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Útdráttur 

Áður en börn og unglingar eru send í ítarlegt greiningarviðtal hjá fagaðilum getur verið gott 

að skima fyrir þeim helstu geðröskunum sem grunur leikur á að séu til staðar. Þannig má 

spara dýrmætan tíma og fjármagn auk þess að draga úr óþarfa þjáningu með því að halda 

misvísunum í lágmarki. Tilfinningalistinn (The Revised Child Anxiety and Depression Scale) 

er skimunarlisti sem skimar fyrir kvíða, áráttu og þráhyggjuröskun og þunglyndi hjá börnum 

og er til í foreldra- og sjálfsmatsútgáfu. Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna 

skimunareiginleika listans á klínísku úrtaki frá Barna- og unglingageðdeild Landspítalans og 

Litlu Kvíðameðferðarstofunni. Börn og foreldrar þeirra fylltu út spurningalistann áður en þau 

komu í hálfstaðlað greiningarviðtal. Þátttakendur voru 64 börn og unglingar á aldrinum 8-18 

ára ásamt foreldrum eða forráðamönnum sínum. Skimunareiginleikar Tilfinningalistans 

fengust með ROC greiningu á svörum þátttakenda. Hlutfall undir svæði var á bilinu 0,71-0,88 

fyrir alla kvarða listans að undanskildum kvörðum almennrar kvíðaröskunar (GAD) og 

áráttu- og þráhyggjuröskunar (OCD) á sjálfsmatinu þar sem mælingar voru ekki marktækar. 

Þá var kannað hvort foreldralistinn bætti einhverjum upplýsingum við sjálfsmatið og öfugt. 

Niðurstöður rannsóknar sýndu að foreldralistinn bætti markvert við alla kvarða listans nema 

OCD og GAD. Sjálfsmat barna bætti einungis við upplýsingum á kvarða þunglyndis, 

felmtursröskunar, almennrar kvíðaröskunar og félagskvíða. Þá voru foreldrar í flestum 

tilfellum betri matsmenn á kvíða og áráttu- og þráhyggjueinkenni barnanna sinna en börnin 

sjálf. Þegar kom að því að meta þunglyndi, félagskvíða og aðskilnaðarkvíða voru börn og 

foreldrar svipað góðir matsmenn. 
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Abstract 

Screening for the most common psychological illnesses for children and adolescents before 

administrating a structured standardized diagnostic interview can be beneficial. By keeping 

false referrals to thorough and time-consuming interviews at the bare minimum, suffering can 

be reduced while valuable time and money can also be saved. The Revised Child Anxiety and 

Depression Scale (RCADS) is a 47-item questionnaire that measures symptoms of anxiety, 

depression and obsessive and compulsive disorder in children aged 8-18 years old. The 

questionnaire comes in form of child-version (self-report) and parent version. Purpose of the 

research was to assess the screening efficiency of the questionnaire in a clinical sample from 

the youth psychiatric ward at the University Hospital in Iceland (Barna- og unglingageðdeild 

Landspítalans BUGL) and from the Anxiety Centre for Children, Adolescents and Young 

Adults (Litla KMS). Children and their parents answered RCADS before attending a 

semistructured standardized diagnostic interview. Participants were 64 children and 

adolescents 8 to 18 years old and their parent or guardian. ROC analysis was used to 

determine the screening efficiency of RCADS. Area under the curve was between .71 and .88 

for all scales and subscales of RCADS a part from the subscale of separational anxiety 

disorder (SAD) and obsessive compulsive disorder (OCD) on the child-version. Contribution 

of each questionnaire to the full model was then checked, first we added parent information 

to the child information and vice versa. Results showed that the parent version added 

significantly to the self-report on all scales and subscales except on OCD and generalized 

anxiety disorder (GAD). The self-report only added information to the subscales of 

depression, panic disorder, social anxiety disorder and GAD. In most cases parents were 

more reliable informants for assessment of symptoms of anxiety and obsessive compulsive 

disorder. However when assessing depression, social anxiety and separational anxiety 

disorder children tend to be just as good informants as their parents. 
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Inngangur 

Geðraskanir og annar tilfinningavandi, hafa líklegast sjaldan verið jafn umfangsmikilar í 

samfélagslegri umræðu eins og upp á síðkastið. Rannsóknir hafa sýnt að um 15-20% barna og 

unglinga þjáist af kvíðaröskun einhvern tímann á lífsleiðinni (Beesdo, Knappe og Pine, 2009; 

Ezpeleta, Keeler, Erkanli, Costello og Angold, 2001). Sömuleiðis greinast um 2,8% barna á 

aldrinum 6-12 ára með þunglyndi og 5,6% unglinga á aldrinum 13-18 ára glíma við sömu 

röskun (Costello, Erkanli og Angold, 2006). Rannsóknir hafa sýnt að barn sem glímir við 

kvíðaröskun er mun næmara fyrir því að þróa með sér aðra kvíðaröskun, þunglyndi eða 

leiðast út í vímuefnanotkun (Costello, Mustillo, Erkanli, Keeler og Angold, 2003; Kendall, 

o.fl., 2010). Þar að auki er þunglyndi stór áhættuþáttur þegar kemur að sjálfsvígstilraunum 

(Hopkins, Crosland, Elliott og Bewley, 2015). Það getur því skipt sköpum að koma auga á 

slíkan vanda snemma í ferlinu svo hægt sé að greina hann ítarlega og grípa inn í áður en 

vandinn magnast (Wang, o.fl., 2005). Þá hefur verið sýnt fram á að með meðferðarúrræðum á 

borð við hugrænni atferlismeðferð við kvíða hjá unglingum megi fyrirbyggja eða draga úr 

ýmsum þunglyndiseinkennum síðar á lífsleiðinni (Silk o.fl., 2019). 

 Því miður virðist sem kvíðaraskanir séu vangreindar meðal barna og unglinga og þar 

af leiðandi mun færri sem fá meðferð en raunverulega þyrftu á henni að halda (Emslie, 2008; 

Esbjørn, Sømhovd, Turnstedt og Reinholt-Dunne, 2012; Hansen, Oerbeck, Skirbekk og 

Kristensen, 2016). Það sama á við um þunglyndi og þunglyndisraskanir jafnvel þótt að 

hlutfall þeirra barna og ungmenna sem leita sér aðstoðar vegna sálrænna kvilla hafi stóraukist 

á undanförnum árum (Olfson, Blanco, Wang, Laje og Correll, 2014). Ýmsir þættir gera það 

að verkum að erfitt getur reynst að greina sálrænan vanda hjá börnum og unglingum; til að 

mynda getur vandinn einungis verið til staðar í ákveðnum aðstæðum eins og á heimilinu eða í 

skólanum (Garber og Weersing, 2010; Seligman og Ollendick, 1998). Því getur verið hentugt 

að afla upplýsinga með mismunandi aðferðum (e. multi-method) og frá mismunandi 
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upplýsingagjöfum (e. multi-informant) (De Los Reyes o.fl., 2015; Lewis o.fl., 2014). 

Gagnaöflun getur farið fram með ýmsum aðferðum svo sem með spurningalistum, 

óstöðluðum viðtölum, greiningarviðtölum, beinu áhorfi o.s.frv. Með því að safna 

upplýsingum með mismunandi aðferðum frá nokkrum aðilum sem upplifa einkenni röskunar 

í mismunandi umhverfi og aðstæðum má takast á við ákveðinn vandamál við greiningar eins 

og þóknunaráhrif og dagsform upplýsingagjafa (Lewis o.fl., 2014). 

Algeng mælitæki sem fagaðilar styðjast við við greiningar á geðrænum vanda eins og 

þunglyndi og kvíðaröskun eru stöðluð greiningarviðtöl og spurningalistar. Spurningalistarnir 

hafa þann kost að þeir eru fljótlegir og einfaldir í notkun en greiningarviðtölin krefjast þess 

oft að spyrjandinn hafi hlotið þjálfun og færni í fyrirlögn (Craig, 2005). Greiningarviðtöl taka 

yfirleitt lengri tíma og þá getur verið mikilvægt að fyrirlögn sé í umsjón sérfræðings eða 

annars fagaðila með sérþekkingu á viðtalinu. Til dæmis er greiningarviðtalið Schedule for 

Affective Disorders and Schizophrenia for School-Age Children (K-SADS) spyrjendamiðað 

en slík viðtöl krefjast mikillar klínískrar þekkingar og reynslu (Gísli Baldursson, Páll 

Magnússon, H. Magnús Haraldsson og Matthías Halldórsson, 2012; Kaufman J. o.fl., 1997; 

Lauth, Levy, Júlíusdóttir, Ferrari og Pétursson, 2008). Stöðluð og hálfstöðluð viðtöl hafa 

reynist mjög vel sem greiningartæki og eru mun áreiðanlegri en óstöðluð viðtöl, sérstaklega 

þegar um er að ræða hulinn vanda eins og kvíða og þunglyndi (Miller, Dasher, Collins, 

Griffiths og Brown, 2001). Rannsóknir á notkun staðlaðra greiningarviðtala í klínísku úrtaki 

barna og unglinga hafa sýnt að sé ekki notast við slík mælitæki eykst hættan á vangreiningu 

til muna (Hansen, Oerbeck, Skirbekk og Kristensen, 2016). Niðurstöður rannsóknar Lauth 

o.fl. (2008) á notagildi K-SADS við greiningar á Barna og unglingageðdeild Landspítalans 

(BUGL) sýndu til að mynda að með því að styðjast við hálfstaðlað greiningarviðtal eru mun 

meiri líkur á að greina algengan sálrænan vanda á borð kvíðaraskanir, þunglyndi og 

tvískautaraskanir. En þar sem slík greiningarviðtöl geta verið tímafrek og krefjast oft mikillar 
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sérþekkingar væri æskilegt að skima fyrst fyrir vandanum með mælitæki sem er auðvelt og 

fljótlegt í fyrirlögn (Einar Guðmundsson, 1999). Þar geta sjálfsmatskvarðar komið að góðum 

notum sem skimunartæki og geta þá leiðbeint fagaðilanum í ákvarðanatökuferlinu hvort vísa 

þurfi viðkomandi í frekara mat (Gísli Baldursson, Páll Magnússon, H. Magnús Haraldsson og 

Matthías Halldórsson, 2012; Wolpert, Cheng og Deighton, 2015).  

Þunglyndi og kvíði snemma á lífsleiðinni hafa oft í för með sér mikla skerðingu 

félagslega og þegar þessar raskanir hafa komið upp hjá einstaklingnum þá eru þær mun 

líklegri til þess að skjóta aftur upp kollinum síðar. Þar að auki er þunglyndi snemma á ævinni 

stór áhættuþáttur þegar kemur að sjálfsvígum ungmenna (Harrington og Clark, 1998). Þar 

fyrir utan getur snemmtæk íhlutun sparað einstaklingnum, fjölskyldu hans og samfélaginu í 

heild, verulegar upphæðir en sálrænn vandi helst oft í hendur við aukna þörf fyrir 

geðheilbrigðisþjónustu og langvarandi fjarveru frá vinnu (Harrington, Fudge, Rutter, Pickles 

og Hill, 1990). Það er því mikilvægt að bæta getu okkar til að greina einstaklinga snemma 

sem þurfa á aðstoð að halda svo hægt sé að draga úr einkennum röskunar og bæta lífsgæði 

einstaklingsins til frambúðar. 

Fjölmargir skimunarlistar hafa verið hannaðir á undanförnum árum sem eiga að skima 

fyrir kvíða eða þunglyndi hjá börnum og unglingum eins og Children‘s Depression Inventory 

(CDI), Spence Children’s Anxiety Scale (SCAS) og Revised Children’s Manifest Anxiety 

Scale (RCMAS), Multidimensional Anxiety Scale for Children (MASC) og The Screen for 

Child Anxiety Related Emotional Disorders Revised (SCARED-R). Þó próffræðilegir 

eiginleikar þessara lista teljist að miklu leyti viðunandi eru vankantar á þeim en CDI og 

RCMAS listarnir virðast til að mynda meta víðari hugtök um sálrænan vanda frekar en 

aðgreina milli þunglyndis og kvíða (Chorpita, Moffitt og Gray, 2005; Stark og Laurent, 

2001). Kvíðakvarðinn MASC býr yfir takmarkaðri getu til að aðgreina mili raskana eftir 

DSM kerfinu og því kann að vera að hann henti ekki sérlega vel til skimunar á DSM 
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greiningum í klínískum aðstæðum (van Gastel og Ferdinand, 2008). Þá ættu fagaðilar að fara 

varlega í að túlka og meta undirkvarða SCARED listans heldur styðjast frekar við 

heildarkvarðann (DeSousa o.fl., 2014). Þó að rannsóknir bendi til þess að listarnir séu 

réttmætir og áreiðanlegir þá eru niðurstöður þeirra oft ekki nógu nákvæmar þegar kemur að 

því að meta og greina sértækar kvíðaraskanir (Esbjørn, Hoeyer, Dyrborg, Leth og Kendall, 

2010). Sjálfsmatslistinn SCAS hafði óviðunandi þátttabyggingu og samsvöruðu undirþættir 

listans ekki nógu vel greiningum á kvíðaröskunum í DSM-IV og því var Tilfinningalistinn 

The Revised Child Anxiety and Depression Scale (RCADS) hannaður út frá SCAS (Chorpita, 

Yim, Moffitt, Umemoto og Francis, 2000). Hann metur einkenni kvíða og þunglyndis út frá 

DSM greiningarviðmiðum og er ætlaður fyrir börn á aldrinum 8-18 ára. Þáttabygging og 

próffræðilegir eiginleikar listans hafa reynst góðir, eða í það minnsta viðunandi, í erlendum 

rannsóknum (Chorpita, Moffitt og Gray, 2005). Guðríður Þóra Gísladóttir, Urður Njarðvík, 

Dagmar Kristín Hannesdóttir og Freyr Halldórsson (2014) könnuðu próffræðilega eiginleika 

íslenskrar þýðingar á Tilfinningalistanum og var samleitni- og sundurgreiningarréttmæti hans 

viðunandi og í samræmi við erlendar rannsóknir. Fáar rannsóknir eru hins vegar til á 

skimunareiginleikum listans (Becker, Schindler, Luebbe, Tamm og Epstein, 2017; Chorpita, 

Moffitt og Gray, 2005; Ebestuani, Bernstein, Nakamura, Chorpita og Weisz, 2009). Því er 

markmið þessarar rannsóknar að kanna skimunareiginleika íslenskrar þýðingar The Revised 

Child Anxiety and Depression Scale (RCADS) og bera saman við niðurstöður á ítarlegu 

greiningarviðtali og ákvarða hentugasta viðmiðunargildið (e. cut-off) fyrir heildarkvarða og 

undirkvarða skimunarlistans sem getur nýst sálfræðingum og öðru fagfólki. Það er gert til 

þess að bæta skimun og greiningu á kvíðaröskunum og þunglyndi þannig að hægt verði að 

veita fleiri börnum sem glíma við slíkan vanda viðeigandi meðferð og draga úr kostnaði með 

því að þurfa mögulega ekki að senda öll börn sem grunur leikur á séu með röskun í ítarlegra 

mat. (Einar Guðmundsson, 1999). 
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Aðferð 

Þátttakendur 

Rannsóknin fór fram í samstarfi við Litlu kvíðameðferðarstöðina (Litla KMS) og Barna og 

unglingageðdeild Landspítalsans (BUGL). Litla KMS er sérhæfð sálfræði- og 

ráðgjafaþjónusta fyrir börn, unglinga og ungmenni en sinnir einnig aðstandendum og 

handleiðslu fyrir fagaðila. BUGL veitir börnum og unglingum með þroska- og geðraskanir 

margvíslega þjónustu hvort sem er gegnum göngudeild eða legudeild. Á göngudeild veita 

starfsmenn BUGL börnum og unglingum upp að 18 ára aldri, með flókinn og alvarlegan 

geðrænan vanda sérhæfða, þverfaglega þjónustu auk þess að veita fjölskyldum og 

aðstandendum barnanna ráðgjöf og þjónustu. Legudeildin er úrræði fyrir börn og unglinga 

sem þurfa á tímabundinni innlögn að halda sökum geðræns vanda þegar önnur þjónusta nægir 

ekki, þá einkum og sér í lagi ef viðkomandi er að glíma við sjálfsvígshugsanir eða hefur reynt 

að svipta sig lífi.  

 Öllum börnum á aldrinum 6-18 ára sem komu á BUGL eða hófu meðferð á Litlu 

KMS annars vegar á tímabilinu 10. febrúar 2018 til 27. mars 2018 og hins vegar á tímabilinu 

21. janúar 2019 til 15. mars 2019 var boðin þátttaka í rannsókninni. Haft var samband við öll 

börn og foreldra sem gáfu leyfi til þess en skilyrðin fyrir þátttöku voru að barnið væri á 

aldrinum 6-18 ára og að minnsta kosti annað foreldrið og barnið töluðu og skildu íslensku 

auk þess að gefa upplýst samþykki fyrir þátttöku. Ekki var gerður greinarmunur á 

þátttakendum eftir því hvort viðkomandi hefði áður farið í gegnum greiningaferli og fengið 

meðferð né því hvort viðkomandi var að koma í endurkomu eða í fyrsta skipti. Af þeim sem 

boðið var að taka þátt í rannsókninni voru tíu sem afþökkuðu þátttöku og einn þátttakandi var 

útilokaður vegna tungumálaörðugleika. Samtals tóku því 70 þátttakendur þátt en af þeim voru 

64 á aldrinum 8 - 18 ára. 
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Mælitæki 

Tilfinningalistinn The Revised Child Anxiety and Depression Scale (RCADS) er skimunarlisti 

fyrir börn sem metur kvíða- og depurðareinkenni samkvæmt greiningarviðmiðum DSM-IV 

(Chorpita, Yim, Moffitt, Umemoto og Francis, 2000). RCADS er til í tveimur útgáfum, 

annars vegar sjálfsmatslisti (RCADS-C) fyrir börn á aldrinum 8-18 ára og hins vegar 

foreldraútgáfa (RCADS-P) en báðar útgáfur innihalda sömu 47 spurningarnar með 

svarmöguleikunum aldrei (0 stig), stundum (1 stig), oft (2 stig) og alltaf (3 stig). 

Tilfinningalistinn hefur 6 undirkvarða en þeir eru: aðskilnaðarkvíðaröskun (seperation 

anxiety disorder), almenn kvíðaröskun (generalized anxiety disorder), félagskvíðaröskun 

(social phobia), felmtursröskun (panic disorder), áráttu- og þráhyggjuröskun (obsessive-

compulsive disorder) og þunglyndi(depression) (Chorpita, Yim, Moffitt, Umemoto og 

Francis, 2000). Rannsóknir benda til þess að próffræðilegir eiginleikar heildarkvarða og 

undirkvarða Tilfinningalistans séu góðir eða í það minnsta viðunandi í öllum tilfellum 

(Chorpita, Yim, Moffitt, Umemoto og Francis, 2000; Chorpita, Moffitt og Gray, 2005). 

Listinn hefur einnig verið þýddur yfir á nokkur tungumál og þar á meðal íslensku en 

rannsóknir benda til þess að próffræðilegir eiginleikar þýddu listanna séu sömuleiðis góðir 

eða að minnsta kosti viðunandi (Chorpita, Ebesutani og Spence, 2015; Chorpita, Moffitt og 

Gray, 2005; Esbjørn, Sømhovd, Turnstedt og Reinholt-Dunne, 2012; Guðríður Þóra 

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

Tilfinningalistinn var þýddur yfir á íslensku af Guðríði Þóru Gísladóttur, Urði Njarðvík, 

Dagmar Kristínu Hannesdóttur og Frey Halldórssyni (2014). 

 

Notast var við staðlaða greiningarviðtalið DSM-5 Schedule for Affective Disorders and 

Schizophrenia for School Aged Children - Present and Lifetime version (K-SADS-PL) til 
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samanburðar í þessari rannsókn. K-SADS er hálfstaðlað greiningarviðtal fyrir börn á 

aldrinum 6 til 18 ára og foreldra þeirra en viðtalið var gefið út árið 1997 og var þá byggt á 

greiningarviðmiðum úr DSM-III-R og DSM-IV (Kaufman o.fl., 1997). Síðan þá hefur 

viðtalið verið endurútgefið eftir nýjustu greiningarviðmiðum úr DSM-5 (Kaufman o.fl., 

2016) en þau komu út árið 2013 (American Psychiatric Association, 2013). Viðtalið nær yfir 

53 raskanir þar sem flestar spurningarnar eru skoraðar á fjögurra stiga Likert-kvarða; 0=engar 

upplýsingar, 1=ekki til staðar, 2=undir mörkum og 3=yfir mörkum. Viðtalið er lagt fyrir barn 

og foreldri en síðan eru svör þeirra sameinuð af fagaðila sem leggur um leið lokamat á svörin 

með tilliti til annarra upplýsingar sem hann kann að búa yfir, til dæmis úr öðrum mælitækjum 

eða beinu áhorfi úr viðtalinu (Kaufman o.fl., 1997). Í þessari rannsókn var einungis stuðst við 

upplýsingar úr greiningarviðtalinu sjálfu við lokamat á svörum í K-SADS-PL en ekki öðrum 

mælitækjum til að hægt væri að kanna réttmæti. Viðtalið skiptist í skimunarhluta og viðauka 

en skori barn yfir mörkum á einhverjum hlutum skimunarlistans er farið í tilheyrandi viðauka 

að loknu skimunarhlutanum (Kaufman o.fl., 1997). Rannsóknir á próffræðilegum eiginleikum 

DSM-IV K-SADS-PL og DSM-5 K-SADS-PL hafa sýnt fram á að viðtalið býr yfir viðunandi 

áreiðanleika, aðgreiningar- og samleitniréttmæti (Birmaher o.fl., 2009; Kaufman o.fl., 1997) 

og eins benda rannsóknir á erlendum þýðingum á viðtalinu á það sama (Chamber o.fl., 1985; 

Ghanizadeh, Mohammadi og Yazdanshenas, 2006; Villabø, Oerbeck, Skirbekk, Hansen og 

Kristensen, 2016; de la Peña o.fl., 2018). Viðtalið var í heild sinni þýtt yfir á íslensku árið 

2003-2004 en niðurstöður úr rannsóknum á próffræðilegum eiginleikum íslensku 

þýðingarinnar á DSM-IV K-SADS-PL eru í samræmi við rannsóknir á erlendum útgáfum 

listans (Lauth, Magnússon, Ferrari og Pétursson, 2009). Þá reyndist matsmannaáreiðanleiki 

viðtalsins frammúrskarandi (Kappa 0,93-) á öllum röskunum að undanskildri felmtursröskun 

(Kappa 0,65) í íslenskru þýðingunni (Harpa Hrönn Harðardóttir, 2018; Hjördís Ólafsdóttir, 

2018). Ólafur Þórðarson (2019) kannaði einnig matsmannaáreiðanleika greiningaviðtalsins 
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og reyndist hann viðunandi til ágætur (Kappa 0,57–0,90) fyrir allar raskanir og í flestum 

tilvikum ágætur (Kappa > 0,75). 

 

Framkvæmd 

Vísindasiðanefnd heilbrigðisráðuneytisins gaf leyfi (númer leyfis 17-198) fyrir rannsókninni 

þann 24. október 2017 auk þess að framkvæmdarstjóri lækninga á Landspítalanum gaf leyfi 

til rannsóknar á BUGL og Litlu KMS. Rannsóknin hófst á þýðingu og staðfærslu á K-SADS-

PL og var fyrsti hluti rannsóknar í höndum tveggja sálfræðinema ásamt Guðmundi 

Skarphéðinssyni dósent við sálfræðideild Háskóla Íslands. Þá voru þeir hlutar viðtalsins sem 

snúa að lyndisröskunum, kvíðaröskunum, áfallaröskunum og áráttu- og þráhyggjuröskun 

ásamt viðeigandi viðaukum þýddir og staðfærðir. Íslenska þýðingin á DSM-IV K-SADS-PL 

var höfð til hliðsjónar við þýðinguna þar sem stór hluti viðtalsins var óbreyttur frá þeirri 

útgáfu (Harpa Hrönn Harðardóttir, 2018; Hjördís Ólafsdóttir, 2018; Lauth, Magnússon, 

Ferrari og Pétursson, 2009). Þýðingin fór fram með viðurkenndu vinnuferli til þýðingar á 

erlendu matstæki, þannig að gerðar voru tvær óháðar þýðingar á viðtalinu sem síðar voru 

sameinaðar af þriðja aðila (Einar Guðmundsson, 2005-2006). 

Síðari hluti þýðingarferlisins fór fram ári síðar en þá voru aðrir þrír sálfræðinemar á 

meistarastigi sem þýddu og staðfærðu eftirfarandi raskanir: Mislyndisröskun viðauki 

(disruptive mood dysregulation disorder), ámiga (enuresis) og áskita (encopresis), 

lystarstol/sjálfssvelti (anorexia), lotugræðgi (bulimia), átkastaröskun (binge-eating disorder), 

athyglisbrestur með/án ofvirkni (attention deficit hyperactivity disorder), 

mótþróaþrjóskuröskun (oppositional defiant disorder), hegðunarröskun (conduct disorder), 

tourette-heilkenni (tourette syndrome), langvinn hreyfi- eða hljóðkipparöskun (persistent 

motor or vocal tic disorder), skammvinn kækjaröskun (provisional tic disorder) og 
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einhverfurófsröskun (autism spectrum disorder). Enn á eftir að þýða geðrofs-, tvískauta- og 

fíkniraskanir fyrir nýjustu útgáfu af íslenskri þýðingu á K-SADS-PL. 

 Þrír meistaranemar í sálfræði lögðu K-SADS greiningarviðtalið fyrir. Þeir fengu 

viðeigandi þjálfun í fyrirlögn á K-SADS-PL áður en hafist var handa við gagnasöfnun. Fyrst 

sátu nemarnir 10 tíma námskeið hjá þeim Bertrand Lauth og Páli Magnússyni, sem þýddu og 

staðfærðu DSM-IV K-SADS-PL þar sem farið var ítarlega í gegnum þá útgáfu af viðtalinu. 

Síðan fengu nemendur handleiðslu frá leiðbeinanda ásamt öðrum sérfræðingum þar sem farið 

var ítarlega yfir hvert og eitt atriði á greiningarviðtalinu á upptöku af upprunalegu útgáfu 

DSM-IV K-SADS-PL. Farið var yfir skorun og hún samþætt til að samræma betur túlkun á 

svörum til að auka samræmi milli matsmanna. 

 Forgreiningarteymið sem tekur við nýjum málum á BUGL hafði samband við foreldra 

og forráðamenn þeirra barna sem þangað leituðu og buðu þeim þátttöku í rannsókninni ef þeir 

uppfylltu skilyrði fyrir þátttöku. Eins var það í höndum meðferðaraðila á Litlu KMS að bjóða 

þeim sem þangað leituðu að taka þátt í rannsókninni. Öllum börnum sem leituðu á þessa staði 

á þessum tilteknu tímabilum var boðin þátttaka í rannsókninni en það var gert til að fá nokkuð 

óskekkt klínískt úrtak. Það var síðan í höndum rannsakenda að hafa samband við þá sem 

samþykktu og bóka í greiningarviðtöl. Þegar þátttakandi var kominn með bókað viðtal var 

honum úthlutað rannsóknarnúmer og umslag með spurningalistum merkt með því númeri 

sent heim til þátttakanda. Auk matslistana fylgdu upplýsingar um rannsóknina auk upplýst 

samþykki fyrir foreldri/forráðamann. Þá fylgdi sér blað fyrir upplýst samþykki fyrir börn 

undir 11 ára aldri og sér blað fyrir upplýst samþykki fyrir börn 12 ára og eldri. Af þeim 

spurningalistum sem sendir voru heim verður einungis notast við RCADS-C og RCADS-P í 

þessari rannsókn auk niðurstaðna úr K-SADS-PL.  
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 Fyrirlögn á K-SADS-PL fór þannig fram að þegar barn var ekki búið að ná 12 ára 

aldri voru foreldrar og börn saman inni í viðtalinu ásamt einum matsmanni. Að fyrirlögn 

lokinni tók sá aðili saman niðurstöðurnar og lagði lokamat á þær. Í þeim tilfellum þar sem 

þátttakendur voru 12 ára eða eldri voru tekin aðskild viðtöl við foreldra og barn með 

sitthvorum matsmanninum. Þátttakendur og foreldrar/forráðamenn þeirra voru þá bókaðir í 

viðtal á sama tíma til að auðvelda þátttöku. Að lokinni fyrirlögn var það svo í höndum 

matsmanna að komast að sameiginlegri niðurstöðu með hliðsjón af báðum viðtölunum. 

 

Tölfræðileg úrvinnsla 

Við úrvinnslu gagna var notast við 21. útgáfu Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS) þar sem svör þátttakenda úr skimunarlistunum og svör þeirra úr K-SADS voru 

sameinuð í eitt gagnasafn. Þá voru settir saman undirkvarðar sjálfsmatslistans og 

foreldralistans og eins heildarkvarðar um leið. Heildarkvarði kvíða var samsettur úr öllum 

undirkvörðunum nema þunglyndisröskun. Ef þátttakendur svöruðu færri en sem nemur 80% 

þeirra spurninga sem mynda kvarðann var viðkomandi undirkvarði felldur út. Niðurstöður 

greiningaviðtalsins K-SADS voru sameinaðar á sama hátt. Þunglyndisröskun og óyndi voru 

sameinaðar í eina breytu (K-SADS lyndisraskanir), mislyndisröskun var sleppt þar sem 

RCADS þunglyndiskvarðinn var ekki þróaður til að skima eftir mislyndisröskun. 

Kvíðaraskanir á K-SADS voru sameinaðar í eina breytu (K-SADS kvíðaröskun) þar sem 

lagðar voru saman felmtursröskun, víðáttufælni, aðskilnaðarkvíðaröskun, félagskvíðaröskun, 

kjörþögli, sértæk fælni, almenn kvíðaröskun og áráttu- og þráhyggjuröskun. Báðar K-SADS 

breyturnar voru endurkóðaðar þannig að ef gildi breytunnar var 0 = röskun ekki til staðar en 

ef ≥ 1 = röskun til staðar. 
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Þá var einnig stuðst við tölfræðiúrvinnsluforritið MedCalc (19. útgáfu) við 

útreikninga á hentugustu viðmiðunargildum fyrir heildar- og undirkvarða RCADS og 

RCADS-P. Þau fengust með Receiver Operating Characteristic (ROC) kúrfu en auk þeirra 

voru reiknuð Kappa gildi fyrir viðmiðunargildi allra kvarðanna. Þegar verið er að meta 

klínískt notagildi/skimunareiginleika matstækis er notast við hugtökin nákvæmni (e. 

sensitivity) og sérhæfni (e. specificity) til að kanna hversu nákvæmar og réttar vísanir úr 

mælitækinu reynast. Nákvæmni vísar til þess hversu vel mælitækinu tekst að finna þá sem 

þurfa á ítarlegri greiningu að halda á (true positives) meðan sérhæfni vísar til eiginleika þess 

til að finna þá sem ekki þurfa á frekara mati að halda (true negatives) (Einar Guðmundsson, 

1999; Lalkhen og McCluskey, 2008). Rangar greiningar eða misvísanir mælitækis verða til 

þess að einstaklingar án röskunar eru sendir í frekara mat (false positives) og einstaklingar 

með röskun eru ekki sendir í ítarlegri greiningu (false negatives). (Einar Guðmundsson, 

1999). Því þarf að finna gott jafnvægi milli þessara tveggja skimunareiginleika til að 

mælitækið nýtist sem best (Lalkhen og McCluskey, 2008).  

Þegar taka á ákvörðun um viðmiðunargildi heildarkvarða eða undirkvarða mælitækis 

á borð við sjálfsmatslistann RCADS þarf að huga að þáttum sem snúa að 

skimunareiginleikum mælitækisins, sérstaklega hlutfalli undir kúrfunni AUC (area under the 

curve) sem er hlutfall nákvæmra vísana eða næmi [true positives/( true positives + false 

negatives)] og sérhæfni (true negatives/[ false positives + true negatives] á móti misvísunum 

(false negatives + false positives). AUC gefur því til kynna hve hátt hlutfall þátttakenda 

myndu fá rétta greiningu út úr matstækinu. Við að ákvarða ákjósanlegasta viðmiðunargildið 

þarf þó alltaf að vega og meta hvort sé ákjósanlegra að fórna nákvæmni fyrir sérhæfni með 

algengi, alvarleika og aðra þætti tengda röskuninni í huga (Lalkhen og McCluskey, 2008). 
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Niðurstöður 

Lýsing á úrtaki 

Alls tóku 70 þátttakendur þátt í rannsókninni en af þeim voru 64 á aldrinum 8 - 18 ára. 

Kynjahlutfall reyndist jafn, 32 stúlkur á móti 32 drengjum. Meðalaldur þátttakenda var 13 ára 

(±3,14 ár). Stúlkurnar (M= 13,5 ára ±2,89) voru að meðaltali eldri en strákarnir (M= 12,5 ára 

±3,27). Í öllum tilfellum svöruðu foreldrar eða forráðamenn RCADS-P. Í þremur tilvikum var 

bakhlið listans ekki útfyllt. Einn þátttakandi svaraði ekki RCADS-C. Í tveimur tilfellum var 

bakhlið listans ekki útfyllt. Allir þátttakendur og foreldrar eða forráðamenn þeirra luku við K-

SADS greiningarviðtal með rannsakendum að undanskildu einu barni. Tæp 70% þátttakenda 

greindust með einhverja kvíðaröskun og rúmlega tveir af hverjum fimm glímdu við einhverja 

lyndisröskun. Lítill munur reyndist á lyndisröskunum milli kynja en munurinn var meiri 

þegar kom að kvíðaröskunum. Almenn kvíðaröskun var algengasta geðröskunin hjá stúlkum 

en önnur hver stúlka greindist með röskunina sem er talsvert meiri en hjá drengjunum en 

tæplega þriðji hver drengur greindist með sömu röskun. Af þátttakendum voru 19 greindir 

með ADHD, 12 með mótþróaþrjóskuröskun, fimm sem voru með áfallastreituröskun og einn 

með hegðunarröskun. Þá voru þrír sem greindust með hreyfi- eða hljóðkipparöskun og tveir 

þátttakendur voru á einhverfurófinu. Í töflu 1 má sjá tíðni helstu kvíða- og þunglyndisraskana 

eftir kyni.  
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Tafla 1. Tíðni áráttu- og þráhyggju, kvíða- og þunglyndisraskana í úrtaki barna og unglinga á BUGL 
og Litlu KMS 

 

Því næst var meðaltal skora úr heildarkvarða og undirkvörðum fyrir bæði sjálfsmatslistann og 

foreldralistann skoðað. Stúlkur skoruðu að meðaltali hærra á heildarkvarða kvíða og öllum 

undirþáttum sjálfsmatslistans.  

Tafla 2. Meðaltal skora heildarkvarða og undirkvarða sjálfsmats eftir kyni 

  samtals drengir stúlkur   

 n = 61 n = 29 n = 32 t-próf 

  M (sf) M (sf) M (sf)   

heildarkvíði 42,8 (22,8) 30,8 (15,2) 53,6 (23,2) -4,480*** 

þunglyndiskvarði 13,3 (7,2) 10,3 (5,3) 15,9 (7,8) -3,226** 

aðskilnaðarkvíði 5,9 (4,1) 4,5 (3,3) 7,1 (4,3) -2,658** 

félagskvíði 12,8 (7,2) 9,1 (5,4) 16,1 (7,0) -4,268*** 

almenn kvíðaröskun 8,3 (4,3) 6,7 (4,0) 9,8 (4,1) -2,888** 

árátta og þráhyggja 5,9 (4,3) 3,7 (2,8) 7,8 (4,6) -4,218*** 

felmtursröskun 9,8 (6,7) 6,7 (4,2) 12,7 (7,3) -3,936*** 

M = meðaltal, sf = staðalfrávik, * p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001   
 

Á foreldramatinu eru stúlkur einnig hærri að meðaltali á heildarkvarða kvíða og öllum 

undirkvörðum. Þessi munur er marktækur á sjálfsmatslistanum en á foreldralistunum var 

þessi munur talsvert minni og ekki marktækur. Þá mældist fylgni milli svara foreldra og barns 

marktæk fyrir alla kvarða RCADS en pearson‘s r mældist á bilinu 0,33-0,59 (heildarkvíði 

0,52, þunglyndi 0,46, félagskvíði 0,59, almenn kvíðaröskun 0,50, aðskilnaðarkvíði 0,49 og 

felmtursröskun (0,48). Árátta og þráhyggja mældist áberandi lægst, 0,33. 

   
Drengir  Stúlkur  Samtals  

Geðröskun samkvæmt K-SADS N % N % N % 

lyndisröskun 14 43,8 15 46,9 29 45,3 

kvíðaröskun 19 40,6 25 78,1 44 68,8 

aðskilnaðarkvíðaröskun 4 12,5 5 15,6 9 14,1 

félagskvíði  10 31,3 13 40,6 23 35,9 

almenn kvíðaröskun 10 31,3 16 50,0 26 40,6 

árátta og þráhyggja 2 6,3 5 15,6 7 10,9 

felmtursröskun    2 6,3 9 28,1 11 17,2 
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Tafla 3. Meðaltal skora heildarkvarða og undirkvarða foreldramats eftir kyni 

  samtals drengir stúlkur   

 n = 61 n = 29 n = 32 t-próf 

  M (sf) M (sf) M (sf)   

heildarkvíði 37,4 (16,2) 33,5 (17,5) 41,1 (14,1) -1,836 

þunglyndiskvarði 13,2 (5,7) 12,8 (5,3) 13,7 (6,1) -0,654 

aðskilnaðarkvíði 5,8 (4,0) 5,6 (4,4) 6,1 (3,6) -0,445 

félagskvíði 13,1 (6,0) 11,8 (6,1) 14,3 (5,8) -1,684 

almenn kvíðaröskun 7,4 (3,3) 6,9 (3,5) 7,8 (3,1) -1,023 

árátta og þráhyggja 3,6 (2,3) 3,1 (1,8) 4,0 (2,6) -1,517 

felmtursröskun 7,5 (4,9) 6,4 (4,9) 8,7 (4,6) -1,855 

M = meðaltal, sf = staðalfrávik, * p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001   

   

 

Næst voru meðaltöl stiga á sjálfsmatslistanum skoðuð eftir því hvort kvíðaröskun eða 

þunglyndi væri til staðar eða ekki. Munur reyndist á svörum þátttakenda á heildarkvarða 

kvíða, aðskilnaðarkvíða og félagskvíða eftir því hvort þátttakendur greindust með 

kvíðaröskun eða ekki. Þá var munur á meðaltali heildarkvarða kvíða og undirkvarða 

sjálfsmatsins hjá þeim sem greindust með þunglyndi samanborið við þá sem ekki voru með 

röskunina að undanskildum tveimur undirkvörðum (sjá töflu 4).  

 

Tafla 4. Meðaltal skora úr sjálfsmati eftir því hvort kvíði eða þunglyndi var til staðar eða ekki 

  
kvíðaröskun 

til staðar 
engin 

kvíðaröskun 
  

með 
þunglyndi 

ekkert 
þunglyndi 

 

 n = 43 n = 18 t-próf n = 27 n = 33  t-próf 

  M (sf) M (sf)   M (sf) M (sf)   

heildarkvarði kvíða  47,0 (20,5) 32,7 (25,2) -2,317* 45,4 (17,3) 30,6 (11,7) -3,920*** 

þunglyndiskvarði  13,9 (7,1) 11,8 (7,6) -1,036 16,5 (4,6) 10,4 (5,0) -4,904*** 

aðskilnaðarkvíði 6,7 (3,9) 3,89 (3,8) -2,570* 6,8 (4,5) 5,1 (3,4) -1,740 

félagskvíði 14,2 (6,7) 9,5 (7,2) -2,446* 16,3 (5,9) 10,3 (4,6) -4,466*** 

almenn kvíðaröskun 9,0 (3,5) 6,8 (5,7) -1,781 8,6 (3,4) 6,4 (2,8) -2,845** 

árátta og þráhyggja 6,5 (4,4) 4,4 (3,9) -1,757 4,2 (1,8) 3,1 (2,5) -1,970 

felmtursröskun 10,6 (6,4) 8,1 (7,1) 1,360 9,6 (5,2) 5,8 (3,8) -3,167** 

M = meðaltal, sf = staðalfrávik, * p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001 
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Á foreldramatinu var munur á meðaltali skora hjá þeim sem greindust með kvíðaröskun og 

þeirra sem gerðu það ekki á heildarkvarða og undirkvörðum listans. Eins var munur á 

meðaltölum heildarkvarða kvíða, felmtursröskunar, almennrar kvíðaröskunar, 

félagskvíðaröskunar og þunglyndis eftir því hvort viðkomandi greindist með þunglyndi eða 

ekki. 

 

Tafla 5. Meðaltal skora úr foreldramati eftir því hvort kvíði eða þunglyndi var til staðar eða ekki 

  
kvíðaröskun 

til staðar 

engin 

kvíðaröskun 
  

með 

þunglyndi 

ekkert 

þunglyndi 
 

 n = 43 n = 18 t-próf n = 27 n = 33  t-próf 

  M (sf) M (sf)   M (sf) M (sf)   

heildarkvarði kvíða  44,2 (15,0) 24,1 (8,2) -5,559*** 52,8 (22,2) 34,8 (20,2) -3,329** 

þunglyndiskvarði  14,3 (6,0) 11,1 (4,2) -2,158* 17,5 (6,9) 9,9 (5,6) -4,777*** 

aðskilnaðarkvíði 7,5 (3,6) 2,6 (2,2) -5,552*** 6,6 (3,9) 5,3 (4,2) -1,171 

félagskvíði 14,9 (6,1) 9,3 (3,7) -3,772*** 16,0 (7,0) 10,3 (6,3) -3,285** 

almenn kvíðaröskun 8,6 (2,9) 5,0 (2,7) -4,518*** 10,3 (3,9) 6,8 (4,1) -3,327** 

árátta og þráhyggja 4,0 (2,4) 2,65 (1,8) -2,271* 7,0 (4,2) 4,9 (4,3) -1,922 

felmtursröskun 9,1 (4,8) 4,6 (3,3) -3,736*** 13,0 (6,7) 7,3 (5,6) -3,617*** 

M = meðaltal, sf = staðalfrávik, * p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001 

 

Skimunareiginleikar Tilfinningalistans 

Til að meta skimunareiginleika RCADS-C (sjálfsmatslistinn) og RCADS-P (foreldralistinn) 

var notast við ROC greiningar þegar verið var að kanna hversu vel heildarkvarðar og 

undirkvarðar mælitækisins spá fyrir um raskanir. Útreikningar fyrir alla heildarkvarða og 

undirkvarða reyndust marktækir að undanskildum undirkvörðum á sjálfsmatslistanum sem 

kanna áráttu- og þráhyggjuröskun og almenna kvíðaröskun (sjá töflu 7). Aðrir undirkvarðar 

RCADS-C og RCADS-P voru með viðunandi hlutfall svæðis undir kúrfu (AUC), sem vísar 

til nákvæmra vísana. Í öllum tilfellum var AUC viðunandi ( 0,70-0,80) og í sumum tilvikum 

gott ( 0,80-0,90). Lægsta hlutfall nákvæmra vísana er á heildarkvarða kvíða á 

sjálfsmatslistanum fyrir börn (AUC = 0,71) en hæsta gildið var á foreldramati á heildarkvíða 
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(AUC = 0,88). Nákvæmni sjálfsmatslistans mældist lægst (42%) fyrir almenna kvíðaröskun á 

foreldramatinu en hæst (100%) fyrir aðskilnaðarkvíðaröskun á sama lista. Sérhæfnin mældist 

lægst á heildarkvíðakvarða sjálfsmatsins (50%) en mældist hæst (98%) fyrir áráttu og 

þráhyggjuröskun.  

 

Tafla 6. Skimunareiginleikar RCADS samanbornir við K-SADS greiningu á einhverri kvíðaröskun, 
þunglyndisröskun og sértækri kvíðaröskun 

RCADS kvarði →  
K-SADS matslisti AUC 95% mörk P-gildi markgildi næmi% sérhæfni% kappa 

heildarkvíðatala → 

kvíðaröskuna 
foreldri  0,88  0,77-0,95 < 0,001  ≥ 30 85 80  0,63 

barn  0,71  0,58-0,82 < 0,012  ≥ 26 88 50  0,41 

SoP → SoP foreldri  0,85  0,74-0,93 < 0,001  ≥ 13 96 67  0,56 

 barn  0,75  0,62-0,85 < 0,001   ≥ 11 86 69  0,51 

GAD → GAD foreldri  0,72  0,59-0,83 < 0,002  ≥ 11 42 94  0,39 

 barn  0,64  0,50-0,75 < 0,056  ≥ 7 80 53  0,31 

OCD → OCD foreldri  0,77  0,64-0,87 < 0,008  ≥ 7 43 98  0,50 

 barn  0,58  0,45-0,70 < 0,581  ≥ 9 50 76  0,15 

PD → PD foreldri  0,82  0,69-0,91 < 0,001  ≥ 12 64 92  0,48 

 barn  0,80  0,67-0,89 < 0,001  ≥ 16 64 88  0,48 

SAD → SAD foreldri  0,76  0,63-0,86 < 0,001  ≥ 5 100 47  0,17 

 barn  0,73  0,60-0,83 < 0,007  ≥ 7 89 65  0,30 

MDD → MDD** foreldri  0,81  0,69-0,90 < 0,001  ≥ 14 79 76  0,54 

  barn  0,80  0,68-0,89 < 0,001  ≥ 14 74 82  0,57 
AUC svæði undir kúrfunni, næmi=nákvæmni, SoP félagskvíði, GAD almenn kvíðaröskun, OCD áráttu- og 
þráhyggjuröskun,  
PD felmstursröskun, SAD aðskilnaðarkvíðaröskun, MDD alvarleg þunglyndisröskun 
*95% öryggismörk         
a = kvíðaröskun af einhverju tagi  

b = Samsett breyta úr þunglyndi og óyndi       

 

Til að kanna samræmi viðmiðunargildis við K-SADS var Kappa gildi reiknað fyrir alla 

heildar- og undirkvarða sem mældust marktækir. Niðurstöður benda til þess að samræmi sé í 

flestum tilfellum vægt eða miðlungs gott en þrír undirkvarðar, PD og SAD, á 

foreldralistanum og OCD á sjálfsmatslistanum reyndust vera með lítið samræmi.  
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Fyrir heildarkvarða kvíða á sjálfsmatslistanum var viðmiðunargildið ≥ 26 fyrir valinu 

en þannig má ná til 88% (nákvæmni) þeirra sem eru með röskunina en á sama tíma vísa 50% 

(sérhæfni) þeirra sem ekki eru með hana frá. Þá var viðmiðunargildið ≥ 30 valið fyrir 

heildarkvarða kvíða á foreldramatslistanum en með því fékkst 85% nákvæmni en á sama tíma 

80% sérhæfni. Þunglyndiskvarðinn reyndist svipaður á milli foreldramats og sjálfsmats en 

hæsta Youden gildi stjórnar viðmiðunargildinu sem reyndist ≥ 14 í báðum tilvikum en með 

því fékkst 79% nákvæmni og 76% sérhæfni á foreldralistanum og 74% nákvæmni og 82% 

sérhæfni á sjálfsmatslistanum. Undirkvarðarnir sem snéru að almennri kvíðaröskun og áráttu- 

og þráhyggjuröskun reyndust ekki marktækir á sjálfsmatslistanum Allir kvarðar á 

foreldralistanum reyndust marktækir.  

 

Kostir þess að bæta foreldramati við sjálfsmat barns (og sjálfsmati við foreldramat)  

Til að kanna hvaða gagn hlytist af því að bæta fyrirlögn sjálfsmats barna (RCADS-C) við 

upplýsingar úr foreldramatinu (RCADS-P) og öfugt var notast við þrepaskipta 

aðhvarfsgreiningu hlutfalla (e. sequential logistic regression). Það var gert til þess að kanna 

hversu vel heildarkvarðar og undirkvarðar RCADS næðu að spá fyrir um K-SADS greiningu 

á kvíða eða depurð hjá börnum. Markmiðið var að kanna hversu mikið af upplýsingunum 

hvor upplýsingagjafi (barn eða foreldri/forráðamaður) legði til heildarlíkansins. Niðurstöður 

úr þrepaskiptri aðhvarfsgreiningu má sjá í töflu 5. Mátgæði (e. goodness-of-fit) voru reiknuð 

út fyrir alla kvarða í töflunni og voru í öllum tilfellum góð (Hosmer-Lemeshow p > 0,05) en 

ekki var unnt að skoða aðskilnaðarkvíðaröskun sökum fárra þátttakenda og því var þeim 

undirkvarða sleppt úr töflunni.  

Í ljós kom að bæði foreldramat og sjálfsmat RCADS bættu markvert upplýsingum við 

hvorn annan á þunglyndis-, félagskvíða-, felmtursröskunar- og almenn kvíðaröskunar-

kvarðanum. Þá bætti foreldramat á áráttu- og þráhyggjuröskunarkvarðanum marktækum 
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upplýsingum við sjálfsmatið en ekki öfugt. Bæði foreldramatið og sjálfsmatið spáðu fyrir um 

K-SADS greiningu á kvíða af einhverju tagi en einungis varð markverð bæting á heildarlíkani 

þegar foreldramatinu var bætt við sjálfsmat barnsins (Δχ² foreldri = 20,008, p < 0,001). Eins 

var nokkur munur á framlagi listanna til félagskvíðaþáttarins en sökum fárra þátttakenda er 

erfitt að túlka gögnin. Þegar notast var við samsett líkan beggja lista bætti foreldramatið 

marktækt við félagskvíðakvarðann á sjálfsmatinu (Δχ² foreldri = 12,351, p < 0,001) og 

sjálfsmatið bætti við foreldramatið (Δχ² barn = 5,291, p < 0,05). Þá spáðu báðir listar vel fyrir 

þunglyndi, sjálfsmatlistinn (12,57, 95% 3,84 - 41,21) og foreldramatslistinn (9,58, 95% 3,01 

– 30,56) en báðir listar bætu umtalsverðu við heildarlíkanið, (Δχ² foreldri = 8,849, p < 0,001) 

og (Δχ² barn = 12,713, p < 0,001). Þá voru kostir þess að bæta við niðurstöðum úr 

foreldralistanum við niðurstöður sjálfsmatsins meiri en kostir þess að bæta sjálfsmatinu við 

foreldramatið í öllum tilfellum nema á undirkvörðunum sem snúa að felmtursröskun og 

þunglyndi.  
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Tafla 7. Þrepaskipt aðhvarfsgreining hlutfalla til að kanna áhrif sjálfsmats og foreldramats RCADS 
fyrir forspá um K-SADS greiningar á kvíða eða depurð 

K-SADS greining RCADS kvarði 
→  
upplýsingagjafi 

áhættuhlutfallb 

(95%) 

Wald heildar- 

líkan χ² 

samsett 

heildar- 

líkan χ² 

R² 

heildarkvíði í 

einbreytulíkani 
kvíðid→barn 6,38 (1,77-23,0) 8,033** 8,559**   0,18 

kvíðid→foreldri 25,33 (6,29-102,06) 20,0667*** 27,300***   0,49 

heildarkvíði í 

samsettu líkania 
kvíðid→barn 2,54 (0,50-12,87) 1,274 28,567*** Δ1,267 0,51 

kvíðid→foreldri 19,71 (4,68-83,05) 16,503*** 28,567*** Δ20,008*** 
 

félagskvíði í 

einbreytu líkani 
SoP→barn 12,86 (3,25-50,83) 13,262*** 18,017***   0,34 

SoP→foreldri 38,13 (4,66-312,14) 11,522*** 25,077***   0,45 

félagskvíði í 

samsettu líkani 
SoP→barn 5,58 (1,21-25,79) 4,837* 30,368*** Δ5,291* 0,52 

SoP→foreldri 20,55 (2,36-179,28) 7,479** 30,368*** Δ12,351*** 
 

alm. kvíðaröskun í 

einbreytu líkani 
GAD→barn 4,20 (1,31-13,46) 5,836* 6,544*   0,13 

GAD→foreldri 7,29 (2,00-26,51) 9,084** 10,516***   0,20 

alm. kvíðaröskun í 

samsettu líkani 
GAD→barn 3,97 (1,13-13,97) 4,620* 15,627*** Δ5,111* 0,29 

GAD→foreldri 6,95 (1,80-26,84) 7,899** 15,627*** Δ9,083** 
 

árátta og þráhyggja 

í einbreytu líkani 
OCD→barn 3,73 (0,75-18,66) 2,575 2,586   0,08 

OCD→foreldri 7,80 (1,35-45,15) 5,257* 4,782*   0,14 

árátta og þráhyggja 

í samsettu líkani 
OCD→barn 3,00 (0,55-16,36) 1,612 6,380* Δ1,598 0,19 

OCD→foreldri 6,50 (1,06-39,73) 4,107* 6,380* Δ3,794 
 

felmtursröskun í 

einbreytu líkani 
PD→barn 8,56 (2,06-35,48) 8,749** 9,266**   0,22 

PD→foreldri 6,68 (1,65-27,00) 7,108** 7,495**   0,18 

felmtursröskun í 
samsettu líkani 

PD→barn 7,42 (1,63-33,81) 6,717** 14,561*** Δ7,066** 0,34 

PD→foreldri 5,71 (1,25-26,00) 5,075* 14,561*** Δ5,295* 
 

þunglyndisröskun í 

einbreytu líkani 
MDD→barn 12,57 (3,84-41,21) 17,466*** 21,077***   0,38 

MDD→foreldri 9,58 (3,01-30,56) 14,587*** 17,212***   0,32 

þunglyndisröskun í 

samsettu líkani 
MDD→barn 9,22 (2,54-33,41) 11,435*** 29,925*** Δ12,713*** 0,50 

MDD→foreldri 6,72 (1,83-24,71) 8,213** 29,925*** Δ8,849**   
a Í samsettu líkani er framlagi foreldramatsins bætt við upplýsingar úr einbreytulíkani sjálfsmats og öfugt, Δ er munur á milli 
einbreytu líkans og samsetts líkans (28,567-8,559).  
b = odds ratio (OR) 
c = heildarkvarði kvíða  
R² = nagelkerge  
SoP félagskvíði, GAD almenn kvíðaröskun, OCD áráttu- og þráhyggjuröskun, PD felmtursröskun, MDD þunglyndisröskun 
* p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001 
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Umræða 

Tilgangur rannsóknar var að kanna skimunareiginleika íslenskrar þýðingar Tilfinningalistans 

(RCADS) í klínísku úrtaki barna og unglinga. Listinn er mikið notaður hérlendis en hann 

metur kvíða og depurðareinkenni barna á aldrinum 8-18 ára og skiptist í sjálfsmatslista og 

foreldralista. Markmiðið var að setja vísunarreglur til að ákvarða hversu stórt frávik þarf að 

vera til að fagaðili ætti að vísa viðkomandi í ítarlegri greiningu á vandanum. Margir 

skimunarlistar eru notaðir í dag en Tilfinningalistinn hefur þann kost fram yfir marga aðra 

lista á borð við MASC og SCARED að hann metur bæði kvíða og þunglyndi (Ebesutani, 

Bernstein, Nakamura, Chorpita og Weisz, 2009; Klein, Dougherty og Olino, 2005). Erlendar 

rannsóknir á listanum og þýðingum hans hafa sýnt fram á að áreiðanleiki og réttmæti 

heildarkvarða og undirkvarða listans er góður eða að minnsta kosti viðunandi í öllum 

tilfellum og þáttaskipting listans einnig (Chorpita, Moffitt og Gray, 2005; Chorpita, Yim, 

Moffitt, Umemoto og Francis, 2000; Esbjørn, Sømhovd, Turnstedt og Reinholt-Dunne, 

2012). Eins hafa rannsóknir á íslenskri þýðingu hans sýnt fram á svipaðar niðurstöður 

(Guðríður Þóra Gísladóttir, Urður Njarðvík, Dagmar Kristín Hannesdóttir og Freyr 

Halldórsson, 2014).  

Fáar rannsóknir hafa aftur á móti kannað skimunareiginleika listans í fullri lengd. Í 

rannsókn Chorpita, Moffitt og Gray (2005) sem framkvæmd var á klínísku úrtaki 513 barna á 

Havaí á aldrinum 7-18 ára reyndist listinn góður til að skima fyrir bæði kvíða og þunglyndi. 

Athygli vekur að í rannsókn þeirra bentu niðurstöður til þess að hagkvæmustu markgildin í 

flestum tilfellum væru 1-3 stigum lægri en fengust hér. Þá voru markgildi áráttu- og 

þráhyggjukvarðans og felmturskvíðakvarðans 4 stigum lægri í rannsókn Chorpita (2005) 

samanborið við þessa rannsókn. Rannsókn á tyrkneskri þýðingu sjálfsmatslistans sýndi einnig 

fram á að listinn hentaði vel til skimunar fyrir kvíða, þunglyndi og áráttu- og 

þráhyggjuröskun (Gormez o.fl., 2016). Þá vantaði AUC tölur fyrir sjálfsmatið og þar sem 
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ekkert foreldramat var lagt fyrir var ekki unnt að kanna hvort sjálfsmatið bætti einhverjum 

upplýsingum við foreldramatið eða öfugt. Þá framkvæmdu Becker, Schindler, Luebbe, Tamm 

og Epstein (2017) rannsókn á skimunareiginleikum foreldramatsins í klínísku úrtaki barna á 

aldrinum 7-12 ára þar sem niðurstöður bentu til þess að foreldralistinn henti vel til þess að 

skima fyrir kvíða hjá börnum sem grunur liggur á að séu með ADHD. Ekki er höfundi 

kunnugt um fleiri rannsóknir á skimunareiginleikum RCADS. Þá er rannsóknin sú fyrsta svo 

vitað sé til sem kannar kosti þessi að bæta foreldramatinu við sjálfsmatið og öfugt en það var 

ekki gert í rannsóknum Gormez o.fl. (2016) og Becker o.fl. (2017). 

Rannsóknir á svörum foreldra og barna benda til þess að samræmi milli þeirra sé lítið 

(Muris, Merckelbach og van Brakel, 1999; Villabø, Gere, Torgerseon, March og Kendall, 

2012) eða miðlungs gott (Klein, Dougherty og Olino, 2005). Þá virðist fylgni svara milli 

barns og foreldra fara dvínandi eftir því sem barnið verður eldra (Achenbach, McConaughy 

og Howell, 1987). Eins er ekki mikið samræmi við mat á þunglyndiseinkennum (Mesman og 

Koot, 2000). Svipaðar niðurstöður komu í ljós við útreikninga á fylgni milli svara á heildar- 

og undirkvörðum listans sem var á bilinu 0,48-0,59 (veik → miðlungs sterk) fyrir utan svör á 

áráttu og þráhyggjukvarðanum. Fylgni milli svara foreldra og barna á honum var áberandi 

lægst (0,33) og því um mjög veik tengsl að ræða. 

Ósamræmi í svörum milli foreldris og barns kann að stafað af því að foreldrar hafa 

ekki greiðan aðgang að ákveðnum upplýsingum sem barnið kann að búa yfir eins og óttann 

við að verða sér til skammar eða vera dæmt á neikvæðan hátt eða að barnið gerir sér ekki 

grein fyrir einkennum, til að mynda aðskilnaðarkvíðaröskunar sem foreldrar koma auga á 

(Comer og Kendall, 2004). Því lögðu Comer og Kendall (2004) til að ef annað hvort barnið 

eða foreldrið gæfi upplýsingar sem bentu til þess að um röskun væri að ræða ætti að láta það 

nægja til að fara fram á ítarlegra mat. Muris (1999) taldi börn betri matsmenn á eigin kvíða- 

og depurðareinkenni en foreldrar þeirra. Niðurstöður í rannsókn Ivarsson, Skarphéðinsson, 
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Andersson og Jarbin (2017) virðast renna stoðum undir þá fullyrðingar en í þeirri rannsókn 

voru börn ágætir matsmenn á eigin kvíðaeinkenni. Slíkt stangast á við niðurstöður 

rannsóknarinnar þar sem foreldrar voru undantekningarlaust betri matsmenn en börnin, 

sérstaklega þegar kom að því að meta áráttu- og þráhyggjueinkenni. Þá voru börn slakir 

matsmenn á einkenni almennrar kvíðaröskunar en þegar kom að mati á einkennum 

aðskilnaðarkvíða, felmtursröskunar og þunglyndis virtust börn svipað góðir matsmenn og 

foreldrar sínir.  

Niðurstöður rannsóknar benda því til þess að fagaðilar ættu að fara gætilega í túlkun á 

sjálfsmati barna, sérstaklega þegar kemur að þessum röskunum. Best væri ef stuðst væri við 

fleiri en einn heimildarmann (e. informant) og stuðst við upplýsingar úr bæði sjálfsmati og 

foreldramati því foreldralistar virðast bæta við sjálfsmat og öfugt (Klein, Dougherty og Olino, 

2005; Ivarsson, Skarphedinsson, Andersson, og Jarbin, 2017; Villabø, Gere, Torgersen, 

March og Kendall, 2012). Svipaðar niðurstöður fengust þegar kannaðir voru kostir þess að 

bæta sjálfsmatinu við foreldramatið annars vegar og hins vegar að bæta foreldramatinu við 

sjálfsmatið. Foreldramatið bætti markvert við upplýsingum við sjálfsmatslistann við 

heildarkvarða kvíða og undirkvarða felmtursröskunar, félagskvíða, áráttu- og 

þráhyggjuröskunar, almennrar kvíðaröskunar og þunglyndis. Þá bætti sjálfsmatið markvert 

við upplýsingar úr foreldraviðtalinu á undirkvarða þunglyndis, felmtursröskunar, félagskvíða 

og almennrar kvíðaröskunar. Sjálfsmatið bætti markvert meiri upplýsingum við heildarlíkanið 

en foreldramatið þegar kom að felmtursröskun og þunglyndi. Þá benda rannsóknir til þess að 

nóg sé að hafa hafa mat frá öðru foreldrinu og þá skiptir heldur ekki máli hvort foreldrið fyllir 

út matið því foreldrar virðast svipað góðir upplýsingagjafar (Villabø, 2012).  

Þá kom einnig fram marktækur munur á milli kynjanna í skorum á sjálfsmatslistanum 

þar sem stelpur skoruðu hærra að meðaltali en strákarnir á heildarkvarða kvíða og öllum 

undirþáttum en rannsóknir benda til þess að stelpur greini í meira mæli frá kvíða en strákar 
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(Muris, 1998). Ekki mældist marktækur munur eftir kyni á neinum undir- né heildarkvarða 

foreldralistans. Þetta svipar til niðurstaðna úr Ivarsson o.fl. (2017) þar sem marktækur munur 

var á skorum stráka og stelpna á öllum kvörðum sjálfsmatsins nema áráttu- og 

þráhyggjukvarðanum. Þá var munur eftir kynjum líka ómarktækur á öllum kvörðum 

foreldramatsins í þeirri rannsókn (Ivarsson o.fl., 2017).  

Þessi rannsókn er sú fyrsta á skimunareiginleikum listans í íslenskri þýðingu. 

Niðurstöður benda til þess að skimunareiginleikar listans séu í flestum tilfellum viðunandi í 

það minnsta (AUC > ,70) en áráttu- og þráhyggjukvarðinn mældist ómarktækur (AUC = 

0,58, p = 0,581) en Guðríður o.fl. (2014) töldu áráttu- og þráhyggjukvarðann á sjálfsmatinu 

veikleika þar sem hann kom marktækt verr úr en hinir undirkvarðar listans. Því er frekari 

rannsókna þörf á áráttu- og þráhyggjukvarða listans þar sem hann virðist ekki eins réttmætur 

eins og aðrir kvarðar undir heildarkvíðakvarðanum. Þær spurningar sem snéru að 

áráttukenndri hegðun komu raunar vel út en spurningar um þráhyggjuhugsanir virtust ekki ná 

nógu vel utan um einkenni þráhyggju. Þá fór einnig réttmæti almennrar kvíðaröskunar-

kvarðans undir viðmiðunarmörk í rannsókninni sem er þvert á aðrar rannsóknir á RCADS 

(Chorpita, Moffitt og Gray, 2005).  

Helstu annmarkar rannsóknarinnar voru þeir að úrtakið var lítið. Þá var hér um að 

ræða tvö ólík úrtök sem voru sameinuð í eitt en hugsanlega eru aðrir skimunareiginleikar á á 

stofum á borð við Litlu KMS en barna- og unglingageðdeild sem er skilgreind sem þriðju línu 

stofnun. Mikilvæg er að skoða skimunarlistana frá BUGL og Litlu KMS í sitt hvoru lagi 

(Sigríður Helgadóttir, 2019). Þá voru fimm tilfelli þar sem bakhlið listans var ekki útfyllt en 

erfitt getur reynst að túlka áhrif þess á rannsóknina og hvort hér sé um að ræða kerfisbundna 

eða tilviljunarbundna skekkju. Styrkleikar rannsóknar felast í því að hér var um óskekkt úrtak 

að ræða þar sem öllum þeim sem komu á BUGL og Litlu KMS frá janúar fram í mars 2019 

og uppfylltu skilyrði fyrir þátttöku var boðið að taka þátt. Því er að öllum líkindum um 
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dæmigert úrtak af börnum og unglingum sem leita til BUGL og á Litlu KMS að ræða. Þá er 

rannsókn á K-SADS enn í gangi og von er á meiri gögnum. 

 

Lokaályktun 

Niðurstöður rannsóknar benda til þess að hægt sé að nota Tilfinningalistann til að skima eftir 

kvíða- og þunglyndisröskunum hjá börnum og unglingum sem leita á Litlu-KMS og BUGL. 

Foreldrar voru hins vegar mun betri matsmenn en börnin þeirra þegar kemur að almennri 

kvíðaröskun og áráttu-þráhyggjuröskun. Einnig kom í ljós að upplýsingar hjá foreldrum bæta 

við mat barnanna og öfugt nema þegar kemur að áráttu og þráhyggjuröskun. Eins og margar 

fyrri rannsóknir þá sýnir þessi rannsókn að það er mikilvægt að notast við fjölaðferða og 

fjölheimilda aðferðina (e. multi-method, multi-informant) þegar þess gefst kostur. Sé slíkt 

ekki gert er hætta á að mikilvægar upplýsingar fari forgörðum og fagaðili standi uppi með 

ekki með nægilega mikið af matsupplýsingum í höndunum. 
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