
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málvenjur og menningu þess tungumáls sem það er þýtt yfir á og að 
merkingarfræðilegt samræmi sé á milli upprunalegrar útgáfu mælitækisins og 
þýðingarinnar (Brynja Örlygsdóttir og Erla Kolbrún Svavarsdóttir, 2005). 

Enn ein aðferð sem einnig má nota við þýðingu mælitækja er aðferð sem 
nefnist vitræn viðtalstækni (e. cognitive interviews). Hún felst í því að 
frumþýðingin er lögð fyrir einstaklinga úr markhópnum og þeir beðnir um að 
svara listanum og velta fyrir sér innihaldi hans. Síðan eru tekin viðtöl við 
þessa einstaklinga og leitað eftir upplýsingum um hugsanaferlið sem á sér 
stað þegar þeir velta fyrir sér og svara einstökum spurningum. 
Upplýsingarnar úr viðtölunum eru síðan nýttar til þess að lagfæra þýðinguna 
(Sólrún Óladóttir og Guðrún Pálmadóttir, 2013). Með þessari aðferð er hægt 
að leggja ítarspurningar fyrir þátttakandann jafnóðum og hann svarar hverri 
spurningu eða strax á eftir að spurningalistanum er svarað (Peterson, Peterson 
og Powell, 2017). Með því að taka viðtöl við þátttakendur er verið að tryggja 
að þeir skilji innihald spurninganna. Það gefur  rannsakandanum sýn á það 
hvað þátttakandinn er að hugsa. Út frá því er hægt að lagfæra og bæta 
þýðingu listans ef þörf er á (Haeger, Lambert, Kinzie og Gieser, 2012; 
Housen o.fl., 2008).  

Í þessari rannsókn var spurningalistinn þýddur yfir á íslensku af 
frumtungumálinu sem var enska. Í stað þess að bakþýða mælitækið var 
ákveðið að fara þá leið að nota vitræna viðtalstækni (e. cognitive interviews). 
Með þeirri aðferð er stuðlað að því að auka réttmæti og áreiðanleika. Enn 
fremur er verið að tryggja gæði og nákvæmni mælitækisins, jafnframt því 
sem hægt er að greina skekkjur við svörun. Með þessari aðferð gefst tækifæri 
til þess að þróa mælitækið og laga vankanta þess áður en það er tekið í 
notkun (Haeger o.fl., 2012). 

Rannsakandinn byrjaði á því að gera frumþýðingu á spurningalistanum og 
í kjölfarið fór leiðbeinandi yfir þýðinguna og að lokum fóru rannsakandi og 
leiðbeinandi yfir sameiginlega þýðingu spurningalistans. Í því ferli veltu 
rannsakandi og leiðbeinandi vöngum yfir einstökum spurningum og komu sér 
saman um ásættanlega þýðingu. Að því loknu lagði rannsakandi íslensku 
þýðinguna á mælitækinu fyrir fimm hjúkrunarfræðinga með mismunandi 
bakgrunn. Leiðbeinandi sá um að leggja hana fyrir á sama hátt fyrir þrjá 
sérfræðinga innan Háskólans á Akureyri. Eftir að þátttakendur voru búnir að 
svara spurningalistanum voru lagðar fyrir þá ákveðnar ítarspurningar, sem 
voru fyrirfram ákveðnar af rannsakanda og leiðbeinanda. Í því ferli komu 
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fram gagnlegar ábendingar frá þátttakendum, þar sem farið var yfir 
skilgreiningar á hugtökum, orðum og tillögur gerðar að breyttu orðalagi. Í 
framhaldinu var spurningalistinn lagfærður af rannsakanda og leiðbeinanda. 
Farið var vel yfir allar athugasemdir og síðan hverja spurningu fyrir sig og 
hún ígrunduð á gagnrýnin hátt. Einnig var farið yfir orðalag og þýðingar úr 
ensku yfir á íslensku. 

Forprófun mælitækis 

Það er mikilvægur þáttur í undirbúningi rannsókna að forprófa mælitæki 
sem hafa verið þýdd úr öðru tungumáli og staðfærð fyrir nýjar aðstæður 
(Guðrún Pálmadóttir, 2013; Sigurgrímur Skúlason, 2005). Einn tilgangur 
þessarar rannsóknar var að prófa réttmæti og áreiðanleika íslenskrar þýðingar 
TENAP spurningalistans en honum er ætlað að afla upplýsinga um þekkingu 
og viðhorf hjúkrunarfræðinga varðandi verkjameðferð. 

Til eru margvíslegar aðferðir til að kanna áreiðanleika (e. internal 
consistency) og réttmæti (e. validity).  

Áreiðanleiki segir til um hvort útkoman sé stöðug þegar margar mælingar 
eiga sér stað. Þess vegna er mikilvægt að gera fremur fleiri mælingar en færri 
til að sjá hvort sambærilegar niðurstöður fáist við breytilegar aðstæður hverju 
sinni. Ein aðferð til þess að kanna áreiðanleika tölfræðilegra mælinga er til 
dæmis Cronbach Alpha stuðulinn, en hann er notaður þegar verið er að skoða 
ákveðna kvarða. Áreiðanleikinn telst ásættanlegur ef Chronbach Alpha 
stuðullinn er 0,70 eða hærri (Burns og Grove, 2001; Sigríður Halldórsdóttir 
og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). 

Réttmæti er mæling sem gefur vísbendingu um að mælitækið mæli það 
sem því er ætlað að mæla og á að gefa til kynna hvort mælingin sé rétt eða 
ekki. Hins vegar verður að hafa það til grundvallar þegar réttmæti er kannað 
að tölfræðileg mæling getur ekki verið réttmæt nema að hún sé áreiðanleg. 
Aftur á móti getur hún reynst áreiðanleg þrátt fyrir að hún sé ekki réttmæt 
(Burns og Grove, 2001; Tavikol og Dennick, 2011). Réttmæti skiptist í tvo 
þætti; annars vegar innra rannsóknarréttmæti (e. internal validity) og hins 
vegar ytra rannsóknarréttmæti (e. external validity). Innra rannsóknarréttmæti 
vísar til þess hvort mælingin á fylgibreytunni sé undir áhrifum af 
frumbreytunni og hve gott tiltekið rannsóknarsnið er. Ef þessi mæling liggur 
ekki fyrir, getur það haft ákveðin áhrif á innra rannsóknarréttmæti og þar af 
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leiðandi á það hversu áreiðanlegar ályktanir megi draga af niðurstöðum 
(Burns og Grove, 2001; Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 
2013). Ytra rannsóknarréttmæti (e. external validity) felur í sér að athuga 
hvort hægt sé að alhæfa rannsóknarniðurstöður yfir á heildarfjölda, þýðið eða 
aðrar aðstæður en þær sem voru þegar prófið var tekið. Til þess að það sé 
hægt þarf innra rannsóknarréttmæti að vera í lagi (Sigríður Halldórsdóttir og 
Sigurlína Davíðsdóttir, 2013).  

Framkvæmd rannsóknar 

Frá upphafi var markmiðið að ná til allra hjúkrunarfræðinga sem starfandi 
voru á hjúkrunarheimilum í öllum heilbrigðisumdæmum á Íslandi. 
Heilbrigðisumdæmin skiptast niður í sjö svæði sem eru höfuðborgarsvæðið, 
Suðurnesin, Vesturland, Vestfirðir, Norðurland, Austurland og Suðurland 
(Velferðarráðuneytið, 2017). Undirbúningur fyrir gagnaöflun hófst í júlí 
2017. Byrjað var á því að hafa samband við Landlæknisembættið í þeim 
tilgangi að fá yfirlit yfir öll hjúkrunarheimili á Íslandi. Samkvæmt 
upplýsingum Landlæknisembættisins eru 57 hjúkrunarheimili starfandi á 
landinu, þar af voru tvö heimili sem voru undanskilin þátttöku í rannsókninni. 
Ástæðan var sú að eitt hjúkrunarheimilið baðst undan þátttöku og í hinu 
tilvikinu var um að ræða hjúkrunarheimilið þar sem höfundur starfar. 

Rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar og haft var samráð við 
Vísindasiðanefnd sem mat það svo að rannsóknin væri ekki leyfisskyld, þar 
sem ekki væri unnið með heilsufarsupplýsingar þátttakenda. Að því loknu var 
haft samband við alla hjúkrunarstjórnendur þeirra 55 hjúkrunarheimila af 
þeim 57 sem Landlæknisembættið gaf upplýsingar um. Þeim var sendur 
tölvupóstur þar sem fyrirhuguð rannsókn var kynnt (fylgiskjal 5) og óskað 
eftir upplýsingum um fjölda hjúkrunarfræðinga á hverri stofnun. Þar sem 
ætlunin var að afla gagna með rafrænum hætti var leitast við að fá lista yfir 
netföng þeirra hjúkrunarfræðinga sem störfuðu á viðkomandi deild eða 
stofnun. Netföng fengust frá 315 hjúkrunarfræðingum sem störfuðu á 49 
hjúkrunarheimilum, ekki tókst að fá netföng 109 hjúkrunarfræðinga sem 
störfuðuðu á sex hjúkrunarheimilum á Íslandi. Þar sem ekki var unnt að fá 
netfangalista hjá öllum hjúkrunarfræðingum var ákveðið að gagna væri aflað 
bæði rafrænt og á pappír. Þegar netfangalisti þátttakenda var tilbúinn fyrir 
gagnaöflun, var spurningalistinn (fylgiskjal 8) sendur út með rafrænum hætti 
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í gegnum SoGoSurvey ásamt kynningarbréfi (fylgiskjal 6), þar sem fram 
komu ítarlegar upplýsingar um tilgang og markmið rannsóknarinnar Á þeim 
deildum þar sem ekki fengust upplýsingar um netföng þeirra 109 
hjúkrunarfræðinga, kom það í hlut deildarstjóra að afhenda þátttakendum 
spurningalistann á pappír ásamt kynningarbréfi (fylgiskjal 7) og svarumslagi.  

Spurningalistinn var sendur út rafrænt og á pappír þann 12. febrúar og 
tímamörk fyrir svörun rannsóknarinnar voru til 25. febrúar 2018. Sendar voru 
tvær ítrekanir á meðan á gagnaöflun stóð, einnig var ákveðið að senda 
ítrekanir eftir að frestur rann út til að auka svörun. Á þeim deildum þar sem 
spurningalistum var dreift á pappírsformi var ítrekað við deildarstjóra að 
minna hjúkrunarfræðinga á að svara. 
  
  

Gagnagreining 

Beitt var lýsandi og ályktandi tölfræði við gagnagreininguna til þess 
skipuleggja og draga saman gögnin í niðurstöður. Reiknuð voru út meðaltöl, 
staðalfrávik og tíðnidreifing, auk þess sem skoðað var hvort marktækur 
munur væri á meðaltölum og fylgni á milli breyta. Við úrvinnsla gagna var 
notast við SPSS tölfræðiforritið (IBM Statistical Package for Social Science 
22) ásamt Excel.  

Í megindlegum aðferðum stýra rannsóknarspurningarnar sem settar eru 
fram tölfræðilegri úrvinnslu, þar sem leitast er við að fá svör við þeim í 
úrvinnslu gagna. Auk þess eru breytur oft mældar á ólíkum kvörðum og það 
skiptir máli fyrir val á tölfræðiaðferð á hvaða kvarða breytan er mæld 
(Amalía Björnsdóttir, 2013). Til að svara rannsóknarspurningunum voru 
bakgrunnsbreytur í A hluta spurningalistans flokkaðar sem nafnbreytur (e. 
nominal scale) og í hluta B og C voru breyturnar mældar á raðkvarða (e. 
ordinal scale).  
Þáttagreining (e. factor analysis) er mikilvægt tæki sem hefur þann tilgang 

að draga saman margar breytur í færri breytur til að einfalda gögnin. Þar að 
auki er hægt að kanna tengsl á milli breyta og hvert réttmæti kvarða er (Anna 
Birna Almarsdóttir, 2004; Williams, Onsman og Brown, 2010). Þar sem það 
hafði verið gerð leitandi þáttagreining (e. exploratory factor analysis, EFA) í 
frumútgáfu spurningalistans, þá var framkvæmd sambærileg þáttagreining í 
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þessari rannsókn. Gerðar voru tvær aðskildar þáttagreiningar (e. principal 
component factor analysis) með hornréttum snúningi (e. varimax-rotation) 
fyrir B og C hluta spurningalistans. Notast er við hornréttan snúning þátta, 
þar sem gengið er út frá því að þættirnir hafi ekki innbyrðis fylgni Polit og 
Beck, 2008). Þessi aðferð er fyrsta skrefið í því að skoða þáttahleðslu gagna í 
rannsóknum. Algengt er að nota frumþáttagreiningu sem talin er ákjósanleg 
leið til að fá grunnviðmið um þáttauppbyggingu gagna (Hrefna Ólafsdóttir og 
Heiða Ösp Kristjánsdóttir, 2015). Gert var KMO and Bartlett´s Test og 
Bartlett´s Test of Sphericity þar sem marktækni miðaðist við p<0,001, til að 
kanna hvort marktæk fylgni væri á milli þátta og hvort þáttagreining væri 
réttlætanleg. Að því loknu var innri áreiðanleiki spurningalistans reiknaður 
með Cronbach Alpha, en æskilegt er að hann sé yfir 0,70 til að fá staðfestingu 
á því að mælitækið sé áreiðanlegt (Tavakol og Dennick, 2011). Gögnin sem 
unnið var með voru ekki normaldreifð og því voru meðaltöl á milli hópa 
borin saman með Mann Whitney U prófi, til að athuga hvort fyndist 
marktækur munur á milli tveggja hópa þar sem marktektarmörk voru sett við 
(p=0,05) (Polit og Beck, 2008). Skoðuð voru tengsl á milli breyta með Kí 
kvaðrat prófi, þar sem um var að ræða nafnbreytur og marktekt miðaðist við 
(P=0,05) (Amalía Björnsdóttir, 2013). 

Siðfræðileg álitamál 

Í öllum rannsóknum þarf að gæta að siðfræðilegum þáttum ekki síður en 
aðferðafræðilegum ef hún á að standast kröfur. Því er mikilvægt að ákveðnar 
siðareglur séu hafðar til grundvallar í rannsóknarferlinu og eru þær 
eftirfarandi:  

 
Sjálfræðisreglan vísar til þess að bera fyrst og fremst virðingu fyrir 

einstaklingnum og sjálfræði hans og áhersla er lögð á mikilvægi þess að það 
liggi fyrir upplýst og óþvingað samþykki þeirra sem taka þátt í rannsókninni. 

 
Skaðleysisreglan felur í sér að koma í veg fyrir ákveðna hættu fyrir þann 

sem tekur þátt í rannsókn og að áhættan sé innan skynsamlegra marka, þar 
sem ávinningur þátttakanda sé nægur til þess að geta réttlætt hana. 
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Velgjörðarreglan kveður á um mikilvægi þess að láta gott af sér leiða og 
síðast en ekki síst að rannsóknin sé mannkyninu til góða. 

 
Réttlætisreglan felst í því að standa vörð um þá hópa sem eru hvað 

viðkvæmastir og mikilvægt að séu verndaðir fyrir ákveðinni áhættu. 
 
Með því að hafa þessar siðareglur til grundvallar í rannsóknum, þá setja þær 
ákveðin viðmið fyrir rannsakandann sem hann þarf að fylgja eftir þegar 
rannsóknir eiga sér stað á bæði mönnum og dýrum. Þetta er mikilvægt, þar 
sem um er að ræða sjálfstæða hagsmuni sem ber að virða (Sigurður 
Kristinsson, 2013). 

Í þessari rannsókn voru þessar fjórar meginsiðareglur hafðar að leiðarljósi 
og tryggt var að allir þátttakendur væru vel upplýstir um alla þætti 
rannsóknarinnar. Spurningalistanum fylgdi kynningarbréf með ítarlegum 
upplýsingum um tilgang rannsóknarinnar, hverjir stæðu að henni, að þátttaka 
rannsóknar væri valfrjáls og lögð var áhersla á að ekki væri hægt að rekja 
svör til einstaklinga. Litið var svo á að með því að þátttakandinn svaraði 
spurningalistanum, væri hann að veita upplýst samþykki fyrir þátttöku í 
rannsókninni. Til þess að gæta hagsmuna þátttakenda var farið eftir öllum 
siðareglum og lögum um meðferð persónuupplýsinga og persónuvernd (Lög 
nr. 77 23 maí 2000). Send var fyrirspurn til Vísindasiðanefndar (fylgiskjal 2) 
um hvort rannsóknin væri leyfisskyld. Í svari hennar kom fram að þar sem 
hvorki væri unnið með persónuupplýsingar né heilsufarsupplýsingar þyrfti 
ekki sérstakt leyfi fyrir rannsóknina (fylgiskjal 3). Rannsóknin var einnig 
tilkynnt til Persónuverndar  (PV) (tilvísunarnúmer S8516/2017) (fylgiskjal 4) 
og gerði hún engar athugasemdir. Spurningalistarnir á pappír og rafræn gögn 
voru í vörslu rannsakandans á meðan á úrvinnslu stóð. Þeir eru nú geymdir í 
læstri hirslu hjá ábyrgðarmanni rannsóknarinnar í Háskólanum á Akureyri 
þar til þeim verður eytt. 

Takmarkanir og styrkleikar 

Helstu takmarkanir rannsóknarinnar eru þær að rannsakandi hefur starfað 
sem hjúkrunarfræðingur á hjúkrunarheimili í 14 ár og hefur myndað sér 
ákveðnar skoðanir og viðhorf á verkjameðferð fyrir aldraða sem getur bæði 
verið jákvætt og neikvætt. Einnig hefur reynsluleysi höfundar í framkvæmd 
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og vinnu megindlegra rannsókna mögulega haft áhrif á rannsóknarvinnuna. 
Þá getur það hafa haft áhrif að spurningalistinn var þýddur af öðru tungumáli 
yfir á íslensku sem er vandmeðfarið ferli. Einnig það að hann var lagður fyrir 
í fyrsta skipti hér á landi. Svarhlutfall var tæplega 34% sem er fremur lágt og 
geta mismunandi ástæður legið því að baki. Má þar nefna ákveðna 
rannsóknarþreytu, tímaskort eða hræðslu við að afhjúpa þekkingu um þetta 
ákveðna efni. Einnig var tímaramminn þröngur, þar sem svarendur höfðu 
aðeins tvær vikur til að svara spurningalistanum, en ítrekanir voru sendar 
bæði á meðan gagnasöfnun stóð og eftir að henni var lokið. Hlutfallslega var 
betri svörun á pappír en svörun með rafrænum hætti og má álykta að e.t.v. 
hefði verið skilvirkara að senda spurningalistana eingöngu á pappír. 

Styrkleikar rannsóknarinnar eru hins vegar þeir að leiðbeinandi 
verkefnisins hefur víðtæka reynslu og þekkingu á viðfangsefninu og 
rannsakandinn hefur starfað lengi sem hjúkrunardeildarstjóri á 
hjúkrunarheimili. Jafnframt er það styrkleiki að vel var vandað til verka við 
þýðingu spurningalistans. Til að tryggja áreiðanleika og réttmæti íslensku 
þýðingarinnar var frumþýðingin lögð fyrir átta hjúkrunarfræðinga (fimm 
almenna hjúkrunarfræðinga og þrjá sérfræðinga) með margs konar reynslu af 
verkjameðferð og innihald og merking hverrar spurningar var vegin og metin 
með ígrunduðum samtölum við þá.  
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Kafli 3 – Niðurstöður 
Í þessum kafla verður greint frá niðurstöðum út frá þeim 

rannsóknarspurningum sem lagðar voru fram í upphafi en þær voru: Hvert er 
réttmæti og áreiðanleiki íslensku þýðingarinnar á mælitækinu Tool for 
Evaluating the Ways Nurses Assess Pain (TENAP)? Hver er þekking og 
viðhorf hjúkrunarfræðinga sem vinna á íslenskum hjúkrunarheimilum 
varðandi verkjameðferð aldraðra? Hvaða aðferðir nota hjúkrunarfræðingar á 
íslenskum hjúkrunarheimilum við að meta verki hjá öldruðum? Í hve miklum 
mæli sækja hjúkrunarfræðingar námskeið um verki og verkjameðferð? 

Þátttakendur 

Upphaflegt úrtak voru allir þeir 427 hjúkrunarfræðingar sem störfuðu á 57 
hjúkrunarheimilum í öllum sjö heilbrigðisumdæmum á Íslandi í febrúar 2018. 
Tvö hjúkrunarheimilanna voru þó ekki með í endanlegu úrtaki eins og fyrr 
var greint frá og var því úrtakið  424 hjúkrunarfræðingar sem starfa á 55 
hjúkrunarheimilum. Spurningalistinn var sendur rafrænt á 315 
hjúkrunarfræðinga og þeir 109 hjúkrunarfræðingar sem ekki tókst að afla 
netfanga fengu listann afhentan á pappír frá viðkomandi deildarstjóra.  

Fimmtán netföng reyndust vera óvirk auk þess sem tveir 
hjúkrunarfræðingar tilkynntu með tölvupósti að þeir tilheyrðu ekki þýði 
rannsóknarinnar. Ekki bárust neinar tilkynningar um að ekki hefði náðst í 
hjúkrunarfræðinga sem fengu spurningalistann á pappír. Endanlegt úrtak var 
því 407 hjúkrunarfræðingar sem starfa á íslenskum hjúkrunarheimilum í 
öllum sjö heilbrigðisumdæmum á Íslandi.  

Heildarsvarhlutfall var 33,17% (n=135). Svarhlutfall var hærra á meðal 
þeirra sem svöruðu á pappír 34% (n=38), en þeirra sem svöruðu rafrænt, 
32,9% (n=98). Þegar borin var saman svörun á milli landshluta var hlutfall 
þeirra sem svöruðu rannsókninni á höfuðborgarsvæðinu 42,2% og á 
landsbyggðinni var svarhlutfallið 57,8%. 
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Bakgrunnsbreytur þátttakenda 

Í A hluta spurningalistans voru lagðar fyrir átta spurningar fyrir 
þátttakendur um bakgrunn þeirra, til notkunar í gagnagreiningunni. Þar var 
spurt um aldur, starfsaldur í hjúkrun, hæstu prófgráðu sem þeir höfðu lokið 
og á hvaða landsvæði þeir störfuðu. Einnig voru fjórar já /nei spurningar, þar 
sem spurt var um hvort viðkomandi þátttakandi hefði sótt námskeið um verki 
og verkjameðferð annars vegar og hins vegar sem lyti sérstaklega að 
öldruðum og hvort þeir notuðu verkjamatskvarða við verkjamat. Að lokum 
var spurt um hvort þeir hefðu persónulega reynslu af því að vera með verki 
og þurft að leita til fagaðila eftir meðferð. Skiptingu þátttakenda eftir 
bakgrunnsbreytum má sjá í töflu 1. 
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Tafla 1. Almennar upplýsingar um lýðfræðilega þætti 
 Meðaltal (staðalfrávik) n Seiling 
Aldur 46,0 (11,2) 133 25-69 
Starfsaldur í hjúkrun 17,6 (12,8) 131 1-50 
 n % 
Hæsta prófgráða sem lokið er 
  Hjúkrunarpróf frá Hjúkrunarskóla Íslands 13 9,9 
  BS gráða 70 53,4 
  Diplómagráða í hjúkrun 16 12,2 
  Diplómagráða í öldrunarhjúkrun / öldrunarfræðum 5 3,8 
  MS gráða í hjúkrun 8 6,1 
  MS gráða í öldrunarhjúkrun / öldrunarfræðum 1 0,8 
  Annað 18 13,7 
Vinnustaður landsvæði 
  Höfuðborgarsvæðið 57 42,2 
  Suðurnes 4 3,0 
  Suðurland 14 10,4 
  Austurland 13 9,6 
  Norðurland 35 25,9 
  Vesturland 9 6,7 
  Vestfirðir 3 2,2 
Hefur þú farið á námskeið um verki, verkjamat eða  
verkjameðferð (a.m.k. 4 klst.) á síðastliðnum tveimur árum? 
  Já 29 21,8 
  Nei 104 78,2 
Hefur þú farið á námskeið um verki, verkjamat eða 
verkjameðferð (a.m.k. 4 klst.) sem lýtur sérstaklega að öldrun? 
  Já 29 21,5 
  Nei 106 78,5 
Notar þú verkjamatskvarða þegar þú metur verki hjá öldruðum? 
  Já 57 42,5 
  Nei 77 57,5 
Hefur þú persónulega reynslu af því að vera með verki, þar sem þú  
hefur þurft á meðferð frá fagaðila að halda? 
  Já 66 49,3 
  Nei 68 50,7 

 
Meðalaldur þátttakenda var 45,99 ár og meðal starfsaldur var 17,64 ár. 

Rúmlega helmingur (53,4%, n=70) var með BS próf sem hæstu prófgráðu. 
Einungis 13 þátttakendur (9,9%) höfðu lokið hjúkrunarprófi frá 
Hjúkrunarskóla Íslands sem hæstu prófgráðu. Nokkrir þátttakendur (n=4) 
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svöruðu ekki spurningunni um hæstu prófgráðu í hjúkrun en af þeim sem 
svöruðu hafði tæpur fjórðungur (22,9%%, n=30) lokið diplóma- eða 
meistaragráðu í hjúkrun eða öldrunarhjúkrun/-fræðum. Af þeim höfðu fimm 
diplómagráðu í öldrunarhjúkrun/-fræðum, sextán með diplómagráðu í 
hjúkrun og átta með meistaragráðu í hjúkrun og einungis einn var með 
meistaragráðu í öldrunarhjúkrun/-fræðum. Af þeim sem svöruðu spurningum 
um prófgráðu í hjúkrun höfðu 18 (13,7%) lokið einhverju öðru 
framhaldsnámi en meistara- eða diplómanámi í hjúkrun. Á meðal þess sem 
þátttakendur höfðu lokið hafði einn próf í skurðhjúkrun frá Háskóla í 
Þýskalandi, tveir voru með próf í ljósmóðurfræðum og þar að auki voru 
nokkrir með mastersgráðu í stjórnun. Þegar skoðað var í hversu miklum mæli 
þátttakendur höfðu sótt námskeið um verki, verkjamat eða verkjameðferð á 
síðastliðnum tveimur árum, kom í ljós að einungis um fimmtungur 
þátttakenda hafði sótt slík námskeið.  
Þegar spurt var út í notkun á verkjamatskvörðum, þá sagðist minna en 

helmingur þátttakenda (42,5%, n=57) nota einhvers konar kvarða við mat á 
verkjum. Flestir þeirra sögðust nota sjónrænan kvarða (Visual Analouge 
Scale, VAS) (n=17) eða tölukvarðann (e. numeric rating scale, NRS) (n=14), 
en fáir (n=10) sögðust nota PANAID kvarðann við mat á verkjum hjá 
skjólstæðingum sínum. Sex þátttakendur tilgreindu ekki hvaða kvarða þeir 
notuðu, nokkrir nefndu Wong Baker kvarða Bradens og einn tilgreindi 
sögukerfið. Þegar spurt var um hvort þátttakendur hefðu persónulega reynslu 
af verkjum, þá svaraði tæplega helmingur þátttakenda (49,3%, n=66) að svo 
væri. 

Þáttagreining 

Til að bera saman og sjá hvort þáttauppbygging í íslensku útgáfu 
spurningalistans væri sú sama og í upprunalegu útgáfu listans, var sams konar 
þáttagreining framkvæmd og gerð bæði fyrir B-hluta og C-hluta 
spurningalistans. Notuð var leitandi þáttagreining (EFA) með hornréttum 
snúningi (e. Varimax rotation).  
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Tafla 2. Þáttagreining, Cronbach alfa og fylgni við þátt fyrir 23 breytur í B 
hluta spurningalistans (n = 135). 
 Þáttar- Cronbach Fylgni 
 hleðsla Alfa ef breytu 
  breytu eytt við þátt 
25. Þegar hægt er að dreifa athygli einstaklingsins frá 0,615 0,66 0,459 
      verkjunum er ólíklegt að um slæma verki sé að ræða. 
23. Við mat á árangri verkjameðferðar ætti að horfa á 0,572 0,663 0,434 
      orsök verkjanna frekar en mat sjúklingsins á styrk þeirra. 
19. Ekki er æskilegt að gefa veikum öldruðum einstaklingum 0,555 0,665 0,403 
      sterka ópíóða vegna þess að það getur valdið öndunarbælingu. 
18. Sterkir ópíóíðar sem notaðir eru í verkjameðferð t.d. morfín eru 0,527 0,667 0,405 
      líklegir til þess að valda fíkn hjá öldruðum ef gefið er í stórum 
      skömmtum. 
11. Aldraðir einstaklingar upplifa styrkleika verkja minni en ungir  0,520 0,676 0,340 
      fullorðnir einstaklingar. 
10. Verkir eru eðlilegur fylgikvilli öldrunar. 0,511 0,673 0,348 
13. Rannsóknir sýna að algengt er að verkir hjá öldruðum 0,452 0,679 0,307 
      séu vanmeðhöndlaðir. 
30. Meirihluti aldraðra einstaklinga hafa einhvers konar 0,435 0,670 0,358 
      heilsufarsvandamál sem geta haft hamlandi áhrif á hugarstarf 
      og vitræna getu. 
16. Mat og greining verkja er aðallega í verkahring læknisins. 0,425 0,688 0,303 
20. Betra er að gefa ópíóíða eftir þörfum heldur en reglulega. 0,418 0,68 0,270 
12. Aldraðir einstaklingar tjá verki oftar en ungir 0,413 0,679 0,282 
      fullorðnir einstaklingar. 
31. Vitræn skerðing er óhjákvæmilegur hluti af því að eldast. 0,378 0,684 0,239 
32. Sumir aldraðir einstaklingar kvarta um verki til þess að fá athygli. 0,343 0,679 0,281 
21. Verkjalyfjameðferð er árangursríkari hjá ungum 0,343 0,679 0,279 
      fullorðnum einstaklingum heldur en öldruðum. 
24. Lífsmörk eru áreiðanlegur mælikvarði á styrkleika 0,329 0,687 0,190 
      verkja hjá einstaklingnum. 
22. Árangur verkjalyfjameðferðar varir lengur hjá öldruðum 0,295 0,689 0,189 
      heldur en ungum fullorðnum einstaklingum. 
28. Aldraðir einstaklingar með væga til miðlungs vitræna skerðingu 0,241 0,687 0,202 
      eru ófærir um að tjá sig sjálfir nákvæmlega um verki, s.s. 
      með því að staðsetja verkina og lýsa með orðum. 
14. Menningarlegir þættir hafa áhrif á tjáningu verkja. 0,223 0,687 0,184 
26. Fólk getur sofið þrátt fyrir að vera með slæma verki. 0,218 0,691 0,168 
15. Aldraðir einstaklingar með vitræna skerðingu upplifa meiri  0,201 0,695 0,127 
      verki heldur en aldraðir einstaklingar sem ekki eru með 
      vitræna skerðingu. 
17. Markmið verkjameðferðar aldraðra er að viðhalda verkjalausu -0,155 0,708 -0,096 
      ástandi (þ.e. að fyrirbyggja verki). 
27. Það að aldraður einstaklingur tjái ekki verki þýðir ekki að  -0,044 0,699 0,001 
      verkir séu ekki til staðar. 
29. Við mat á verkjum aldraðra sem ekki geta tjáð verki sína með 0,034 0,693 0,032 
      Orðum þarf að nota matsaðferðir sem felast í því að horfa á 
      og fylgjast með einstaklingnum. 
KMO og Bartlett's Test = 0,0639 og Bartlett's Test of Sphericity p <0,001. 
 
Í B-hluta spurningalistans útskýrði einnar þátta lausn með öllum 23 
spurningum 15,38% af breytileikanum með eigingildið 3,538. KMO og 
Bartlett's Test = 0,0639 og Bartlett's Test of Sphericity <0,001 komu vel út 
og þáttahleðslurnar voru á bilinu -0,044 til 0,615. Cronbach Alpha var 0,692 
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sem er 0,018 minna en gildið í upprunalega listanum (0,71). Oftast er miðað 
við að þáttahleðslur séu stærri en 0,3 til þess að hægt sé að taka mark á þeim  
(Field, 2005). Í íslensku útgáfunni voru 15 breytur með þáttahleðslur stærri 
en 0,3, en í upprunalegu útgáfunni voru breyturnar 13. Breytur sem voru með 
þáttahleðslur undir 0,3, bæði í íslenska listanum og upprunalegu útgáfunni, 
voru sjö eða breytur nr. 14, 15, 17, 22, 26, 27 og 29. Breytur sem voru undir 
0,3 í upprunalega listanum en ekki í þeim íslenska voru nr. 11, 13 og 24 og 
svo var ein breyta (nr. 28) með þáttahleðslu undir 0,3 í íslenska listanum en 
ekki þeim upprunalega. Í upprunalega listanum voru13 breytur með 
þáttahleðslur yfir 0,3 teknar og látnar mynda einn þátt. Í töflu 3 má sjá 
Cronbach Alpha og fylgni við þátt þegar það var gert við sömu breytur í 
íslensku útgáfunni.   
 
Tafla 3. Cronbach alfa og fylgni við þátt fyrir 13 breytur í B hluta 
spurningalistans (n = 135).  
  Cronbach Fylgni 
  Alfa ef breytu 
  breytu eytt við þátt 
10. Verkir eru eðlilegur fylgikvilli öldrunar. 0,673 0,340 
12. Aldraðir einstaklingar tjá verki oftar en ungir fullorðnir einstaklingar. 0,678 0,299 
16. Mat og greining verkja er aðallega í verkahring læknisins. 0,692 0,272 
18. Sterkir ópíóíðar sem notaðir eru í verkjameðferð, t.d. morfín, eru 0,669 0,367 
      líklegir til þess að valda fíkn hjá öldruðum ef gefið er í stórum skömmtum. 
19. Ekki er æskilegt að gefa veikum öldruðum einstaklingum sterka ópíóða 0,654 0,455 
      vegna þess að það getur valdið öndunarbælingu. 
20. Betra er að gefa ópíóíða eftir þörfum heldur en reglulega. 0,675 0,327 
21. Verkjalyfjameðferð er árangursríkari hjá ungum fullorðnum 0,684 0,258 
      einstaklingum heldur en öldruðum. 
23. Við mat á árangri verkjameðferðar ætti að horfa á orsök verkjanna 0,659 0,431 
      frekar en á mat sjúklingsins á styrk þeirra. 
25. Þegar hægt er að dreifa athygli einstaklingsins frá verkjunum er ólíklegt að 0,659 0,429 
      um slæma verki sé að ræða. 
32. Sumir aldraðir einstaklingar kvarta um verki til þess að fá athygli. 0,680 0,294 
28. Aldraðir einstaklingar með væga til miðlungs vitræna skerðingu eru 0,694 0,199 
      ófærir um að tjá sig sjálfir nákvæmlega um verki, s.s. með því að 
      staðsetja verkina og lýsa með orðum. 
30. Meirihluti aldraðra einstaklinga hafa einhvers konar heilsufarsvandamál 0,681 0,287 
      sem geta haft hamlandi áhrif á hugarstarf og vitræna getu. 
31. Vitræn skerðing er óhjákvæmilegur hluti af því að eldast. 0,683 0,264 

 
Cronbach Alpha fyrir íslenska listann reyndist vera 0,693 með 13 breytum 

en fyrir upprunalega listann reyndist það vera var 0,75 sem þýðir að íslenski 
listinn er ekki jafn áreiðanlegur.  

Fyrir dæmisögur í C-hluta spurningalistans voru niðurstöður 
þáttagreiningarinnar eins og sjá má í töflu 4. 
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Tafla 4. Þáttagreining, Cronbach alfa og fylgni við þátt fyrir dæmisögu 1 
og 2 (n = 135). 
 Þáttar- Cronbach Fylgni 
 hleðsla Alfa ef breytu 
  breytu eytt við þátt 
Dæmisaga 1. 70 ára gömul kona sem fékk heilablóðfall 
  36. Ég myndi fylgjast með breytingum á viðbrögðum hennar 0,701 0,677 0,492 
        og samskiptum við annað fólk. 
  35. Ég myndi horfa á líkamshreyfingar/líkamstjáningu hennar. 0,697 0,663 0,386 
  33. Ég myndi meta andlitstjáningu hennar. 0,678 0,669 0,528 
  34. Ég myndi hlusta á hljóð og raddbeitingu hennar og hvort 0,623 0,597 0,562 
        og þá hvaða orð hún notar til að tjá verkina. 
  37. Ég myndi fylgjast með breytingum á daglegri virkni 0,498 0,600 0,558 
        hennar og rútínu. 
  38. Ég myndi fylgjast með andlegu ástandi hennar. 0,359 0,674 0,384  
 
Dæmisaga 2. 74 ára gamall karlmaður með hitavellu af óþekktri 
                       ástæðu og smávægilegt ruglástand 
  44. Ég myndi fylgjast með breytingum á viðbrögðum hans 0,780 0,764 0,330 
        og samskiptum við annað fólk. 
  46. Ég myndi fylgjast með andlegu ástandi hans. 0,735 0,747 0,421 
  45. Ég myndi fylgjast með breytingum á daglegri 0,706 0,736 0,516 
        virkni hans og rútínu. 
  43. Ég myndi horfa á líkamshreyfingar/líkamstjáningu hans. 0,553 0,675 0,667 
  42. Ég myndi hlusta á hljóð og raddbeitingu hans og hvort og 0,446 0,713 0,551 
        þá hvaða orð hann notar til að tjá verkina. 
  41. Ég myndi meta andlitstjáningu hans. 0,377 0,696 0,631 
Dæmisaga 1: KMO og Bartlett's Test = 0,735 og Bartlett's Test of Sphericity p <0,001 
Dæmisaga 2: KMO og Bartlett's Test = 0,691 og Bartlett's Test of Sphericity p <0,001 
 

Fyrir báðar dæmisögur voru niðurstöður KMO og Bartlett's Test og 
Bartlett's Test of Sphericity fullnægjandi. Í dæmisögu eitt útskýrði einn þáttur 
46,51% af breytileikanum með eigingildið 2,791. Þáttahleðslurnar voru á 
bilinu 0,359-0,701 og fylgni breyta við eigin þátt var frá 0,384 til 0,667. 
Cronbach  Alpha var 0,691 og hækkaði ekki þó svo að einhverri breytu í 
þættinum væri eytt. Miðað við dæmisöguna í upprunalegu útgáfunni, þar sem 
Cronbach´s Alpha var 0,87 og þáttahleðslurnar voru á bilinu 0,64-0,87, þá er 
íslenska útgáfan ekki að koma eins vel út. 

Fyrir dæmisögu tvö útskýrði einn þáttur 47,34% af breytileikanum með 
eigingildið 2,840. Þáttahleðslurnar voru á bilinu 0,377-0,780 og fylgni breyta 
við eigin þátt var stærri en 0,330. Cronbach Alpha var 0,760 en hins vegar ef 
breyta 44 yrði tekin úr þeim þætti, myndi hún hækka í 0,764. 

Miðað við dæmisöguna í upprunalegu útgáfunni þar sem Cronbach Alpha 
var 0,90 og þáttahleðslurnar voru á bilinu 0,74-0,88, þá var íslenska útgáfan 
ekki að koma eins vel út, þó svo að niðurstaðan fyrir íslensku útgáfuna sé 
ásættanleg. 
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Yfirlit yfir meðalskor í þekkingu og viðhorfum hjúkrunarfræðinga 

Til að einfalda úrvinnslu voru svarmöguleikar undirþátta í breytunum 
aldur og starfsaldur sameinaðir í tvo þætti, þar sem aldursskiptingin miðaðist 
við 46 ár og reyndust aðeins fleiri vera 46 ára eða eldri. Starfsreynsla 
miðaðist við 17 ár og þar af hafði rétt tæplega helmingur 17 ára starfsreynslu 
eða meira. 

 
Tafla 5. Meðalárangur í þekkingu, 23 spurninga samanburður við 
bakgrunnsbreytur (skali 0-23) 
 n Meðaltal 
  (staðalfrávik) 
Aldur 
  46 ára eða eldri. 68 16,8 (3,2) 
 Yngri en 46 ára. 65 17,0 (3,7) 
Starfsaldur í hjúkrun 
  17 ár eða fleiri. 66 17,2 (3,2) 
  Færri en 17 ár. 65 16,7 (3,7) 
Hæsta prófgráða sem lokið er 
  Hjúkrunarpróf frá Hjúkrunarskóla Íslands. 13 14,2 (2,7) 
  BS gráða. 70 17,2 (3,7) 
  Diplómagráða í hjúkrun. 16 17,0 (2,6) 
  Diplómagráða í öldrunarhjúkrun / öldrunarfræðum. 5 16,0 (2,6) 
  MS gráða í hjúkrun. 8 19,0 (2,1) 
  MS gráða í öldrunarhjúkrun / öldrunarfræðum. 1 20,0 (  - ) 
  Annað 18 16,7 (3,7) 
Vinnustaður / landsvæði. 
  Höfuðborgarsvæðið. 57 16,9 (4,0) 
  Suðurnes. 4 16,0 (2,2) 
  Suðurland. 14 16,3 (2,3) 
  Austurland. 13 17,8 (2,9) 
  Norðurland. 35 17,1 (3,1) 
  Vesturland. 9 15,7 (3,6) 
  Vestfirðir. 3 18,3 (2,1) 
Hefur þú farið á námskeið um verki, verkjamat eða 
verkjameðferð (a.m.k. 4 klst.) á síðastliðnum tveimur árum? 
  Já 29 17,3 (2,4) 
  Nei 104 16,9 (3,6) 
Hefur þú farið á námskeið um verki, verkjamat eða 
verkjameðferð (a.m.k. 4 klst.) sem lýtur sérstaklega að öldrun? 
  Já 29 16,8 (4,0) 
  Nei 106 16,9 (3,3) 
Notar þú verkjamatskvarða þegar þú metur verki hjá öldruðum? 
  Já 57 16,9 (3,6) 
  Nei 77 17,0 (3,2) 
Hefur þú persónulega reynslu af því að vera með verki, þar sem þú  
hefur þurft á meðferð frá fagaðila að halda? 
  Já 66 17,3 (3,7) 
  Nei 68 16,5 (3,2) 
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Varðandi niðurstöður fyrir meðalskor á þekkingu og viðhorfum, þá svöruðu 
hjúkrunarfræðingarnir 16,89 af 23 mögulegum í B-hluta, (SF=3,44) og 
reyndist hæsta skor vera 23 og lægsta skor 4. Meðalskor var almennt hærra 
hjá yngri aldurshópnum (<46 ára) og þeim sem höfðu unnið við hjúkrun í 17 
ár eða lengur. Einnig mátti sjá mun á meðalskori eftir menntunarstigi, hvort 
hjúkrunarfræðingar höfðu sótt námskeið um verki og verkjameðferð, hvort 
þeir höfðu persónulega reynslu af verkjum og eftir því hvar á landinu þeir 
störfuðu (tafla 5). Þegar meðalskor hópa voru borin saman með Mann 
Whitney U prófi kom hins vegar í ljós að marktækur munur var eingöngu í 
menntun (p=0,031). Ef bornir voru saman þeir þátttakendur sem voru með 
mastersgráðu, þá voru þeir með marktækt hærra meðalskor samanborið við 
aðra menntun. Hjúkrunarfræðingar með próf frá Hjúkrunarskóla Íslands voru 
með lægsta meðaltalið (14,2). Ef litið var til landsvæða voru 
hjúkrunarfræðingar sem störfuðu á Vestfjörðum með hæsta meðaltalið (18,3) 
og þeir sem störfuðu á Vesturlandi með lægsta meðaltalið (15,7). 

Dæmisögur eitt og tvö í C-hluta 

Út frá spurningunum í dæmisögunum í C-hluta var reiknað út skor fyrir hvern 
þátttakanda fyrir sig, bæði í dæmisögu eitt og tvö. Skorið sem hver 
þátttakandi gat fengið var á bilinu 0-24. Í töflu 6 má sjá meðalskor fyrir 
dæmisögu eitt eftir bakgrunnsbreytum. 
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Tafla 6. Meðalskor, dæmisaga 1 (skali 0-24) 
 n Meðaltal 
  (staðalfrávik) 
Aldur 
  46 ára eða eldri. 67 22,7 (2,4) 
 Yngri en 46 ára. 64 23,1 (1,8) 
Starfsaldur í hjúkrun 
  17 ár eða fleiri. 65 23,0 (2,0) 
  Færri en 17 ár. 64 22,7 (2,3) 
Hæsta prófgráða sem lokið er 
  Hjúkrunarpróf frá Hjúkrunarskóla Íslands. 13 22,2 (2,6) 
  BS gráða. 69 23,1 (1,8) 
  Diplómagráða í hjúkrun. 16 23,0 (1,7) 
  Diplómagráða í öldrunarhjúkrun / öldrunarfræðum. 5 23,4 (1,3) 
  MS gráða í hjúkrun. 7 22,0 (2,3) 
  MS gráða í öldrunarhjúkrun / öldrunarfræðum. 1 24,0 (  -  ) 
  Annað. 18 22,4 (3,1) 
Vinnustaður / landsvæði 
  Höfuðborgarsvæðið. 56 22,7 (2,2) 
  Suðurnes. 4 23,0 (2,0) 
  Suðurland. 14 23,1 (1,6) 
  Austurland. 13 23,5 (1,0) 
  Norðurland. 34 22,9 (1,9) 
  Vesturland. 9 22,0 (3,7) 
  Vestfirðir. 3 24,0 (0,0) 
Hefur þú farið á námskeið um verki, verkjamat eða 
verkjameðferð (a.m.k. 4 klst.) á síðastliðnum tveimur árum? 
  Já 29 23,0 (1,7) 
  Nei 102 22,9 (2,1) 
Hefur þú farið á námskeið um verki, verkjamat eða 
verkjameðferð (a.m.k. 4 klst.) sem lýtur sérstaklega að öldrun? 
  Já 28 22,5 (2,9) 
  Nei 105 23,0 (1,8) 
Notar þú verkjamatskvarða þegar þú metur verki hjá öldruðum?  
  Já 57 23,2 (2,0) 
  Nei 75 22,7 (2,0) 
Hefur þú persónulega reynslu af því að vera með verki, þar sem þú  
hefur þurft á meðferð frá fagaðila að halda? 
  Já 65 23,0 (1,8) 
  Nei 67 22,7 (2,4) 

 
Fyrir dæmisögu eitt var hæsta skor 24 og lægsta skor 13. Meðalskorið var 
22,9 (SF=2,1). Hvað varðaði viðhorf  hjúkrunarfræðinganna, þá fannst ekki 
marktækur munur á meðalskori eftir bakgrunnsbreytum (aldur og 
starfsaldur). 

. 
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Tafla 7 sýnir meðalskor fyrir dæmisögu 2 eftir bakgrunnsbreytum. 
 
Tafla 7. Meðalskor, dæmisaga 2 (skali 0-24).  
 n Meðaltal 
  (staðalfrávik) 
Aldur 
  46 ára eða eldri. 66 22,5 (2,5) 
 Yngri en 46 ára. 64 23,1 (1,8) 
Starfsaldur í hjúkrun 
  17 ár eða fleiri. 64 22,8 (2,2) 
  Færri en 17 ár. 64 22,8 (2,2) 
Hæsta prófgráða sem lokið er 
  Hjúkrunarpróf frá Hjúkrunarskóla Íslands. 13 21,5 (2,9) 
  BS gráða. 68 23,0 (1,9) 
  Diplómagráða í hjúkrun. 16 23,0 (1,7) 
  Diplómagráða í öldrunarhjúkrun / öldrunarfræðum. 5 23,4 (1,3) 
  MS gráða í hjúkrun. 7 22,9 (2,2) 
  MS gráða í öldrunarhjúkrun / öldrunarfræðum. 1 24,0 (  -  ) 
  Annað. 18 22,6 (3,1) 
Vinnustaður / landsvæði 
  Höfuðborgarsvæðið. 55 22,6 (2,3) 
  Suðurnes. 4 22,5 (3,0) 
  Suðurland. 14 22,7 (2,3) 
  Austurland. 13 23,6 (0,8) 
  Norðurland. 33 23,0 (2,2) 
  Vesturland. 9 21,7 (3,1) 
  Vestfirðir. 3 24,0 (0,0) 
Hefur þú farið á námskeið um verki, verkjamat eða 
verkjameðferð (a.m.k. 4 klst.) á síðastliðnum tveimur árum? 
  Já 29 23,4 (1,5) 
  Nei 100 22,6 (2,3) 
Hefur þú farið á námskeið um verki, verkjamat eða 
verkjameðferð (a.m.k. 4 klst.) sem lýtur sérstaklega að öldrun? 
  Já 28 22,8 (2,5) 
  Nei 103 22,8 (2,2) 
Notar þú verkjamatskvarða þegar þú metur verki hjá öldruðum? 
  Já 56 23,1 (2,1) 
  Nei 74 22,6 (2,3) 
Hefur þú persónulega reynslu af því að vera með verki, þar sem þú  
hefur þurft á meðferð frá fagaðila að halda? 
  Já 63 23,0 (2,1) 
  Nei 67 22,5 (2,3) 

 
Fyrir dæmisögu tvö var hæsta skor 24 og lægsta skor 15. Meðalskor var 22,8 
(SF=2,2). Það reyndist vera sama niðurstaða og í dæmisögu eitt. Hvað 
varðaði viðhorf  hjúkrunarfræðinganna fannst ekki marktækur munur á 
meðalskori eftir bakgrunnsbreytum (aldur og starfsaldur). 
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Tafla 8 sýnir niðurstöðu Mann Whitney U prófs, þar sem skoðað var hvort 
munur væri á meðalskori þátttakenda í B-hluta (23 spurningar) og skor úr 
dæmisögum í C-hluta skipt eftir höfuðborg og landsbyggð. Ekki reyndist þar 
vera marktækur munur (p = 0,529-0,702). 
 
Tafla 8. Höfuðborgarsvæðið / landsbyggðin. Samanburður á þekkingu og 
viðhorfum 
 Höfuðborgarsvæðið  Landsbyggðin p-gildi* 
 meðaltal meðaltal  
 (staðalfrávik/n) (staðalfrávik/n) 
Skor úr þekkingu 16,9 (4,0/57) 16,9 (2,9/78) 0,702 
Skor, dæmisaga 1 22,7 (2,2/56) 23,0 (2,0/77) 0,643 
Skor, dæmisaga 2 22,6 (2,3/55) 22,9 (2,2/76) 0,529 
*Mann-Whitney U-prófi 
 
Þegar námskeiðssókn þátttakenda var skoðuð nánar, kom í ljós fylgni við 

aldur, þar sem eldri aldurshóparnir höfðu frekar farið á námskeið en þeir sem 
yngri voru. Miðað við tvískiptingu á aldri, þar sem aldursskiptingin miðaðist 
við yngri en 46 ára og 46 ára og eldri, þá reyndist marktækur munur vera til 
staðar samkvæmt Kí-kvaðratprófi (p=0,010) á milli aldurshóps og þátttöku 
hjá þeim sem tóku þátt í námskeiðum sem lúta sérstaklega að öldrun. 
Þátttakan var stighækkandi eftir aldri. Yngsti aldurshópurinn hafði farið 
minnst á þess háttar námskeið á meðan elsti aldurshópurinn hafði farið oftast 
á slíkt námskeið (sjá töflu 9). 
 
Tafla 9. Þeir sem sóttu námskeið og skipting eftir aldurshópum. 
 Já Nei p-gildi* 
 n % n % 
Hefur þú farið á námskeið um verki, verkjamat 
 eða verkjameðferð (a.m.k. 4 klst.) á 
 síðastliðnum tveimur árum? 
  46 ára eða eldri. 17 25,8 49 74,2 0,315 
  Yngri en 46 ára. 12 18,5 53 81,5  
Hefur þú farið á námskeið um verki, verkjamat 
 eða  verkjameðferð (a.m.k. 4 klst.)  
 sem lýtur sérstaklega að öldrun? 
  46 ára eða eldri. 21 30,9 47 69,1 0,010 
  Yngri en 46 ára. 8 12,3 57 87,7  
*Kí-kvaðrat próf  
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Athugasemdir þátttakenda tengt dæmisögu eitt og tvö 

Í dæmisögum eitt og tvö í C-hluta spurningalistans (fylgiskjal 8) voru tvær 
spurningar sem þátttakendur voru beðnir um að svara með eigin orðum. Spurt 
var um hvort það væru aðrir þættir sem þeir vildu taka til athugunar þegar 
þeir væru að meta verki og hvort þeir myndu vilja nálgast verkjamatið á 
annan hátt. Svör þátttakenda við þessum spurningum voru mjög keimlík og 
voru í megindráttum sem hér segir. 
 

Dæmisaga 1: Lilja er 70 ára gömul kona sem fékk heilablóðfall fyrir 
þremur mánuðum (spurningar 38-39). Um aðra þætti sem taka mætti til 
athugunar en þá sem fram komu í svarmöguleikum (sp. 38) nefndu flestir 
þátttakendur að þeir vildu fá frekari heilsufarssögu og ítarlegri upplýsingar 
um konuna frá dóttur og starfsfólki. Auk þess lögðu margir til að meta ástand 
konunnar heildrænt, bæði líkamlega og andlega, mæla lífsmörk, meta 
svefnmynstur, andlega líðan og gefa verkjalyf við verkjum. Aðspurðir um 
hvort þeir vildu nálgast verkjamatið á annan hátt (sp39), kusu flestir 
þátttakenda að notast við verkjamatskvarða, auk þess sem nokkrir nefndu 
aukið eftirlit með verkjum og að meta þá með því að horfa á einstaklinginn, 
gefa verkjalyf og meta árangur af verkjalyfjameðferð. Jafnframt nefndu 
nokkrir eftirlit með næringarinntekt. 
 
Dæmisaga 2: Lárus er 74 ára gamall karlmaður með óljós einkenni, hita og 
ruglástand (spurningar 46-47). Margt var sameiginlegt í viðbrögðum við fyrri 
spurningunni hér (sp. 46) um það hvernig hjúkrunarfræðingar vildu hátta 
verkjamati. Flestir voru sammála um að fyrst og fremst þyrfti að fylgjast vel 
með þvagútskilnaði (blöðruóma) og athuga með þvagfærasýkingu. Auk þess 
komu nokkrar tillögur um að hafa eftirlit með lífsmörkum og taka blóðprufur. 
Einnig var í nokkrum tilvikum lagt til að fá álit frá þvagfærasérfræðingi. 
Í viðbrögðum við spurningunni um hvort þeir vildu nálgast verkjamatið á 
annan hátt (sp. 47), kom fram að þátttakendur vildu fá betri verkjasögu, nota 
verkjakvarða til þess að meta verki og tryggja að verkjastilling væri góð og 
meta árangur verkjalyfjagjafar. 
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Kafli 4 – Umfjöllun um niðurstöður 
Tilgangur þessarar rannsóknar var annars vegar að forprófa íslenska þýðingu 
á spurningalistanum Tool for Evaluating the Ways Nurses Assess Pain 
(TENAP) og hins vegar að kanna þekkingu og viðhorf hjúkrunarfræðinga 
sem starfa á íslenskum hjúkrunarheimilum varðandi verki og verkjameðferð 
aldraðra. Einnig var skoðað hvaða aðferðir hjúkrunarfræðingar nota við mat á 
verkjum aldraðra og í hve miklum mæli þeir höfðu sótt námskeið um verki 
og verkjameðferð. Helstu niðurstöður þessarar rannsóknar leiða í ljós að þrátt 
fyrir að þáttagreining TENAP spurningalistans hafi ekki komið eins vel út og 
vonir stóðu til, þá gefur notkun hans mikilvægar vísbendingar um 
viðfangsefni rannsóknarinnar. Hjúkrunarfræðingar sem starfa á 
hjúkrunarheimilum á Íslandi hafa almennt nokkuð góða þekkingu og jákvætt 
viðhorf gagnvart mati og meðferð verkja hjá öldruðum. 
Það vakti athygli að þeir sem útskrifuðust frá Hjúkrunarskóla Íslands 

skoruðu lægst hvað varðar þekkingu. Þeir sem voru með BS gráðu reyndust 
vera með hærra skor en þeir sem voru með diplóma í öldrunarhjúkrun og 
öldrunarfræðum. Marktækur munur var hjá þeim sem voru með mastersgráðu 
borið saman við þá sem voru með aðra menntun (BS-gráðu, Diplóma-gráðu 
og Hjúkrunarskóli Íslands). Þeir sem voru með mastersgráðu komu afgerandi 
best út í skori í þekkingu. Af þessum niðurstöðum má draga þá ályktun að 
þeir hjúkrunarfræðingar sem eru með mastersgráðu hafi meiri þekkingu á 
verkjum og verkjameðferð aldraðra en þeir sem hafa minni menntun. 
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Réttmæti og áreiðanleiki íslensku þýðingarinnar á mælitækinu 
Tool for Evaluating the Ways Nurses Assess Pain (TENAP). 

Eitt af markmiðum rannsóknarinnar var að kanna réttmæti og áreiðanleika 
íslensku þýðingarinnar á mælitækinu TENAP. Gerð hafði verið þáttagreining 
á frumútgáfu spurningalistans og var því ákveðið að gera sambærilega 
þáttagreiningu á íslensku útgáfunni. Niðurstaða fyrir þáttagreiningu fyrir 
íslensku útgáfu listans reyndist heldur lakari en í upprunalega listanum, þar 
sem þáttahleðslur voru yfirleitt lægri og Cronbach Alpha var alltaf lægra. Það 
var sérstaklega í B-hlutanum þar sem Cronbach Alpha var undir 0,7 bæði 
fyrir 23 spurningar sem koma fram í töflu 2 (α = 0,692) og einnig fyrir 13 
spurningar í þætti sem koma fram í töflu 3 (α-= 0,693). Fullyrðingarnar í 
dæmisögunum í C-hlutanum komu betur út, þar sem Cronbach Alfa var hærra 
en 0,7 í dæmisögu tvö (α = 0,760). Margvíslegar ástæður geta verið fyrir því 
að íslenska útgáfa mælitækisins kom ver út. Ein af þeim ástæðum getur verið 
sú að það þyrfti að prófa íslenska mælitækið á stærra úrtaki, þar sem úrtakið í 
þessari rannsókn var lítið. Stærð úrtaks skiptir miklu máli þegar meta á hvort 
þáttagreining er marktæk. Eftir því sem úrtakið er stærra, því áreiðanlegri 
verða niðurstöður rannsóknarinnar. Þegar þáttagreining er gerð er æskilegt að 
úrtak sé að lágmarki 100 einstaklingar (MacCallum, Zhang, Hong, Widman, 
1999).   

Af þessum niðurstöðum má álykta um þáttagreiningu  íslensku útgáfu 
spurningalistans að mælitækið hafi hæfni til þess að gefa góðar vísbendingar 
um þekkingu og viðhorf hjúkrunarfræðinga, þar sem áreiðanleikinn 
samkvæmt Cronbach Alfa var nálægt því að ná 0,7 og má því teljast 
viðunandi. Þegar sú niðurstaða er borin saman við niðurstöðu upprunalegu 
útgáfu TENAP, þá kom áreiðanleikinn samt sem áður betur út þar. Í 
umfjöllun um frumútgáfu spurningalistans kemur hins vegar fram að það 
þurfi að prófa hann betur og þróa enn frekar (Ng o.fl.).  

Niðurstöður þessarar forprófunar á íslenskri þýðingu TENAP 
spurningalistans sýna að þrátt fyrir lakari útkomu þátttagreiningar og 
áreiðanleikaprófs en vonir stóðu til þá getur notkun mælitækisins gefið 
mikilvægar vísbendingar um þekkingu og viðhorf íslenskrar 
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hjúkrunarfræðinga varðandi verki og verkjameðferð aldraðra. Ljóst er þó að 
prófa þarf mælitækið og þróa en frekar í framtíðinni. 

Þekking og viðhorf hjúkrunarfræðinga sem vinna á íslenskum 
hjúkrunarheimilum varðandi verkjameðferð aldraðra 

Rannsóknir hafa sýnt að meginástæða þess að verkir eru vanmeðhöndlaðir 
á hjúkrunarheimilum er skortur á þekkingu hjúkrunarfræðinga á verkjum, 
verkjameðferð og hvernig verkjamat er framkvæmt (Kaasalainen o.fl., 2015; 
Ng o.fl., 2014). Einnig eru neikvæð viðhorf hjá hjúkrunarfræðingum enn til 
staðar, sem hafa áhrif á það hversu vel staðið er að því að veita viðeigandi 
verkjameðferð (Mamhidir o.fl., 2017; Ng o.fl., 2014; Tse o.fl., 2011; 
Zwakhalen o.fl., 2007; Wysong, 2014). Þegar litið er til niðurstaðna þesssarar 
rannsóknar, þá virðast hjúkrunarfræðingar sem starfa á hjúkrunarheimilum á 
Íslandi hafa almennt nokkuð góða þekkingu og jákvætt viðhorf til verkja og 
verkjameðferðar aldraðra, þar sem hlutfall réttra svara í B-hluta 
spurningalistans sem mældu þekkingu og viðhorf var tæplega 75%. 
Samvæmt því ættu aldraðir íbúar á íslenskum hjúkrunarheimilum að fá 
nokkuð góða verkjameðferð.  
Þetta er þó í ákveðnu ósamræmi við niðurstöður rannsóknar Jóhönnu 

Óskar Eiríksdóttur o.fl. (2017) á algengi verkja aldraðra á hjúkrunarheimilum 
á Íslandi. Í þeirri rannsókn var stuðst við upplýsingar úr RAI gögnum og kom 
í ljós að um þrír fjórðu aldraðra íbúa á hjúkrunarheimilum á Íslandi voru með 
verki. Þess ber þó að geta að gögnum þeirrar rannsóknar var safnað í lok árs 
2012, svo velta má fyrir sér hvort þekking og viðhorf hjúkrunarfræðinga á 
þessu sviði hafi breyst til batnaðar á síðustu fimm árum og verkjameðferð þar 
með. Af þessu má ráða að það er ekki alltaf samræmi á milli mældrar 
þekkingar og viðhorfa og gæða verkjameðferðar. Rannsóknir sýna að 
hjúkrunarfræðingar telja sig hafa meiri þekkingu á verkjum og veita betri 
verkjameðferð en þeir í rauninni gera (Zwakhalen o.fl., 2007).  

Ástæður þess að verkir eru vanmeðhöndlaðir á meðal aldraðra geta verið 
margþættar. Það hefur komið fram í fjölmörgum rannsóknum að 
meginástæðan er ótti heilbrigðisstarfsfólks við það að gefa verkjalyf og 
ópíóíða. Sá ótti leiðir óhjákvæmilega til lélegrar og ómarkvissrar 
verkjameðferðar (Romero-Hall, 2015; Wysong, 2014). Einnig þarf að hafa í 
huga að hindrunin í því að veita viðeigandi verkjalyfjameðferð með ópíóíðum 
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er ekki alltaf hjá heilbrigðisstarfsfólki. Í sumum tilvikum er hindrunin hjá 
hinum aldraða sem er tregur til að þiggja ópíóíða í meðferð við verkjum. Á 
móti kemur að viðhorf heilbrigðisstarfsmanna geta haft áhrif á hinn aldraða 
og hvernig meðferð hann kýs sjálfur að fá við verkjum sínum (Griffioen o.fl., 
2016). Af þessu má draga þá ályktun að viðhorf hefur mikið að segja um þá 
verkjameðferð sem veitt er og má nefna þar sem dæmi nýlega eigindlega 
rannsókn Ben-Harush o.fl. (2017). Þar sýndu niðurstöður fram á að 
aldursfordómar eru enn til staðar hjá hjúkrunarfræðingum. Það viðhorf getur 
haft áhrif á þá umönnun sem þeir veita. Í rannsókn Ben-Harush o.fl. (2017) 
kom einnig í ljós að hjúkrunarfræðingarnir höfðu ekki þolinmæði og gáfu sér 
lítinn tíma fyrir þá öldruðu. Þeim fannst þeir öldruðu vera kröfuharðir, 
ókurteisir og stjórnsamir um eigin meðferð (Ben-Harush o.fl., 2017). Það er 
þó ljóst af fyrri umfjöllun að góð þekking hjúkrunarfræðinga á eðli, mati og 
meðferð verkja, er afar mikilvæg í hjúkrun aldraðra. Það skilar sér til 
skjólstæðinga í betri verkjameðferð (Wysong, 2014).  

Eins og fram hefur komið skiptir markvisst verkjamat máli þegar verið er 
að meta verki og til þess að hægt sé að veita árangursríka og viðeigandi 
verkjameðferð. Ýmsar leiðir eru til þess að meta verki einstaklinga. 
Niðurstöður þessarar rannsóknar benda til þess að hjúkrunarfræðingar á 
Íslandi telji að mat og meðferð verkja hjá öldruðum sé mikilvægður þáttur í 
starfi þeirra, þar sem þeir skoruðu nokkuð hátt í C-hluta spurningalistans 
(töflur 6-7). Viðbrögð þátttakenda við opnu spurningunum sem þeim var 
gefinn kostur á að svara um dæmisögurnar tvær sem koma fyrir í C-hluta 
spurningalistans benda til hins sama (fylgiskjal 8). Spurningarnar snúa að því 
hvort þeir vildu taka aðra þætti til athugunar og hvort þeir vildu nálgast 
verkjamatið á annan hátt. Í svörum þátttakenda kom fram áhersla á mikilvægi 
þess „að fá góða heilsufarssögu“, „ítarlegri upplýsingar um einstaklinginn 
bæði frá aðstandendum sem og starfsfólki“. Þetta samræmist niðurstöðum 
fyrri rannsóka sem hafa sýnt að hjúkrunarfræðingar telja mikilvægt að afla 
upplýsinga um fyrri verkjasögu frá aðstandendum eða starfsfólki sem þekkir 
vel til einstaklingsins (Hadjistavropoulos o.fl., 2007).  

Fleiri svör þátttakenda þessarar rannsókna benda einnig til að þeir telja 
mikilvægt að stöðugt mat sé í gangi og að horfa þurfi heildrænt á 
einstaklinginn við mat á verkjum: „Alltaf þegar maður sinnir fólki á maður 
að vera meta líðan fólks“, „mér hefur alltaf fundist árangursríkast að horfa 
og hlusta á skjólstæðinga mína“, „maður er sífellt að meta einstaklinga, 
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hvort sem einkennin eru greinileg eða ekki“, „greining er í gangi allan 
daginn alla daga“. Þarna er lögð megináhersla á það að fylgjast með og meta 
líðan einstaklingsins.  

 Þegar skoðuð voru tengsl þekkingar og viðhorfa þátttakenda í þessari 
rannsókn við menntun þeirra, þá kom marktækur munur í ljós. Þessi 
marktæki munur felur í sér að hjúkrunarfræðingar með mastersgráðu í 
öldrunarhjúkrun/öldrunarfræðum bera af hvað varðar þekkingu. Við túlkun á 
þessum niðurstöðum verður þó að hafa í huga að aðeins níu þáttakendur voru 
með mastersgráðu. Þessar niðurstöður samræmast niðurstöðum fyrri 
rannsókna sem hafa sýnt að menntun hefur mikil áhrif á bæði viðhorf og 
þekkingu hjúkrunarfræðinga varðandi verkjameðferð þar sem 
hjúkrunarfræðingar sem hafa meiri menntun koma afgerandi betur út en þeir 
sem hafa minni menntun (Gretarsdottir, Zoega, Tomasson, Sveinsdottir og 
Gunnarsdottir, 2017; Zwakhalen o.fl., 2007)..  
Þegar litið var sérstaklega til starfsaldurs í þessari rannsókn kom í ljós að 

enginn marktækur munur var á þekkingu og viðhorfi hjúkrunarfræðinga eftir 
starfsreynslu. Það er umhugsunarefni, því eftir því sem hjúkrunarfræðingar 
eru reyndari í starfi,  því betri þekkingu ættu þeir að hafa. Þessar niðurstöður 
eru þó í samræmi við íslenska rannsókn sem Gretarsdottir o.fl. (2017) gerðu, 
þar sem ekki voru sjáanleg tengsl á milli aldurs og starfsreynslu 
hjúkrunarfræðinga hvað varðar þekkingu á verkjum og verkjameðferð. Aftur 
á móti er þetta í mótsögn við erlendar rannsóknir sem gerðar hafa verið á 
þessu sviði. Þar má nefna megindlega lýsandi þverssniðsrannsókn Furjanic 
o.fl. (2016). Þar kom í ljós að hjúkrunarfræðingar með langa starfsreynslu í 
verkjameðferð aldraðra, höfðu mun betri þekkingu en þeir sem voru með 
styttri starfsreynslu. Einnig sýndi megindleg lýsandi rannsókn Al-Shaer o.fl. 
(2011) að þeir hjúkrunarfræðingar sem voru með 16 ára starfsreynslu eða 
lengri, höfðu mun betri þekkingu á verkjum en þeir hjúkrunarfræðingar sem 
höfðu starfað í eitt til fimm ár. 
Þegar gerður var samanburður á þekkingu og viðhorfum og því hvernig 

hjúkrunarfræðingar meta verki á landsbyggðinni borið saman við 
höfuðborgarsvæðið, þá var ekki marktækur munur þar á. Landsbyggðin kom 
þó betur út, þar sem skorið var hærra í þekkingu, þrátt fyrir að munurinn hafi 
ekki reynst marktækur. Ekki fundust aðrar rannsóknir þar sem munur á milli 
landshluta var sérstaklega kannaður. 
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Aðferðir hjúkrunarfræðinga á íslenskum hjúkrunarheimilum við 
að meta verki aldraðra  

Þekking er forsenda markvissrar verkjameðferðar ásamt því viðhorfi að 
verkjamat og verkjameðferð skipti máli (Wysong, 2014). Töluvert margir 
aldraðir einstaklingar eiga erfitt með eða geta ekki tjáð sig og því er 
mikilvægt að hjúkrunarfræðingar noti staðlaða viðurkennda 
verkjamatskvarða sem hæfa hverjum og einum (Ben Natan o.fl., 2013; Herr 
o.fl.,  2011; Jóhanna Ósk Eiríksdóttir o.fl., 2017; Jones o.fl., 2016; Tse o.fl., 
2011). Sýnt hefur verið fram á að ef ekki eru notuð viðeigandi mælitæki til að 
meta verki og ef verkjaskalar eru ekki notaðir í verkjameðferð, þá verður 
árangurinn lakari (Tse og Ho, 2014). Það er ljóst að hjúkrunarfræðingar bera 
mikla ábyrgð við mat og meðferð verkja og því er mikilvægt að þekking 
þeirra sé góð (Jóhanna Ósk Eiríksdóttir o.fl., 2017). 

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýndu að tæplega helmingur þátttakenda 
notaði stöðluð viðurkennd mælitæki til þess að meta verki aldraðra og ekki 
var marktækur munur á notkun verkjamatskvarða eftir aldri, starfsaldri, 
menntun eða búsetu. Það er samhljóða niðurstöðum fyrri rannsókna um að 
margir hjúkrunarfræðingar séu ekki duglegir við að nota verkjamatskvarða 
við mat á verkjum aldraðra einstaklinga (Ben Natan o.fl., 2013; Zwakhalen 
o.fl., 2007). Í niðurstöðum rannsóknar Jóhönnu Óskar Eiríksdóttur o.fl. 
(2017) kemur til dæmis fram að hjúkrunarfræðingar notuðu ekki sérhæfð 
mælitæki í verkjamati, sem gefur til kynna að verkir hafi verið vanmetnir. 
Ástæður þessa geta verið margvíslegar. Ein af þeim er að hjúkrunarfræðingar 
geta talið að hinn aldraði eigi erfitt með að skilja verkjamatskvarða sem er 
ákveðin hindrun í því að meta verki (Furjanic o.fl., 2016; Mamhidir o.fl., 
2017). Meta verður hvert tilvik fyrir sig og hvaða verkjamatskvarðar henta 
best hverjum og einum einstaklingi (Herr o.fl., 2011; Furjanic o.fl., 2016; 
Mamhidir o.fl., 2017).  

Ekki var sérstaklega skoðað í þessari rannsókn hve stór hluti þátttakenda 
vann með heilabiluðum skjólstæðingum, en ætla má að einhver hluti þeirra 
hafi gert það. Því er eftirtektarvert að mjög lítill hluti þátttakenda (n=10) 
notaði kvarða sem sérstaklega eru ætlaðir fyrir verkjamat hjá heilabiluðum. 
Einn þessara kvarða er PANAID kvarðinn (Pain Assessment in Advanced 
Dementia). Hann hefur verið þýddur á íslensku og er áreiðanlegt og réttmætt 
mælitæki við mat á verkjum einstaklinga með heilabilun og hjá þeim sem 
eiga erfitt með að tjá sig um verki (Elfa Þöll Grétarsdóttir o.fl., 2016).  
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Niðurstöður þessarar rannsóknar sýndu að þeir verkjamatskvarðar sem 
hjúkrunarfræðingar virðast nota hvað mest við verkjamat hjá öldruðum eru 
sjónrænn matskvarði (e. verbal descriptor scale, VAS) og tölukvarðinn (e. 
numeric rating scale, NSR). Þetta er í samræmi við niðurstöður annnarra 
rannsókna, þar sem sjónrænn matskvarði (VAS) og tölukvarðinn (NSR) hafa 
reynst algengustu verkjamatskvarðarnir. Þeir þykja áreiðanlegir og fjölhæfir í 
verkjamati, en notkun þeirra byggist á því að sjúklingurinn geti tjáð sig 
(Ferreira-Valente, Pais-Ribeiro og Jensen, 2011; Jones o.fl., 2016;). VAS 
þykir sérstaklega hentugur fyrir aldraða einstaklinga (Gagliese, Weizblit, 
Ellis og Chan, 2005). Þetta gefur góðar vísbendingar um af hverju til dæmis 
íslenskir hjúkrunarfræðingar kjósa að nota frekar VAS og NRS en aðra 
kvarða sem eru í boði, þegar þeir eru að meta verki aldraðra. 

Í hve miklum mæli sækja hjúkrunarfræðingar námskeið um verki 
og verkjameðferð? 

Sýnt hefur verið fram á að hjúkrunarfræðingar hafa tilhneigingu til þess að 
ofmeta þekkingu sína á verkjum og geta því vanmetið verki skjólstæðinga 
sinna. Því er nauðsynlegt að bæta þekkingu hjúkrunarfræðinga á þessu 
tiltekna viðfangsefni (Gretarsdottir o.fl. 2017). Til þess þarf markvissa 
kennslu í því hvernig á að nálgast verki og í verkjameðferð til að stuðla að 
betri þekkingu og draga úr neikvæðum viðhorfum. Niðurstöður þessarar 
rannsóknar leiddu í ljós að mikill meirihluti þátttakenda hafði ekki farið á 
námskeið um verki og verkjameðferð. Það er áhyggjuefni og bendir til þess 
að bæta þurfi úr því á þessum starfsvettvangi. Svipaðar niðurstöður fengust í 
rannsókn Furjanic o.fl. (2016) meðal hjúkrunarfræðinga sem störfuðu við 
umönnun aldraðra, þar sem minna en 25% þátttakenda höfðu farið á 
námskeið í verkjameðferð og 75% höfðu ekki farið á námskeið í tengslum 
við verkjameðferð aldraðra. Rannsóknir hafa sýnt að það vantar viðeigandi 
kennslu og fræðslu í því að nálgast verki og veita viðeigandi verkjameðferð 
(Long, 2013; Mamhidir o.fl., 2017; Tse og Ho, 2014). Einnig hefur verið sýnt 
fram á að til að slík námskeið beri árangur þarf að vanda vel til þeirra hvað 
varðar uppsetningu og innihald. Í rannsókn Jóhönnu Ósk Eiríksdóttir o.fl. 
(2017) kom í ljós að stutt námskeið um verki og verkjameðferð bera ekki 
tilætlaðan árangur og skila sér ekki í betri þekkingu. Aðrar rannsóknir hafa 
þó sýnt að með markvissri og góðri fræðslu og kennslu til hjúkrunarfræðinga 
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er hægt að bæta þekkingu í því að meta og veita góða verkjameðferð (Long, 
2013).  
Það vekur athygli hversu fáir hjúkrunarfræðingar sem þátt tóku í þessari 

rannsókn höfðu sótt námskeið, hvort sem um var að ræða námskeið um verki 
og verkjameðferð almennt eða sérstaklega í tengslum við verki aldraðra. 
Einnig er athyglisvert að yngri hjúkrunarfræðingar virtust tregari til að sækja 
námskeið um verki og verkjameðferð en þeir sem eldri eru. Ekki var spurt í 
þessari rannsókn um það hversu auðveldan aðgang þátttakendur hefðu haft að 
námskeiðum um verki og verkjameðferð. Mögulega hefur skortur á framboði 
slíkra námskeiða haft áhrif á niðurstöðurnar. Það er full ástæða til þess að 
skoða þetta nánar, hvort sem um er að kenna skorti á framboði eða skorti á 
vilja til að sækja slík námskeið. Einnig má benda á að ekki þarf einungis að 
auka þekkingu hjúkrunarfræðinga á eðli verkja, verkjameðferð og hvernig 
verkir eru metnir, heldur ekki síður að ýta undir það viðhorf að þessir þættir 
séu mikilvægir í hjúkrun sem og heildrænt viðhorf gangvart einstaklingnum 
við mat og meðferð verkja. 
  
Notagildi rannsóknarinnar 
Rannsókn sem þessi hefur ekki verið gerð áður hér á landi og veitir hún því 
mikilvægar upplýsingar um þekkingu og viðhorf hjúkrunarfræðinga sem 
starfa á hjúkrunarheimilum á Íslandi varðandi verki og verkjameðferð. 
Rannsóknin mun vonandi nýtast til þess að meta þörf á kennslu og þjálfun 
um verki og verkjameðferð aldraðra. Markmiðið er að það skili sér í bættu 
mati og meðferð verkja meðal aldraðra og að það stuðli að bættri líðan þeirra 
og meiri lífsgæðum. Rannsóknin getur vonandi orðið hjúkrunarfræðingum og 
öðru starfsfólki í umönnun aldraðra hvatning til þess að auka þekkingu sína, 
íhuga eigin viðhorf til verkja og verkjameðferðar  aldraðra og þess að 
einstaklingurinn taki einnig virkan þátt í meðferð sinni. Rannsóknin verður 
vonandi einnig hvatning fyrir stjórnendur hjúkrunarheimila til þess að skoða 
vinnureglur um mat og meðferð verkja og stuðlar að því að 
hjúkrunarfræðingar sæki námskeið á þessu sviði.   

Tillögur að framtíðarrannsóknum 

Þessi rannsókn náði eingöngu til þeirra hjúkrunarfræðinga sem starfa á 
hjúkrunarheimilum á Íslandi. Þar sem aldraðir er stór hópur á landsvísu sem 
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þarf á fjölbreyttri heilbrigðisþjónustu halda, þá gæti þessi rannsókn verið 
hvatning til frekari rannsókna á þekkingu og viðhorfum hjúkrunarfræðinga 
og annarra heilbrigðisstétta sem annast aldraða. Má þar nefna stærra úrtak 
sem myndi ná til fleiri hjúkrunarfræðinga sem starfa á Íslandi. Stærra úrtak 
gæfi frekari mynd af þekkingu og viðhorfum hjúkrunarfræðinga varðandi 
verki og verkjameðferð og hvaða aðferðir þeir nota til að meta verki aldraðra. 
Þá væri áhugavert verkefni að leggja þennan spurningalista fyrir 
hjúkrunarfræðinga sem starfa við heimahjúkrun. Einnig væri áhugavert að 
leggja spurningalistann fyrir sjúkraliða sem starfa við umönnun aldraðra á 
hjúkrunarheimilum á Íslandi. Jafnframt mætti gera eigindlega rannsóknir, þar 
sem kafað mætti dýpra í efnið með viðtölum við hjúkrunarfræðinga og fleiri 
heilbrigðisstéttir sem koma að umönnun aldraðra. Þar væri hægt að bera 
saman þekkingu og viðhorf til verkja og verkjameðferðar hjá mismunandi 
starfstéttum. Þar sem spurningalistinn var þýddur fyrir þessa rannsókn og 
forprófaður í rannsókninni, þá þyrfti að aðlaga hann betur að íslenskum 
aðstæðum.  
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Kafli 5 – Ályktanir og lokaorð 
Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að telja má TENAP mælitækið 

áreiðanlegt og réttmætt. Áreiðanleiki mælitækisins hefði þó mátt skora hærra 
og áhugavert væri að nota það á stærri hóp. Mælitækið var hér notað í fyrsta 
skiptið við íslenskar aðstæður og eru vonir bundnar við það að hér sé komið 
mælitæki sem nota megi í áframhaldandi rannsóknum á þekkingu og viðhorfi 
hjúkrunarfræðinga og fleiri heilbrigðisstétta í tengslum við verki og 
verkjameðferð aldraðra. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna að hjúkrunarfræðingar sem starfa á 
hjúkrunarheimilum á Íslandi hafa  nokkuð góða þekkingu á verkjum og 
verkjameðferð og það viðhorf að mat og meðferð verkja séu mikilvægir 
þættir í umönnun aldraðra. Hins vegar þarf að taka til skoðunar að efla frekar 
markvissa kennslu og þjálfun í verkjafræðum fyrir þá sem starfa á þessum 
vettvangi og stuðla þannig að öflugri símenntun á þessu sviði. Einnig er 
mikilvægt að efla kennslu í verkjafræðum í gunnnámi hjúkrunarfræðinga og 
þjálfun í mati og meðferð verkja.  

 Ef rýnt er í niðurstöður rannsókna síðustu ára er ljóst að nokkur 
vitundarvakning hefur átt sér stað í verkjameðferð aldraðra. 
Hjúkrunarfræðingar eru í lykilhlutverki í mati og meðferð verkja hjá 
öldruðum sem dvelja á hjúkrunarheimilum. Því er áríðandi að þeir hafi 
þekkingu og þjálfun til að fást við þetta mikilvæga verkefni. Viðhorf og 
þekking hjúkrunarfræðinga sem starfa við hjúkrun aldraðra á Íslandi hafa lítið 
verið rannsökuð og er þessi rannsókn liður í að bæta úr því. Það er einlæg ósk 
rannsakanda að niðurstöður rannsóknarinnar nýtist heilbrigðisstarfsfólki, veiti 
mikilvægar upplýsingar um þekkingu og viðhorf og dýpki skilning á verkjum 
og verkjameðferð á meðal hjúkrunarfræðinga sem starfa á hjúkrunarheimilum 
á Íslandi. En fremur að niðurstöðurnar nýtist til að meta þörf á og efla fræðslu 
til hjúkrunarfræðinga um verkjameðferð aldraðra á íslenskum 
hjúkrunarheimilum til að bæta mat og meðferð verkja og þannig stuðla að 
bættum lífsgæðum aldraðra.  
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Fylgiskjöl 

Fylgiskjal 1 

Eskifjörður Iceland 3.7.2017 
Jillian Brammer, PhD 
Department of Nursing and Midwifery, 
Faculty of Sciences, University of Southern 
Queensland, Toowoomba, 4350. Queensland Australia 

Dear Dr. Brammer 
I am preparing a study on what knowledge, attitudes and how nurses 

assess pain in elderly patients in nursing homes all around Iceland. 
In connection to this work, I recently read your, and your coworkers 

excellent paper, Tool to Evaluating the Ways Nurses Asses Pain (TENAP): 
Psychometric Properties Assessment. Pain Management Nursing, Vol 15, No. 
4 December 2014. I find your questionnaire, Patients‘ Perceived Involvement 
in care Scale (M-PICS), very interesting and I think it would be useful in my 
own study. Therefore I want to ask you for permission to translate this scale 
into Icelandic and use it in my study. 

 Your sincerely, 
Járnbrá H Gylfadóttir 
Nurse, Master´s degree student 
University of Akureyri 
v/ Norðurslóð 
600 Akureyri. Iceland. Tel. +354 8657345 
arisigursteins@gmail.com 
 
Afrit af svari frá höfundi TENAP  

Dear Jarnbra. 
Thank you for your interest in the TENAP tool. 
I would be pleased for you to translate it and use it for your study.  

 
Regards Jillian. 
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Fylgiskjal 2 

Akureyri, 12. Ágúst 2017. 
Efni: Fyrirspurn varðandi leyfi fyrir rannsókn. 
 
Ágæta Vísindasiðanefnd. 
Ég undirrituð, Þorbjörg Jónsdóttir, lektor við Heilbrigðisvísindasvið 

Háskólans á Akureyri, er leiðbeinandi og ábyrgðarmaður í rannsókn Járnbrár 
H. Gylfadóttur hjúkrunarfræðings og meistaranema í heilbrigðisvísindum við 
HA. Rannsóknin er lokaverkefni hennar til MSc gráðu og felst í því að skoða 
þekkingu og viðhorf hjúkrunarfræðinga sem starfa á íslenskum 
hjúkrunarheimilum á verkjum og verkjameðferð aldraðra. 

Upplýsinga verður aflað með spurningalistum. Ætlunin er að safna 
upplýsingum á rafrænan hátt með því að senda tölvupóst til væntanlegra 
þátttakenda með upplýsingum um rannsóknina og vefslóð þar sem þeir geta 
svarað spurningalistanum. Ekki verður aflað persónulegra upplýsinga og 
engra upplýsinga um eða frá skjólstæðingum.  

Rannsóknin varðar ekki sjúkdóma og/eða önnur heilsutengd atriði. 
Þátttakendur eru hjúkrunarfræðingar sem starfa á ákveðnum stofnunum en 

ekki skjólstæðingar heilbrigðisstofnunar. 
Gögnum verður einungis safnað með því að biðja þátttakendur um að 

svara spurningalista þar sem leitað er upplýsinga um þekkingu og viðhorf. 
Rannsóknin felur í sér rannsóknarþjálfun nemanda á meistarastigi við 

Háskólann á Akureyri og gerð í nafni þeirrar stofnunar. 
Meðfylgjandi er yfirlit yfir bakgrunn, tilgang og vísindalegt gildi 

rannsóknar ásamt spurningalista þeim sem notaður verður við gagnaöflun. 
 
Virðingarfyllst, 
Dr. Þorbjörg Jónsdóttir 
Lektor 

 

 



75 

Fylgiskjal 3 

Sæl Þorbjörg.  
 
Vegna fyrirspurnar um rannsókn á þekkingu og viðhorfum 

hjúkrunarfræðinga varðandi verki.  
 
Að mati skrifstofu Vísindasiðanefndar er ekki um að ræða leyfisskylda 

rannsókn samkvæmt lögum um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði nr. 
44/2014. Ástæðan er einkum sú að markmið og tilgangur rannsóknarinnar 
virðist ekki vera að auka þekkingu á heilbrigði og sjúkdómum í skilningi laga 
nr. 44/2014. Við bendum þér aftur á móti að það kunni að vera að rannsóknin 
sé tilkynningarskyld til Persónuverndar.  

 
Gangi ykkur vel,  
Rögnvaldur.  
--------------------------------------------------------------------------------  
Rögnvaldur G. Gunnarsson, sérfræðingur/lögfræðingur. 
Vísindasiðanefnd/The National Bioethics Committee.  
Borgartún 21, 4. hæð, 105 Reykjavík  
rgg@vsn.is 
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Fylgiskjal 4 – Staðfesting Persónuverndar 
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Fylgiskjal 5 

Eskifirði, sept. 2017. 
 
Ágæti hjúkrunarforstjóri /hjúkrunardeildarstjóri. 
 
Efni:  
Erindi þessa bréfs er að kanna möguleika á að fá aðgang að netföngum 

hjúkrunarfræðinga á þinni stofnun/deild. 
 
Ég undirrituð, Járnbrá H. Gylfadóttir hjúkrunarfræðingur og meistaranemi 

í heilbrigðisvísindum við Háskólann á Akureyri, er að vinna að rannsókn sem 
felst í því að skoða þekkingu og viðhorf hjúkrunarfræðinga sem starfa á 
íslenskum hjúkrunarheimilum á verkjum og verkjameðferð aldraðra.  
Rannsóknin er hluti af lokaverkefni mínu til BSc gráðu í heilbrigðisvísindum 
og leiðbeinandi minn og ábyrgðarmaður rannsóknar er dr. Þorbjörg Jónsdóttir 
lektor við Heilbrigðisvísindasvið Háskólans á Akureyri (torbj@unak.is s.460 
8477).  
Rannsóknin er lýsandi þversniðsrannsókn þar sem gagna verður aflað með 
spurningalistum. Notast verður við tilgangsúrtak þar sem 
hjúkrunarfræðingum á öllum hjúkrunarheimilum á Íslandi verður boðin 
þátttaka. Ætlunin er að senda þátttakendum í tölvupósti upplýsingar um 
rannsóknina og slóð með aðgangi að spurningalistanum þar sem þeir geta 
svarað rafrænt. Til þess að hægt sé að nota þessa aðferð þurfa rannsakendur 
að hafa aðgang að netföngum þátttakenda.  
Þar sem rannsóknin er enn á undirbúningsstigi er hér ekki falast eftir að fá 
netfangalista hjúkrunarfræðinga á þinni stofnun/deild. Tilgangur þessa bréfs 
er einungis að kanna hvort slík skrá yfir netföng sé til á stofnuninni/deildinni 
þannig að hægt verði að bjóða hjúkrunarfræðingum þátttöku með rafrænum 
hætti þegar búið er að afla tilskilinna leyfa. 

 
Virðingarfyllst, Járnbrá H. Gylfadóttir 

hjúkrunarfræðingur og meistaranemi við 
Háskólann á Akureyri, 
Bakkastíg 19  
735 Eskifjörður 
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Fylgiskjal 6 

Eskifjörður 
S:8647345 
Email: asrisigursteins@gmail.com 

 
 

Akureyri,	febrúar	2018.	

	
Þekking og viðhorf hjúkrunarfræðinga sem starfa á 

hjúkrunarheimilum varðandi verkjameðferð aldraðra: Forprófun 
spurningalista 

 

KYNNING Á RANNSÓKN 

Rannsakandi:	Járnbrá	H.	Gylfadóttir,	meistaranemi	í	heilbrigðisvísindum.	
Meðrannsakandi,	 leiðbeinandi	 og	 ábyrgðarmaður:	 Dr.	 Þorbjörg	
Jónsdóttir	lektor.	

	

Kæri	hjúkrunarfræðingur		

Með	þessu	bréfi	viljum	við	bjóða	þér	að	taka	þátt	í	rannsókn	á	þekkingu	
og	viðhorfum	hjúkrunarfræðinga	varðandi	verki	og	verkjameðferð	
aldraðra.	

Rannsakendur	eru	hjúkrunarfræðingar	og	er	rannsóknin	liður	í	
meistaranámi	Járnbrár	H.	Gylfadóttur,	við	Heilbrigðisvísindasvið	
Háskólans	á	Akureyri.	Leiðbeinandi	og	ábyrgðarmaður	rannsóknarinnar	
er	Dr.	Þorbjörg	Jónsdóttir	lektor	við	Heilbrigðisvísindasvið	HA.	

Tilgangur	rannsóknarinnar	er	tvíþættur;	annars	vegar	að	forprófa	
íslenska	þýðingu	á	spurningalistanum	Tool	for	Evaluating	the	Ways	
Nurses	Assess	Pain	(TENAP)	og	hins	vegar	að	kanna	þekkingu	og	
viðhorf	hjúkrunarfræðinga	sem	starfa	á	íslenskum	hjúkrunarheimilum,	á	
verkjum	og	verkjameðferð	aldraðra	einstaklinga.	Einnig	er	ætlunin	að	
afla	upplýsinga	um	hvers	konar	matstæki	hjúkrunarfræðingar	nota	til	að	
meta	verki	hjá	öldruðum	á	íslenskum	hjúkrunarheimilum.		
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TENAP	spurningalistinn	skiptist	í	þrjá	hluta,	A,	B	og	C	hluta.	Í	A	
hlutanum	eru	spurningar	um	aldur,	starfsaldur,	menntun	og	reynslu	
þátttakenda	auk	þess	sem	spurt	er	um	notkun	á	matskvörðum	til	að	meta	
verki	hjá	öldruðum.	B-hluti	inniheldur	beinar	spurningar	er	varða	verki	
og	verkjameðferð.	C-hluti	spurningalistans	samanstendur	af	tveimur	
dæmisögum	sem	við	biðjum	þig	að	lesa	vel	og	svara	nokkrum	
spurningum	varðandi	efni	þeirra.			

Spurningalistinn	er	lagður	fyrir	rafrænt	og	því	getur	þú	svarað	honum	
þegar	þér	hentar	en	við	viljum	biðja	þig	að	vera	búin	að	svara	fyrir	25.	
febrúar	2018.		
	

Það	tekur	u.þ.b.	15	til	20	mínútur	að	svara	listanum.	

Spurningalistinn	er	nafnlaus	og	svörin	verður	ekki	hægt	að	rekja	til	þín.	
Hér	er	ekki	verið	að	skoða	þekkingu	og	viðhorf	einstakra	
hjúkrunarfræðinga	heldur	verða	niðurstöður	skoðaðar	og	birtar	með	
tilliti	til	alls	hópsins	sem	tekur	þátt	í	rannsókninni.	

Allar	upplýsingar	sem	gefnar	eru	í	rannsókninni	verða	meðhöndlaðar	
samkvæmt	ströngustu	reglum	um	trúnað	og	nafnleynd	og	farið	er	að	
íslenskum	lögum	varðandi	persónuvernd,	vinnslu	og	eyðingu	gagna.	
Rannsóknin	hefur	fengið	samþykki	Vísindasiðanefndar	og	verið	tilkynnt	
til	Persónuverndar	og	öll	gögn	varðandi	hana	verða	varðveitt	á	öruggum	
stað	hjá	ábyrgðarmanni	rannsóknar.		

Öllum	hjúkrunarfræðingum	sem	starfandi	eru	á	hjúkrunarheimilum	á	
Íslandi	er	boðin	þátttaka	í	rannsókninni	og	er	það	von	okkar	að	þú	sjáir	
þér	fært	að	taka	þátt.	Ef	þú	tekur	ákvörðun	að	taka	þátt	biðjum	við	þig	að	
svara	spurningalistanum	eins	nákvæmlega	og	þú	getur.	Þér	er	þó	í	
sjálfsvald	sett	að	sleppa	einstökum	spurningum	ef	þú	getur	ekki	svarað	
en	því	betri	og	nákvæmari	svörun	sem	fæst	því	betri	upplýsingar	gefur	
rannsóknin	um	stöðu	þekkingar	á	meðal	hjúkrunarfræðinga	sem	starfa	á	
íslenskum	hjúkrunarheimilum	á	verkjum	og	verkjameðferð.	Slíkar	
upplýsingar	má	síðan	nýta	til	að	meta	þörf	á	fræðslu	til	
hjúkrunarfræðinga	um	verki	og	verkjameðferð	aldraðra	á	íslenskum		
hjúkrunarheimilum	og	þannig	bæta	mat	og	meðferð	verkja	á	meðal	
aldraðra	og	auka	lífsgæði	þeirra.	
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Ef	einhverjar	spurningar	vakna	eða	þú	vilt	fá	frekari	upplýsingar	hvetjum	
við	þig	til	að	hafa	samband	við	undirritaðar,	Járnbrá	í	netfangið	
jarnbragylfa@gmail.com	eða	Þorbjörgu	í	netfangið	torbj@unak.is.	

	

Kærar	þakkir	fyrir	að	hafa	gefið	þér	tíma	til	þess	að	lesa	þetta.		

Með	von	um	góðar	undirtektir,	

	

	

__________________________	

	

Járnbrá	H.	Gylfadóttir,		
hjúkrunarfræðingur	og	meistaranemi	í	Heilbrigðisvísindum,		
Háskólinn	á	Akureyri,		
netfang:	jarnbragylfa@gmail.com,			
gsm:	8647345,		
	
	
__________________________	

Dr.	Þorbjörg	Jónsdóttir.	
leiðbeinandi	og	ábyrgðarmaður,	
hjúkrunarfræðingur	og	lektor	við	
Heilbrigðisvísindasvið	Háskólans	á	Akureyri,		
Netfang:	torbj@unak.is,		
sími:	4608477.		
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Fylgiskjal 7 

Akureyri,	febrúar	2018.	

	

Þekking	og	viðhorf	hjúkrunarfræðinga	varðandi	verkjameðferð	
aldraðra		

á	íslenskum	hjúkrunarheimilum.	

 
 

KYNNING	Á	RANNSÓKN	

Rannsakandi:	Járnbrá	H.	Gylfadóttir,	meistaranemi	í	heilbrigðisvísindum.	

Meðrannsakandi,	leiðbeinandi	og	ábyrgðarmaður:	Dr.	Þorbjörg	Jónsdóttir	

lektor.	

	

Kæri	hjúkrunarfræðingur		

Með	þessu	bréfi	viljum	við	bjóða	þér	að	taka	þátt	í	rannsókn	á	þekkingu	og	

viðhorfum	hjúkrunarfræðinga	varðandi	verki	og	verkjameðferð	aldraðra.	

Rannsakendur	eru	hjúkrunarfræðingar	og	er	rannsóknin	liður	í	meistaranámi	

Járnbrár	H.	Gylfadóttur,	við	Heilbrigðisvísindasvið	Háskólans	á	Akureyri.	

Leiðbeinandi	og	ábyrgðarmaður	rannsóknarinnar	er	Dr.	Þorbjörg	Jónsdóttir,	

lektor	við	Heilbrigðisvísindasvið	HA.	

Tilgangur	rannsóknarinnar	er	tvíþættur;	annars	vegar	að	forprófa	íslenska	

þýðingu	á	spurningalistanum	Tool	for	Evaluating	the	Ways	Nurses	Assess	
Pain	(TENAP)	og	hins	vegar	að	kanna	þekkingu	og	viðhorf	hjúkrunarfræðinga	
sem	starfa	á	íslenskum	hjúkrunarheimilum,	á	verkjum	og	verkjameðferð	

aldraðra	einstaklinga.	Einnig	er	ætlunin	að	afla	upplýsinga	um	hvers	konar	

matstæki	hjúkrunarfræðingar	nota	til	að	meta	verki	hjá	öldruðum	á	íslenskum	

hjúkrunarheimilum.		

TENAP	spurningalistinn	skiptist	í	þrjá	hluta,	A,	B	og	C	hluta.	Í	A	hlutanum	eru	
spurningar	um	aldur,	starfsaldur,	menntun	og	reynslu	þátttakenda	auk	þess	sem	
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spurt	er	um	notkun	á	matskvörðum	til	að	meta	verki	hjá	öldruðum.	B-hluti	

inniheldur	beinar	spurningar	er	varða	verki	og	verkjameðferð.	C-hluti	

spurningalistans	samanstendur	af	tveimur	dæmisögum	sem	við	biðjum	þig	að	

lesa	vel	og	svara	nokkrum	spurningum	varðandi	efni	þeirra.			

Þú	getur	svarað	spurningalistanum	þegar	þér	hentar	en	við	biðjum	þig	að	vera	

búin	að	svara	fyrir	25.	febrúar	2018	og	setja	í	umslag	sem	á	stendur	TENAP	
spurningalisti	sem	mun	liggja	frammi	á	deildinni	þinni.	Það	tekur	u.þ.b.	15	til	
20	mínútur	að	svara	listanum.	

Spurningalistinn	er	nafnlaus	og	svörin	verður	ekki	hægt	að	rekja	til	þín.	Hér	er	

ekki	verið	að	skoða	þekkingu	og	viðhorf	einstakra	hjúkrunarfræðinga	heldur	

verða	niðurstöður	skoðaðar	og	birtar	með	tilliti	til	alls	hópsins	sem	tekur	þátt	í	

rannsókninni.	

Allar	upplýsingar	sem	gefnar	eru	í	rannsókninni	verða	meðhöndlaðar	

samkvæmt	ströngustu	reglum	um	trúnað	og	nafnleynd	og	farið	er	að	íslenskum	

lögum	varðandi	persónuvernd,	vinnslu	og	eyðingu	gagna.	Rannsóknin	hefur	

fengið	samþykki	Vísindasiðanefndar	og	verið	tilkynnt	til	Persónuverndar	og	öll	

gögn	varðandi	hana	verða	varðveitt	á	öruggum	stað	hjá	ábyrgðarmanni	

rannsóknar.		

Öllum	hjúkrunarfræðingum	sem	starfandi	eru	á	hjúkrunarheimilum	á	Íslandi	er	

boðin	þátttaka	í	rannsókninni	og	er	það	von	okkar	að	þú	sjáir	þér	fært	að	taka	

þátt.	Ef	þú	tekur	ákvörðun	að	taka	þátt	biðjum	við	þig	að	svara	

spurningalistanum	eins	nákvæmlega	og	þú	getur.	Þér	er	þó	í	sjálfsvald	sett	að	

sleppa	einstökum	spurningum	ef	þú	getur	ekki	svarað	en	því	betri	og	

nákvæmari	svörun	sem	fæst	því	betri	upplýsingar	gefur	rannsóknin	um	stöðu	

þekkingar	á	meðal	hjúkrunarfræðinga	sem	starfa	á	íslenskum	

hjúkrunarheimilum	á	verkjum	og	verkjameðferð.	Slíkar	upplýsingar	má	síðan	

nýta	til	að	meta	þörf	á	fræðslu	til	hjúkrunarfræðinga	um	verki	og	verkjameðferð	

aldraðra	á	íslenskum	hjúkrunarheimilum	og	þannig	bæta	mat	og	meðferð	verkja	

á	meðal	aldraðra	og	auka	lífsgæði	þeirra.	

Ef	einhverjar	spurningar	vakna	eða	þú	vilt	fá	frekari	upplýsingar	hvetjum	við	þig	

til	að	hafa	samband	við	undirritaðar,	Járnbrá	í	netfangið	

jarnbragylfa@gmail.com	eða	Þorbjörgu	í	netfangið	torbj@unak.is.	

	

Kærar	þakkir	fyrir	að	hafa	gefið	þér	tíma	til	þess	að	lesa	þetta.		
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Með	von	um	góðar	undirtektir,	

	

	

__________________________	

	

Járnbrá	H.	Gylfadóttir,		

hjúkrunarfræðingur	og	meistaranemi	í	Heilbrigðisvísindum,		

Háskólinn	á	Akureyri,		

netfang:	jarnbragylfa@gmail.com,			

gsm:	8647345,		

	

__________________________	

Dr.	Þorbjörg	Jónsdóttir,	

leiðbeinandi	og	ábyrgðarmaður,	

hjúkrunarfræðingur	og	lektor	við	

Heilbrigðisvísindasvið	Háskólans	á	Akureyri,		

Netfang:	torbj@unak.is,		

sími:	4608477.		

	
From:	Rögnvaldur	Gunnar	Gunnarsson	<rgg@vsn.is>	
Subject:	Vísindasiðanefnd	-	fyrirspurn	um	leyfisskyldu	
Date:	28	Aug	2017	14:05:18	GMT	
To:	Þorbjörg	Jónsdóttir	<torbj@unak.is>	
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Fylgiskjal 8 – Spurningalisti 

	
	

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Þekking og viðhorf 
hjúkrunarfræðinga sem starfa á 

hjúkrunarheimilum varðandi 
verkjameðferð aldraðra: 
Forprófun spurningalista
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SPURNINGALISTI 

 
 
 

A	HLUTI	

Almennar	spurningar	um	lýðfræðilega	þætti	
Vinsamlegast	merktu	 við	X	 við	 það	 svar	 sem	á	 við	 í	
þínu	tilviki.	
	

1.	Aldur:	______	
	

2.	Starfsaldur	í	hjúkrun?	________________________________________________		
	

3.	Hæsta	prófgráða	sem	lokið	er	
(		)		Hjúkrunarpróf	frá	Hjúkrunarskóla	Íslands		
(		)		BS	gráða		
(		)		Diplómagráða	í	hjúkrun	
(		)		Diplómagráða	í	öldrunarhjúkrun	/	öldrunarfræðum		
(		)		MS	gráða	í	hjúkrun		
(		)		MS	gráða	í	öldrunarhjúkrun	/	öldrunarfræðum			
(		)		Doktorsgráða	í	hjúkrun		
(		)		Annað	-	vinsamlega	tilgreinið	hvað	_____________________________________	

	
4.	Vinnustaður	landsvæði:		
(		)		Höfuðborgarsvæðið		
(		)		Suðurnes		
(		)		Suðurland		
(		)		Austurland		
(		)		Norðurland		
(		)		Vesturland		
(		)		Vestfirðir		

	
5.	 Hefur	 þú	 farið	 á	 námskeið	 um	 verki,	 verkjamat	 eða	 verkjameðferð	
(a.m.k.	4	klst.)	á	síðastliðnum	tveimur	árum?	
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Já	(		)		Nei	(		)	

6.	 Hefur	 þú	 farið	 á	 námskeið	 um	 verki,	 verkjamat	 eða	 verkjameðferð	
(a.m.k.	4	klst.)	sem	lýtur	sérstaklega	að	öldrun?	
Já	(		)		Nei	(		)	

7.	Notar	þú	verkjamatskvarða	þegar	þú	metur	verki	hjá	öldruðum?	
Já	(		)	Nei	(		)	
Ef	já,	hvaða	verkjamatskvarða	hefur	þú	notað?	______________________________	

8.	Hefur	þú	persónulega	reynslu	af	því	að	vera	með	verki,	þar	sem	þú	hefur	
þurft	á	meðferð	frá	fagaðila	að	halda?	
Já	(		)		Nei	(		)	

	
B	HLUTI	
Eftirfarandi	fullyrðingum	er	ætlað	að	kanna	skilning	þinn	á	ýmsum	
þáttum	verkja	og	viðhorf	þitt	gagnvart	verkjum	aldraðra	og	hvernig	best	
er	að	meta	og	meðhöndla	verki	hjá	öldruðum	einstaklingum.		
Vinsamlega	lestu	hverja	fullyrðingu	fyrir	sig	og	merktu	við	þann	
svarmöguleika	sem	best	samræmist	þínum	skilningi	og/eða	viðhorfi.	
Skilgreiningar	á	hugtökum:		
• Aldraður	einstaklingur	=	70	ára	og	eldri	
• Ungir	fullorðnir	einstaklingar	=	50	ára	og	yngri	

	 															
													Rétt	

																	1	

		
					Rangt	

						2	

	
Veit	ekki	

					3	

9.	Verkir	eru	eðlilegur	fylgikvilli	öldrunar.					 												1	 						2	 					3	

10.	Aldraðir	einstaklingar	upplifa	styrkleika	verkja	
minni	en	ungir	fullorðnir	einstaklingar.	

												1				 						2	 					3	

11.	Aldraðir	einstaklingar	tjá	verki	oftar	en	ungir	

fullorðnir	einstaklingar.	

												1	 						2		 					3	

12.	Rannsóknir	sýna	að	algengt	er	að	verkir	hjá	
öldruðum	séu	vanmeðhöndlaðir.	

												1	 						2	 						3	

13.	Menningarlegir	þættir	hafa	áhrif	á	tjáningu	verkja.	 												1	 						2	 						3	
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14.	Aldraðir	einstaklingar	með	vitræna	skerðingu	
upplifa	meiri	verki	en	aldraðir	einstaklingar	sem	ekki	

eru	með	vitræna	skerðingu.	

												1	 						2	 						3	

15.	Mat	og	greining	verkja	er	aðallega	í	verkahring	
læknisins.	

	

												1	 						2	 						3	

16.	Markmið	verkjameðferðar	aldraðra	er	að	viðhalda	
verkjalausu	ástandi	(þ.e.	að	fyrirbyggja	verki).	

												1	 						2	 						3	

17.	Sterkir	ópíóíðar	sem	notaðir	eru	í	verkjameðferð,	
t.d.	morfín,	eru	líklegir	til	þess	að	valda	fíkn	hjá	

öldruðum	ef	gefið	er	í	stórum	skömmtum.	

												1	 						2	 						3	

18.	Ekki	er	æskilegt	að	gefa	veikum	öldruðum	
einstaklingum	sterka	ópíóða	vegna	þess	að	það	getur	

valdið	öndunarbælingu.	

												1	 						2	 						3	

19.	Betra	er	að	gefa	ópíóíða	eftir	þörfum	frekar	en	
reglulega.	

												1	 						2	 						3	

20.	Verkjalyfjameðferð	er	árangursríkari	hjá	ungum	
fullorðnum	einstaklingum	en	öldruðum.	

												1	 						2	 						3	

21.	Árangur	verkjalyfjameðferðar	varir	lengur	hjá	
öldruðum	en	ungum	fullorðnum	einstaklingum.	

												1	 						2	 3	

22.	Við	mat	á	árangri	verkjameðferðar	ætti	að	horfa	á	
orsök	verkjanna	frekar	en	á	mat	sjúklingsins	á	styrk	

þeirra.	

										1	 					2	 						3	

23.	Lífsmörk	eru	áreiðanlegur	mælikvarði	á	styrkleika	
verkja	hjá	einstaklingnum.	

										1	 					2	 						3	

24.	Þegar	hægt	er	að	dreifa	athygli	einstaklingsins	frá	
verkjunum	er	ólíklegt	að	um	slæma	verki	sé	að	ræða.	

										1	 					2	 						3	

25.	Fólk	getur	sofið	þrátt	fyrir	að	vera	með	slæma	
verki.	

										1	 					2	 						3	
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26.	Það	að	aldraður	einstaklingur	tjái	ekki	verki	þýðir	
ekki	að	verkir	séu	ekki	til	staðar.	

										1	 					2	 						3	

27.	Aldraðir	einstaklingar	með	væga	til	miðlungs	
vitræna	skerðingu	eru	ófærir	um	að	tjá	sig	sjálfir	

nákvæmlega	um	verki,	s.s.	með	því	að	staðsetja	verkina	

og	lýsa	með	orðum.	

										1	 					2	 						3	

28.	Við	mat	á	verkjum	aldraðra	sem	ekki	geta	tjáð	
verki	sína	með	orðum	þarf	að	nota	matsaðferðir	sem	

felast	í	því	að	horfa	á	og	fylgjast	með	einstaklingnum.	

										1	 					2	 						3	

29.	Meirihluti	aldraðra	einstaklinga	hafa	einhvers	
konar	heilsufarsvandamál	sem	geta	haft	hamlandi	áhrif	

á	hugarstarf	og	vitræna	getu.	

										1	 					2	 							3	

30.	Vitræn	skerðing	er	óhjákvæmilegur	hluti	af	því	að	
eldast.	

										1	 					2	 							3	

31.	Sumir	aldraðir	einstaklingar	kvarta	um	verki	til	
þess	að	fá	athygli.	

										1	 					2	 							3	
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C	HLUTI	
Þessi	hluti	miðar	að	því	að	kanna	hvernig	þú	metur	verki	
hjá	öldruðum	einstaklingum.	Vinsamlega	svaraðu	öllum	
atriðum	sem	fylgja	hvorri	dæmisögu.	

Dæmasaga	1	

Lilja	er	70	ára	gömul	kona	sem	fékk	heilablóðfall	fyrir	þremur	mánuðum.	
Venjulega	býr	hún	hjá	dóttur	sinni	sem	er	ógift	og	er	hennar	
umönnunaraðili.	Nýlega	fór	að	vera	erfiðara	fyrir	dótturina	að	sjá	um	
hana	og	því	var	Lilja	lögð	inn	á	hjúkrunarheimilið	þar	sem	þú	starfar	og	
hefur	hún	verið	í	þinni	umsjá	síðastliðna	fimm	daga.	Lilja	er	lömuð	
vinstra	megin	í	andliti.	Hún	getur	ekki	tjáð	sig	í	töluðu	máli,	en	gefur	
stundum	frá	sér	hljóð,	stunur	og	geiflur.	Þegur	þú	ert	að	aðstoða	Lilju	við	
bað	og	réttir	úr	hægri	fæti	til	að	þvo	henni	þá	ýtir	hún	þér	í	burtu	með	
vinstri	hendi.	Þetta	gerir	hún	í	hvert	skipti	sem	þú	aðstoðar	hana	við	bað	
og	eftir	baðið	er	hún	ósamvinnuþýð	og	forðast	augnsamband.	Þegar	
dóttir	hennar	sem	er	vön	að	annast	hana	býður	henni	að	drekka	neitar	
hún.	Þú	tekur	eftir	því	að	hún	er	með	tár	í	hægra	auga.		
Miðað	við	lýsinguna	hér	að	framan	hvernig	myndir	þú	meta	verki	
hjá	Lilju?		
	
Vinsamlega	lestu	hverja	fullyrðingu	fyrir	sig	og	merktu	við	viðeigandi	
svarmöguleika.	

Svarmöguleikar	
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Ekki	viss	=	0	-	Alls	ekki	=	1	-	Einu	sinni	á	dag	=	2	-	Í	flestum	tilfellum	
sem	ég	bauð	upp	á	umönnun	=	3	-	Í	öllum	tilfellum	sem	ég	bauð	upp	
á	umönnun	=	4.	

	

	

	

	 Ekki	
viss	

Alls	
ekki	
(Aldrei)	

Einu	
sinni	
á	
dag	

Oftast		
Þegar	
ég	
sinni	
henni	

Í	
hvert	
skipti	
sem	
ég	
sinni	
henni	

32.	Ég	myndi	meta	
andlitstjáningu	hennar.	

0	 	1	 			2	 				3	 			4	

33.	Ég	myndi	hlusta	á	hljóð	og	
raddbeitingu	hennar	og	hvort	og	
þá	hvaða	orð	hún	notar	til	að	tjá	
verkina.	

						0	 	1	 			2	 				3	 			4	

34.	Ég	myndi	horfa	á	
líkamshreyfingar/líkamstjáningu		
hennar.		

0	 1	 			2	 				3	 			4	

35.	Ég	myndi	fylgjast	með	
breytingum	á	viðbrögðum	
hennar	og	samskiptum	við	annað	
fólk.	

0	 1	 			2	 				3	 			4	

36.	Ég	myndi	fylgjast	með	
breytingum	á	daglegri	virkni	
hennar	og	rútínu.	

0	 1	 			2	 				3	 			4	

37.	Ég	myndi	fylgjast	með	
andlegu	ástandi	hennar.	

0	 1	 			2	 				3	 			4	

	
38.	Eru	aðrir	þættir	sem	þú	myndir	vilja	taka	til	athugunnar?	Ef	já,	
hvaða	þættir?		
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_____________________________________________________________________	

_____________________________________________________________________	

_____________________________________________________________________	

_____________________________________________________________________	

_____________________________________________________________________	

	

	
	
39.	Vilt	þú	nálgast	verkjamatið	á	annan	hátt?	Ef	já,	þá	hvernig?		
	

_____________________________________________________________________	

_____________________________________________________________________	

_____________________________________________________________________	

_____________________________________________________________________	

_____________________________________________________________________	
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Dæmisaga	2	

Lárus	er	74	ára	gamall	karlmaður	sem	lagður	var	inn	á	hjúkrunarheimili	
fyrir	einni	viku	með	hitavellu	af	óþekktri	ástæðu	og	smávægilegt	
ruglástand.	Fram	að	þessu	hefur	hann	verið	rólegur	og	meðfærilegur	
sjúklingur.	Vegna	stækkunar	á	blöðruhálskirtli	þarf	hann	að	tappa	af	sér	
þvagi	og	hefur	venjulega	verið	sjálfbjarga	með	það.	Þetta	er	í	fimmta	
skipti	sem	þú	sinnir	honum	og	nýjustu	lífsmarkamælingar	hljóða	upp	á;	
hiti	37,8,	púlsinn	100,	blóðþrýstingur	er	150/85	og	öndun	20.		
Hann	tjáir	sig	ekki	í	töluðu	máli	og	svarar	ekki	þegar	talað	er	til	hans.	
Hann	kallar	látlaust,	mamma,	mamma	hvar	er	maturinn	minn?	Hann	er	
eirðarlaus	og	gengur	um	gólf	og	neitar	að	setjast	á	stól.	Þegar	hann	sest	
þá	tekur	þú	eftir	því	að	hann	rær	sér	fram	og	aftur.	Þú	tekur	eftir	því	að	
ruglástand	eykst	og	hann	er	ekki	meðvitaður	um	veru	sína	á	stofnun.		
Miðað	við	lýsinguna	hér	að	framan	hvernig	myndir	þú	meta	verki	
hjá	Lárusi?		
Vinsamlega	lestu	hverja	fullyrðingu	fyrir	sig	og	merktu	við	viðeigandi	
svarmöguleika.	

Svarmöguleikar	

Ekki	viss	=	0	-	Alls	ekki	=	1	-	Einu	sinni	á	dag	=	2	-	Í	flestum	tilfellum	
sem	ég	bauð	upp	á	umönnun	=	3	-	Í	öllum	tilfellum	sem	ég	bauð	upp	
á	umönnun	=	4	

	 Ekki	
viss	

Alls	ekki	
(Aldrei)	

Einu	
sinni	
á	dag	

Oftast	
þegar	
ég	sinni	
honum	

Í	 hvert	
skipti	
sem	 ég	
sinni	
honum	

40.	Ég	myndi	meta	andlitstjáningu	
hans.	

0	 1	 2	 3	 4	

41.	Ég	myndi	hlusta	á	hljóð	og	
raddbeitingu	hans	og	hvort	og	þá	
hvaða	orð	hann	notar	til	að	tjá	
verkina.	

0	 1	 2	 3	 4	
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42.	Ég	myndi	horfa	á	
líkamshreyfingar/líkamstjáningu	
hans.	

0	 1	 2	 3	 4	

43.	Ég	myndi	fylgjast	með	
breytingum	á	viðbrögðum	hans	og	
samskiptum	við	annað	fólk.	

0	 1	 2	 3	 4	

44.	Ég	myndi	fylgjast	með	
breytingum	á	daglegri	virkni	hans	og	
rútínu.	

0	 1	 2	 3	 4	

45.	Ég	myndi	fylgjast	með	andlegu	
ástandi	hans.	

0	 1	 2	 3	 4	

	
	
46.	Eru	aðrir	þættir	sem	þú	myndir	vilja	taka	til	athugunnar?	Ef	

já,	hvaða	þættir?	

______________________________________________________________________	

______________________________________________________________________	

______________________________________________________________________	

______________________________________________________________________	

______________________________________________________________________	

	
	
	
47.	Vilt	þú	nálgast	verkjamatið	á	annan	hátt?	Ef	já,	þá	hvernig?		

______________________________________________________________________	
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______________________________________________________________________	

______________________________________________________________________	

______________________________________________________________________	

______________________________________________________________________	

	

	

	

	

Með	kæru	þakklæti	fyrir	þátttökuna	og	að	hafa	gefið	þér	tíma	

til	að	svara	spurningalistanum.	

Þitt	framlag	skiptir	máli.	

	




