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Útdráttur 

Inngangur: Langvarandi sorgarröskun er skilgreind sem þrálátt sorgarviðbragð í kjölfar andláts 

ástvinar sem staðið hefur yfir lengur en í sex mánuði og valdið marktækri skerðingu á virkni 

einstaklings. Spurningalistinn Prolonged Grief-13 (PG-13) er viðurkennt mælitæki notað til 

skimunar á röskuninni. Í svörun á spurningalistum eins og PG-13 er algengt að einhverjar 

mælingar vanti hjá þátttakendum. Ein aðferð við að meðhöndla töpuð gildi eru endurteknar 

tilreiknanir. Sú aðferð reiknar með óvissunni er felst í þeim upplýsingunum sem tapast. 

Markmið: Að framkvæma endurteknar tilreiknanir á töpuðum gildum í niðurstöðum PG-13 

spurningalistans á einkennum langvarandi sorgar og að kanna algengi röskunarinnar og 

áhættuþætti hennar hjá konum á Íslandi. 

Aðferðir: Þátttakendur voru 21.288 konur á aldrinum 18-69 ára (meðalaldur 43,6 ár) sem höfðu 

tekið þátt í rannsókninni Áfallasögu kvenna í nóvember 2018. Bakgrunnsupplýsingum var 

safnað með rafrænum spurningalista, auk upplýsinga um ástvinamissi og einkenni langvarandi 

sorgar (PG-13 listinn). Hlutfall tapaðra gilda í niðurstöðum PG-13 listans var 1,56% og 

endurteknar tilreiknanir voru notaðar til að fylla inn í gildin. Trúverðugleiki tilreiknuðu 

gildanna var athugaður með því að bera niðurstöður úr Poisson greiningu á raungildunum 

saman við niðurstöður á tilreiknuðu gagnasöfnunum. Áhættuhlutfall með 95% öryggisbili var 

notað. 

Niðurstöður: Niðurstöður poisson greiningana voru nokkuð sambærilegar. Algengi 

langvarandi sorgarröskunar í rannsókninni mældist 0,9%. Konur á aldrinum 18-25 ára voru 

u.b.b. fjórfalt líklegri til að uppfylla viðmið fyrir langvarandi sorgarröskun en konur á aldrinum 

55-69 ára (ÁH=3,70) og konur á aldrinum 26-35 ára voru rúmlega tvöfalt líklegri til að uppfylla 

viðmið en eldri konur (ÁH=2,37). Konur sem upplifðu missi barns eða maka voru fjórfalt 

líklegri til að þróa með sér langvarandi sorgarröskun eftir missin samanborið við konur sem 

höfðu misst annan ættingja (ÁH=4,33 og ÁH=4,39). 

Ályktun: Algengi langvarandi sorgarröskunar mældist nokkuð lægra en mælst hefur í öðrum 

rannsóknum. Það sem spáði best fyrir um alvarleika einkenna var ungur aldur, missir á barni 

og missir á maka. 

 

  



 

Abstract 

Background: Prolonged grief disorder is defined as a pervasive and persistent grief response 

following the death of a loved one, lasting for more than six months and causing significant 

impairment of functioning. The Prolonged Grief-13 (PG-13) is a widely regarded diagnostic 

tool used to screen for prolonged grief disorder. In questionnaire data, missing values can be 

common and one approach to handling missing values is multiple imputations. The method 

factors in the inherit uncertainty caused by the missing values.  

Aims: Applying multiple imputations of missing values on items on the PG-13 and assessing 

the prevalence of prolonged grief disorder among Icelandic women, as well as associated risk 

factors.  

Methods: Participants were 21,288 women aged 18-69 years old (mean age 43.6) who had 

participated in the Saga Cohort in November 2018. Background characteristic, history of loss 

of a loved one and prolonged grief disorder (PGD) symptoms (PG-13) were assessed with a 

questionnaire. Missing values on the PG-13 results were 1.56% and multiple imputations were 

used to correct for those values. The plausibility of the imputed values was assessed by a 

Poisson regression. Relative risk and 95% confidence intervals were calculated. 

Results: The results of the Poisson regression were similar for both the incomplete and the 

pooled completed data sets. The prevalence of PGD symptoms was 0.9%. Women aged 18-25 

were approximately four times more likley to meet criteria for PGD symptoms compared to 

women aged 55-69 (RR=3.70) and women aged 26-35 were approximately three times more 

likely to meet criteria than women aged 55-69 (RR=2.37). Women who lost a spouse or a child 

were four times more likely to develop PGD symptoms after bereavement compared to women 

who lost another relative (RR=4.33 and RR=4.39). 

Conclusion: The prevalence of PGD symptoms was lower in our study compared to previous 

population based studies. Risk factors for PGD symptoms were young age og having lost a 

child or a spouse
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1 Inngangur 

1.1 Langvarandi sorgarröskun (e. prolonged grief 

disorder) 

Flest eigum við það sameiginlegt að missa ástvin einhvern tímann yfir ævina. Eðlilegt er að 

sorgarferlið reynist fólki erfitt og minnki getu þess til að takast á við daglegt líf um tíma. Fyrir 

suma getur sorgarviðbragðið þó verið þrálátt og hamlandi. Langvarandi sorgarröskun er 

skilgreind sem þrálátt og allsráðandi sorgarviðbragð í kjölfar andláts maka, foreldris, barns eða 

annars ástvins sem einkennist af yfirþyrmandi þrá eftir ástvininum og sterkum sársaukafylltum 

tilfinningum. Sorgarviðbragðið hefur þá staðið yfir óeðlilega lengi, eða lengur en í sex mánuði, 

og hefur valdið marktækri skerðingu á virkni í félagslífi, atvinnu eða á öðrum mikilvægum 

sviðum (World Health Organization, 2018). Langvarandi sorgarröskun var ekki skilgreind sem 

geðröskun í alþjóðlegu flokkunarkerfi sjúkdóma og skyldra heilbrigðisvandamála, (e. 

International Classification of Diseases, World Health Organization, 2018)) fyrr en í 11. útgáfu 

þess árið 2018. Ákveðið var að bæta langvarandi sorgarröskun við í ICD-11 eftir að fjöldi 

rannsókna sýndu fram á að einkenni langvarandi sorgar eru aðgreinanleg frá einkennum 

þunglyndis, kvíða og áfallastreituröskunar (Bryant, 2012; Boelen, Schoot, Hout, Keijser og 

Bout, 2010). Sýnt hefur verið fram á að einkenni langvarandi sorgarröskun valda skerðingu á 

einka- og fjölskyldulífi og félagslegri virkni einstaklingsins upp að sama marki og aðrar 

geðraskanir, t.d. áfallastreituröskun og þunglyndi (Jordan and Litz, 2014; Prigerson o.fl., 2009).  

Þrátt fyrir að stutt sé síðan að sorgarröskun var bætt við í ICD greiningarkerfið hafa í 

gegnum árin verið þróuð nokkur skimunartæki sem meta einkenni hennar. Einn þeirra er 

Inventory of complicated grief (ICG) spurningalistinn (Prigerson o.fl., 1995). Sá spurningalisti 

hefur verið einn sá mest notaði til mælinga á sorgareinkennum í rannsóknum (Jordan og Litz, 

2014). Hann inniheldur 19 atriði er varða hugsanir og hegðun einstaklings eftir ástvinamissi. Í 

seinni tíð hafa höfundar ICG listans fínstillt hann yfir í annan lista, PG-13 listann (e. Prolonged 

Grief 13) (Prigerson o.fl., 2009). Í PG-13 hafa atriði með háa mælivillu verið fjarlægð þannig 

að niðurstaðan varð samansafn atriða sem innihéldu mestu upplýsingarnar og nákvæmustu 

mælingarnar. PG-13 listinn inniheldur 13 atriði er snúa að tilfinningum, hugsunum og gjörðum 

í kjölfar ástvinamissis (Jordan og Litz, 2014; Prigerson o.fl., 2009). Maciejewski og félagar 

(2016) könnuðu muninn á ICG og PG-13 listunum og komust að þeirri niðurstöðu að PG-13 

listinn hefði mikið betra forspárréttmæti og meira sértæki (e. specificity) til greininga á 

langvarandi sorg heldur en ICG listinn. Allt að þrefalt fleiri greinast með langvarandi 

sorgarröskun ef ICG listinn (∼30%) er notaður til skimunar heldur en ef PG-13 listinn (∼10%) 

er notaður. 

 

1.1.1 Algengi og afleiðingar langvarandi sorgarröskun á heilsu 

Til að gera sér grein fyrir því hversu yfirgripsmikil einkenni langvarandi sorgarröskunar eru, 

eru gerðar athuganir á algengi röskunarinnar, en algengi vísar til hlutfalls þeirra sem greinast 

með geðröskunina í því þýði sem verið er að skoða. Í rannsóknum sem nota PG-13 listann 

mælist algengi á bilinu 1,7-16%. Hversu hátt algengi mælist í fyrri rannsóknum er háð úrtakinu. 

Langvarandi sorgarröskun mælist til dæmis frekar há meðal einstaklinga sem misstu börn úr 
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krabbameini fyrir einu til fimm árum síðan, eða 16% (n=225) (Pohlkamp, Kreicbergs, Prigerson 

og Sveen, 2018). Á meðal ummönnunaraðila einstaklinga sem létust úr krabbameini fyrir 13 

mánuðum síðan mælist langvarandi sorgarröskun einnig há, eða 11% (n=142) (Thomas o.fl., 

2014). Þegar að þýði úrtaksins er almenningur mælist algengið nokkuð lægra. Í rannsókn á 

konum á aldrinum 18-24 ára (n=471) hafði 181 kona misst ástvin, og af þeim greindust 5,5% 

með langvarandi sorgarröskun (Varga, McClam og Hassane, 2015). He og félagar (2014) 

mældu langvarandi sorgarröskun út frá öllum þátttakendum, burtséð frá því hvort þeir höfðu 

misst ástvin eða ekki, og fengu 1,7% algengi (n=445). Þeir sem höfðu misst börn mældust með 

alvarlegustu einkennin. Önnur rannsókn reiknaði algengið á sama hátt fyrir háskólanema 

(n=118) og mældist algengið 2,9% hjá konum (2/70), en enginn karl (0/48) greindist með 

röskunina (Balk, Walker og Baker, 2010).  

Það sem spáir almennt best fyrir alvarleika einkenna langvarandi sorgarröskunar er kyn 

(konur eru líklegri), missir á barni, missir á maka og hár aldur (Lundorff, Holmgren, Zachariae, 

Farver-Vestergaard og O'connor, 2017; He, o.fl., 2014; Kersting, Brähler, Glaesmer og Wagner, 

2011) Vegna áfalla tengdum meðgöngu og barnsburði eins og fósturláti, andvana fæðingu eða 

ungbarnadauða, eru konur á barneignaraldri líklegri til að þróa með sér einkenni röskunarinnar 

en aðrir. Langtímarannsókn fylgdi 62 konum eftir sem höfðu farið í þungunarrof á milli 15. og 

32. viku meðgöngu vegna fósturgalla. Fjórtán mánuðum eftir þungunarrofið uppfylltu 13,7% 

kvennanna skilmerki fyrir langvarandi sorgarröskun (Kersting o.fl., 2007). Fyrri rannsóknir 

benda einnig til að konur séu í meiri hættu á ótímabærum dauða, t.d. af völdum hjartaáfalls og 

krabbameins í kjölfar barnsmissis heldur en karlar. Li og félagar (2003) könnuðu dánartíðni hjá 

foreldrum sem höfðu misst barn á árunum 1980-1996 og báru saman við dánartíðni hjá 

foreldrum sem ekki höfðu misst barn. Líkur á ótímabærum dauða hjá feðrum mældust hærri 

þremur árum eftir missinn ef dánarorsök barnsins var með ónáttúrulegum hætti (skv. 

skilgreiningum ICD). Hins vegar juku bæði náttúrulegar og ónáttúrulegar dánarorsakir líkur á 

ótímabærum dauða hjá mæðrum og mældust þær hærri en hjá foreldrum sem höfðu ekki misst 

barn allt að 10-18 árum eftir missi. Aðrar rannsóknir hafa einnig sýnt fram á auknum líkum á 

ótímabærum dauða fyrstu mánuðina eftir missi á maka eða barni hjá báðum kynjum, 

samanborið við þá sem ekki hafa misst ástvin (Stroebe, Schut og Stroebe, 2007).  

Sorg í kjölfar ástvinamissis getur haft í för með sér ýmsar neikvæðar afleiðingar á heilsu 

fólks. Þeir sem finna fyrir djúpstæðum sorgareinkennum sex mánuðum eftir ástvinamissi eru í 

meiri hættu en aðrir á að fá krabbamein, þróa með sér hjartavandamál eða háan blóðþrýsting og 

upplifa sjálfsmorðshugsanir (Prigerson o.fl., 1997). Þó að svo sé virðast þeir sem upplifa 

langvarandi sorg síður leita sér hjálpar innan heilbrigðiskerfisins. Rannsókn Lichtenthal og 

félaga (2011) sýndi t.d. fram á að einungis 43% einstaklinga sem greindust með langvarandi 

sorgarröskun í kjölfar þess að missa ástvin úr krabbameini höfðu leitað sér hjálpar innan 

heilbrigðiskerfisins samanborið við 63% einstaklinga sem greindust með þunglyndi, almenna 

kvíðaröskun eða áfallastreituröskun (Lichtenthal, Nilsson, Kissane, Breitbart og Kacel, 2011).   

 

1.2. Meðhöndlun tapaðra gilda 

 1.2.1 Algerlega tilviljunarkennd- og tilviljunarkennd gagnagöt 

Mælingar á geðröskunum eru framkvæmdar með spurningalistum þar sem merkt er við hversu 

vel ákveðnar fullyrðingar eiga við. Oft eru svarmöguleikarnir á alvarleikakvarða (e. intensity 

scale), til dæmis frá 0-5, þar sem hærri tala táknar aukinn alvarleika. Algengt er að einhverjar 

mælingar vanti, en margar ástæður geta legið að baki töpuðum gildum, svo sem að fullyrðingin 

hafi ekki átt við, viðkomandi hafi ekki getað eða viljað svara henni, eða að gleymst hafi að haka 

við svarmöguleika. 
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Margar aðferðir eru til við að meðhöndla töpuð gildi í gagnasöfnum. Einfaldasta leiðin 

er að eyða þeim út áður en úrvinnsla hefst og nota einungis þá einstaklinga sem hafa öll gildi 

skráð í þeim breytum sem nota á við úrvinnslu. Það getur þýtt að umtalsverður hluti af 

upprunalega úrtakinu sé útilokaður sem veldur því að afl tölfræðiaðgerðanna minnkar til muna 

(Sterne, o.fl., 2009). Þegar aflið minnkar aukast líkur á villu af gerð II, að tilgátu um að engin 

tengsl séu til staðar sé ekki hafnað þrátt fyrir að hún sé í raun röng. Annað vandamál við þessa 

nálgun er að niðurstöður geta orðið bjagaðar. Hættan á bjögun vegna tapaðra gilda fer þó eftir 

því hvers vegna gildin hafa tapast. Ef þau hafa tapast á algerlega tilviljunarkenndan hátt (e. 

missing completely at random) og tengjast engum öðrum breytum í gagnasafninu, er hægt að 

fara þá leið að eyða út gildum án þess að eiga hættu á bjögun (van Buuren, 2018; Sterne, o.fl., 

2009).  

Látum 𝑦 tákna (𝑛 𝑥 𝑝) gagnafylki með 𝑛 raungildi fyrir 𝑝 breytur, og 𝑟 tákna (𝑛 𝑥 𝑝) 

fylki sem vísar til týndu gildanna þannig að 𝑟𝑖𝑗 = 1 ef 𝑦𝑖𝑗 er týnt gildi, en annars er það 0. Fullt 

líkan fyrir skráðu og töpuðu gildin tilgreinir dreifingu 𝑓(𝑦|𝜃) fyrir 𝑦, kvarðað með óþekktum 

kennistærðum 𝜃, og dreifingu 𝑓(𝑟|𝑦, 𝜓)  fyrir 𝑟, þegar y er gefið, kvarðað með óþekktum 

kennistærðum 𝜓. yobs táknar raungildi y og ymis táknar töpuð gildi y (Little, 1988b). Rubin (1974) 

skilgreindi töpuð gildi sem töpuð algerlega á tilviljunarkenndan hátt ef; 

𝑓(𝑟|𝑦𝑜𝑏𝑠, 𝑦𝑚𝑖𝑠,   𝜓) = 𝑓(𝑟|𝜓) 

fyrir öll gildi yobs og ymis. Með öðrum orðum, þá eru töpuð gildi ekki háð raungildum eða 

töpuðum gildum í y. Dæmi um gildi sem myndu tapast á þennan hátt væri ef mælitæki, til dæmis 

blóðþrýstingsmælir, myndi verða batterýlaus. Þá væri ástæðan fyrir töpuðum 

blóðþrýstingsgildum í gagnasafninu óheppni og algerlega tilviljunarkennd. Slíkt er þó oft 

óraunhæf ástæða fyrir töpuðum gildum (van Buuren, 2018). 

Ef töpuð gildi eru háð breytum í gagnasafninu á þann hátt að líkur á þeim eru 

mismunandi eftir því hvaða hópar eru skoðaðir, er sagt að gildin séu töpuð á tilviljunarkenndan 

hátt (e. missing at random) (van Buuren, 2018; Sterne, o.fl., 2009). Gildi er skilgreint sem tapað 

á tilviljunarkenndan hátt ef; 

𝑓(𝑟|𝑦𝑜𝑏𝑠, 𝑦𝑚𝑖𝑠,   𝜓) = 𝑓(𝑟|𝑦𝑜𝑏𝑠,𝜓) 

fyrir öll gildi ymis. Það er, töpuðu gildin eru ekki háð töpuðu gildunum ymis í y, en gætu verið 

háð raungildunum í y (Rubin, 1974). Dæmi um  slíkt væri ef töpuð gildi á 

blóðþrýstingsmælingum væru skilyrt eftir aldri og kyni. Þá myndum við sjá að einstaklingar 

með skráð gildi væru ólíkir þeim sem ekki væru með skráð gildi. Til dæmis gæti verið líklegra 

að eldra fólk með hjartasjúkdóma hefði skráð gildi en ungt heilbrigt fólk. Eldra fólk væri þó 

einnig líklegra til að hafa hærri blóðþrýsting en yngra sem þýðir að töpuðu gildin hefðu mælst 

lægri en skráðu gildin, væru þau ekki töpuð. Töpuð gildi á tilviljunarkenndan hátt er almennt 

raunhæfari ályktun heldur en töpuð gildi á algerlega tilviljunarkenndan hátt (Bhaskaran og 

Smeeth, 2014). 

 Flestar einfaldar aðferðir við meðhöndlun tapaðra gilda virka einungis ef forsenda um 

að gildi hafi tapast algerlega á tilviljunarkenndan hátt er til staðar, en eins og minnst var á hér 

á undan er það í flestum tilfellum óraunhæft. Ef sú forsenda er ekki til staðar geta einfaldar 

aðferðir gefið bjagaðar niðurstöður. Flóknari aðferðir til að meðhöndla töpuð gildi geta haft 

umtalsverða kosti umfram einfaldar aðferðir, sérstaklega ef að hlutfall gagnagata er stórt 

(Greenland og Finkle, 1995). Ein slík aðferð er endurteknar tilreiknanir (e. multiple imputation) 

sem gerir okkur kleift að meðhöndla töpuð gildi á óbjagaðan og tölfræðilega réttmætan hátt. 
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Aðferðina er bæði hægt að nota á gildi sem eru töpuð á algerlega tilviljunarkenndan hátt og á 

gildi sem eru töpuð á tilviljunarkenndan hátt (van Buuren, 2018; Bhaskaran og Smeeth, 2014). 
 

1.2.2 Endurteknar tilreiknanir (e. multiple imputations) 

Endurteknar tilreiknanir er aðferð sem gerir okkur kleift að reikna með óvissunni sem felst í 

töpuðum gildum með því að búa til nokkur fullkláruð gagnasöfn, bera þau saman með tilliti til 

breytileikans í reiknuðu gildunum, og sameina svo í eitt gagnasafn notað til greininga (Sterne, 

o.fl., 2009). Aðferðin var þróuð af tölfræðingnum Donald Rubin snemma á áttunda áratugnum 

til þess að takast á við vandamál tengd svarleysi (e. non-response) í könnunum (Rubin, 1987). 

Aðferðin reynist hvað best til lausnar á vandamálum tengdum týndum gildum, sérstaklega þegar 

hlutfall þeirra er stórt. Hún er sveigjanleg og nær yfir breitt svið aðstæðna þar sem gagnagöt 

eru til staðar (Rubin, 1986; Greenland og Finkle, 1995; van Buuren, 2018). Réttmæti 

niðurstaðnanna fer eftir því hversu vel þetta er gert, og að sú leið sem farin er henti þeim 

gögnum sem um ræðir. 

𝑄 stendur fyrir ákveðna lýsistærð sem ætlað er að meta. Við getum ekki lagt mat á 𝑄 

með því að nota óklárað gagnasafn y án þess að hætta sé á ótrúverðugum ályktunum vegna 

tapaðra upplýsinga (van Buuren og Groothuis-Oudshoorn, 2011). Við endurteknar tilreiknanir 

verða til nokkrar útgáfur af gagnasafninu þar sem töpuðu gildunum er skipt út fyrir trúverðug 

reiknuð gildi. Allar útgáfur af gagnasafninu hafa sömu skráðu gildi og í upprunalega 

gagnasafninu, en ólík reiknuð gildi sem fylla inn í gagnagötin. Gildin eru búin til út frá 

spádreifingu sem byggð er á skráðu gildum safnsins (sterne, o.fl., 2009). Þegar að fyrrnefndu 

ferli hefur verið lokið þarf að meta 𝑄 fyrir hvert fullklárað gagnasafn, með notkun á 

hefðbundnum tölfræðiaðgerðum. Mat á sambandinu á að vera sambærilegt fyrir hvert gagnasett. 

Breytileikinn í reiknuðu gildunum gerir það að verkum að reiknuðu gildin í hverju gagnasafni 

eru örlítið ólík, svo síðasta skrefið er að sameina öll gagnasöfnin í eitt gagnasafn og meta 

dreifnina. Áður en það er gert þarf að ákveða hversu mörg gagnasöfn eigi að reikna, táknað með 

𝑚. Ef 𝑚 er of lágt getur hermivillan orðið há, sérstaklega ef hluti tapaðra upplýsinga er stór 

(van Buuren og Groothuis-Oudshoorn, 2011).   

Endurteknar tilreiknanir byggjast á aðferðum Bayes-tölfræðinnar þar sem líkindi eru 

túlkuð á huglægan hátt og óvissan í dreifingunni endurspegluð (Sterne, o.fl., 2009). Hægt er að 

lýsa Bayes-tölfræði þannig að sett er upp veðmál þar sem öll aðgengileg þekking um 

viðfangsefnið er notuð. Þegar útkoman kemur í ljós er svo þekkingin uppfærð í samræmi við 

þær niðurstöður. Sem dæmi, ef finna á líkur á að þorskurinn komi upp þegar krónu er kastað 10 

sinnum gæti ályktunin verið að dreifing krónukastanna gefi líkindin 0,5 þar sem tvær hliðar eru 

á krónu. Þessi dreifing kallast fyrirframdreifing (e. prior distribution) og er huglægt mat sem 

sett er fram áður en gögnin eru skoðuð. Þegar krónunni er svo kastað kemur þorskurinn upp sjö 

sinnum svo líkur á þorski í því tilfelli eru 0,7. Eftir þetta er þekkingin á líkindunum uppfærð 

með tilliti til fyrri þekkingar ásamt þeirri útkomu sem við fengum. Sú dreifing sem verður til út 

frá þessari málamiðlun á milli fyrri þekkingar og mældra gilda kallast eftirádreifing (e. posterior 

distribution). Eftiráþéttleiki (e. posterior density) er svo líkindadreifing sem tilgreinir líkur á að 

hending taki gildi á tilteknu bili. Eins og eftirádreifing byggir hann á málamiðlun á milli fyrri 

þekkingar og mældra gilda (van de Schoot, 2014). 

Ef markmiðið væri að draga ályktun um stærð í þýði út frá niðurstöðum könnunar, og 

eftirádreifing týndu gildana væri þekkt, fengist eftirádreifing stærðarinnar með því að taka 

meðaltal af dreifingu fullkláruðu gagnana yfir dreifingu týndu gildanna. Eftiráþéttleiki 

stærðarinnar 𝑄 væri þá; 

ℎ(𝑄|𝑌𝑜𝑏𝑠) =  ∫ 𝑔(𝑄|𝑌𝑜𝑏𝑠, 𝑌𝑚𝑖𝑠) 𝑓(𝑌𝑚𝑖𝑠|𝑌𝑜𝑏𝑠)𝑑𝑌𝑚𝑖𝑠, 
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Þar sem 𝑓 stendur fyrir eftirádreifingu töpuðu gildana og 𝑔 fyrir eftiráþéttleika 𝑄 fyrir 

fullkláruðu gildin (Rubin og Schenker, 1986). Endurteknar tilreiknanir gera rannsakendum 

kleift að meta raunverulega eftirádreifingu stærðarinnar sem skoða á.  

Áður en endurteknar tilreiknanir eru framkvæmdar þarf að skoða hvort töpuðu gildin 

séu algerlega handahófskennd eða handahófskennd til mats á hversu flókið spálíkanið fyrir 

tilreiknuðu gildin skuli vera. Út frá þeim upplýsingum eru þær spábreytur valdar sem nota skal 

til að reikna gildin. Yfirleitt er best að nota allar upplýsingar sem eru í boði til að fá meira 

umfang og nákvæmari niðurstöður. Því eru fleiri spábreytur almennt betri en færri (Morris, 

White og Royston, 2014).  

Mikilvægt er að meta hversu trúverðug gildin eru eftir að þau hafa verið reiknuð og 

passa þarf að hægt hefði verið að mæla þau ef þau hefðu ekki tapast. Til dæmis eiga ekki að 

vera neikvæðar tölur í breytum sem taka aðeins jákvæð gildi, eða brot í mælingum sem einungis 

á að innihalda heilar tölur (van Buuren og Groothuis-Oudshoorn, 2011). Staðalvilla (e. standard 

error) mælingana er reiknuð út frá reglum Rubins (1987) og tekur til greina breytileikann á 

milli gagnasafna og óvissuna vegna tapaðra gilda. Ef upplýsingarnar í spábreytunum eru ekki 

nægar til að spá vel fyrir um töpuðu gildin verður breytileikinn í reiknuðu gögnunum mikill, 

sem leiðir til hárrar staðalvillu þegar greining er framkvæmd. Ef upplýsingarnar spá vel fyrir 

um töpuðu gildin er meira samræmi í reiknuðu gögnunum, sem gefur smærri og nákvæmari 

staðalvillu (Greenland og Finkle, 1995). 
 

1.2.3 Pörun spámeðaltala (e. predictive mean matching) 

Áður en endurteknum tilreiknunum er beitt þarf að velja hvaða leið við að búa til gildi í stað 

týndu gildanna er farin, en það val þarf að henta gögnunum sem um ræðir. Margar aðferðir hafa 

forsendur um ákveðna dreifingu (e. parametric) og verða ótraustar ef þær forsendur eru brotnar. 

Nokkrar aðferðir hafa þó verið þróaðar sem geta hentað bæði gögnum er falla að ákveðinni 

dreifingu og gögnum sem falla ekki að neinni sérstakri dreifingu (e. non-parametric) (Morris, 

White og Royston, 2014). Ein þeirra kallast pörun spámeðaltala (e. predictive mean matching) 

og hefur þann kost að tilreikna eingöngu gildi sem finnast í skráðu gildunum. Aðferðin 

viðheldur ólínulegum tengslum og virkar vel fyrir breytur sem eru ekki samfelldar (Zio og 

Guarnera, 2009; van Buuren og Groothuis-Oudshoorn, 2011). Rubin (1986) var fyrstur til að 

leggja aðferðina til, en síðan þá hefur hún verið bætt og er nú yfirleitt kennd við Roderick Little 

(1988a).  

Til að viðhalda dreifingu breytanna byggja tilreiknuðu gildin á spádreifingu töpuðu 

gildana þegar skráð gildi breytanna eru gefin. Gæði tilreiknuðu gildana fara eftir því hversu vel 

skilgreinda líkanið nær yfir dreifinguna (Little, 1988a). Gefum okkur að draga eigi ályktun um 

ákveðna eiginleika þýðis og að fyrir greininguna þurfi að nota pörun spámeðaltala til að 

tilreikna samfelldar normaldreifðar breytur með algerlega handahófskennd gagnagöt. 

Eiginleikar breytanna í líkaninu eru metnir með EM-reikniritinu (e. Expectation-Maximization 

algorithm) sem notar öll gögn, bæði skráð og óskráð, til að meta hámarks-sennileikafallið. 

Upplýsingar frá reikniritinu eru svo notaðar til að meta drefingu týndu gildanna og reikna fyrir 

þau spár, sem skilyrtar eru skráðu gildunum. Spár sem byggja á sama mynstri týndu gildana eru 

svo einnig reiknaðar fyrir skráðu gildin. Að lokum er fjarlægðin reiknuð og hvert týnt gildi 

parað við hliðstætt skráð gildi, sem notað er til að fylla í eyðuna (Zio og Guarnera, 2009). 

Gagnasafnið er þá fullklárað og viðeigandi tölfræðipróf notað til að álykta um eiginleika 

þýðisins. 

Það eru til nokkrar tegundir af pörun sem hægt er að velja fyrir spábreyturnar. Í tegund 

0 er spágildi fyrir yobs parað við spágildi fyrir ymis. Í tegund 1 er spágildi fyrir yobs parað við 

gildi dregið af handahófi úr eftirádreifingu ymis. Í tegund 2 er svo dregið af handahófi úr 
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eftirádreifingu fyrir bæði yobs og ymis og parað. Í MICE reikniritinu í tölfræðiforritinu R (van 

Buuren og Groothuis-Oudshoorn, 2011) er pörun af tegund 1 sjálfgefin. Stef van Buuren, annar 

höfunda reikniritsins, mælir með tegund 1 frekar en 0 eða 2 þar sem sú fyrrnefnda hunsar 

breytileika frá einu úrtaki til annars og sú síðarnefnda verður ónákvæm ef breytur í líkaninu 

eru fáar. Pörun af tegund 1 er laus við það og virkar jafnvel betur með færri spábreytum heldur 

en fleiri (van Buuren, 2018). 

Áður en pöruð spámeðaltöl eru reiknuð þarf að passa að nægur fjöldi skráðra gilda sé til 

staðar. Fyrir hvert tapað gildi býr aðferðin til mengi af gildum sem þjóna tilgangi gjafa (e. 

donors). Vanalega er um gildi á milli 3 – 10 talsins að ræða úr öllum skráðum gildum sem hafa 

spágildi næst spágildi týnda gildisins. Einn gjafi er valinn af handahófi úr safninu og gildi hans 

afritað og skipt út fyrir týnda gildið (van Buuren, 2018). Ef fá skráð gildi eru í návígi við týnd 

gildi í gagnasafninu getur það skekkt tilreiknuðu gildin. Það er líklegra til að vera vandamál ef 

úrtakið er lítið eða ef hluti tapaðra gilda er stærri en hluti skráðra gilda. Passa verður að 

skilgreina líkanið rétt, þar sem ef sterk tengsl eru innan gagnanna sem líkanið nær ekki utan um 

veldur það slæmri frammistöðu þess (Kleinke, 2017; Morris, White og Royston, 2014; van 

Buuren, 2018). 

Fjöldi gjafa snýst um fórnarskipti á milli skekkju og dreifingar þar sem fáir gjafar 

viðhalda gæðum spáparanna á meðan margir gjafar líkja betur eftir spádreifingunni (Little, 

1988a). Við val á fjölda gjafa ætti að taka til greina stærð úrtaks, skekkju í gögnunum og hlutfall 

gagnagata (Kleinke, 2017). Ef gjafinn er einungis einn virkar aðferðin svipað næstu-granna 

aðferðum (e. nearest neighbor distance) þar sem skilgreind er fjarlægð á milli para af stökum í 

safni (Zio og Guarnera, 2009). Helsti gallinn við svo lítið mengi gjafa er að sami gjafinn gæti 

verið valinn aftur og aftur og þar með minnkað dreifniþáttinn á milli tilreiknaða gagnasafna 

(van Buuren, 2018). Fyrir lítil úrtök, 𝑛 < 100, með lítið hlutfall gagnagata virka fáir gjafar eins 

og 𝑘 = 1 þó betur og geta minnkað skekkju í niðurstöðum (Kleinke, 2017). Ef úrtak er stórt 

(𝑛 ≥ 1000), og hlutfall gagnagata ekki mjög hátt, virkar vel að hafa mengi gjafanna stærra, til 

dæmis 𝑘 = 5 sem er sjálfgefið val í MICE (van Buuren, 2018; Kleinke, 2017). 
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2 Markmið 
 

Markmið er að nota pöruð spámeðaltöl til að framkvæma endurteknar tilreiknanir á töpuðum 

gildum í niðurstöðum PG-13 listans á langvarandi sorgarröskun og að kanna algengi 

röskunarinnar og áhættuþætti hennar hjá konum á aldrinum 18-69 ára á Íslandi. 
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3 Efniviður og aðferðir 

3.1 Sniðmát rannsóknar og þátttakendur 
 

Rannsókn þessi er hluti af rannsókninni Áfallasaga kvenna á vegum Læknadeildar Háskóla 

Íslands sem miðar að því að kanna áhrif áfalla á lífsleiðinni á heilsufar kvenna. Allar 

íslenskumælandi konur á aldrinum 18-69 ára fengu boð um þátttöku og fór gagnasöfnun fram 

rafrænt með spurningalista. Til að geta haldið áfram að svara spurningalistanum þurftu 

þátttakendur að haka við svarmöguleika í öllum spurningum, en möguleikinn „Get/Vil ekki 

svara“ var til staðar í öllum spurningum.   

Gagnasöfnun hófst í janúar 2018. Fjöldi þátttakenda í Áfallasögu kvenna þegar 

verkefnið er unnið, í nóvember 2018, eru 22.198 konur. Konur yfir 69 ára aldri (n=356) og 

konur sem gáfu ekki upp aldur (n=554) voru útilokaðar, alls 910 konur. Endanlegur fjöldi 

þátttakenda sem er notaður til greininga er því 21.288 (sjá Mynd 1). Meðalaldur er 43,6 ár. 

Rannsóknin er lýsandi þversniðsrannsókn. Verkefnið var samþykkt af Vísindasiðanefnd 

(leyfisnr. VSNb2017110046/03.01) og tilkynnt til Persónuverndar. 
 

 

           

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          
 Mynd 1. Flæðirit sem sýnir fjölda í þýði og úrtaki og þá þátttakendur sem voru útilokaðir. 

 



9 

 

3.2 Gögn og mælitæki 

3.2.1 Langvarandi sorgarröskun 

Einkenni langvarandi sorgarröskunar voru metin með Prolonged Grief 13 atriða 

spurningalistanum (PG-13; Prigerson o.fl., 2009) (sjá viðauka). Próffræðilegir eiginleikar 

mælitækisins eru viðunandi og sértæki til greininga er gott. Listinn inniheldur 13 atriði. Tvö 

þeirra, (nr. 3 og 13), snúa að tímalengd frá missi ástvins og skerðingu á virkni í daglegu lífi og 

er svarað með annað hvort „já“ eða „nei“. Seinni 11 atriði snúa að tilfinningum, hugsunum og 

gjörðum í kjölfar ástvinamissi. Fjögur þeirra eru mæld á 4 punkta Likert kvarða með eftirfarandi 

svarmöguleikum: „Aldrei“, „Amk. einu sinni“, „Amk. einu sinni í viku“ og „Daglega eða oft 

á dag“. Sjö þeirra eru mæld á 5 punkta alvarleikakvarða með eftirfarandi svarmöguleikum: 

„Alls ekki“, „Lítið“, „Nokkuð“, „Ansi mikið“ og „Yfirþyrmandi“. Atriði á listanum má sjá á 

töflu 1. 

 
Tafla 1. Atriði á PG-13 lista fyrir einkenni langvarandi sorgarröskunar. 

Atriði a Hversu oft á síðastliðnum mánuði hefur þú fundið fyrir yfirþyrmandi þrá eftir 

þeim sem þú misstir? 

Atriði b Hversu oft á síðastliðnum mánuði hefur þú upplifað sterkar sársaukafullar 

tilfinningar, hryggð eða yfirþyrmandi sorg vegna sambandsins sem þú misstir? 

Atriði d Hversu oft á síðastliðnum mánuði hefur þú reynt að forðast að vera minnt á að 

ástvinur þinn sé farinn? 

Atriði e Hversu oft á síðastliðnum mánuði hefur þér fundist  þú vera í áfalli eða borin 

ofurliði vegna missisins? 

Atriði f Finnst þér þú vera óviss um hlutverk þitt í lífinu eða líður þér eins og þú vitir ekki 

hver þú ert (þ.e. finnst eins og hluti af sjálfum þér hafi dáið)? 

Atriði g Hefur þú átt í erfiðleikum með að sætta þig við missinn? 

Atriði h Hefur þér reynst erfitt að treysta öðrum eftir missinn? 

Atriði i Upplifir þú biturleika vegna missisins? 

Atriði j Telur þú að það myndi reynast þér erfitt að halda áfram með líf þitt á þessu 

augnabliki (t.d. að eignast nýja vini, stunda ný áhugamál)? 

Atriði k Hefur þú upplifað tilfinningalegan doða síðan þú misstir ástvin þinn? 

Atriði l Finnst þér að lífið sé tilgangslaust, tómlegt eða merkingarlaust eftir missi þinn? 

Atriði m Hefur þú upplifað marktæka skerðingu á virkni í félagslífi, atvinnu eða á öðrum 

mikilvægum sviðum (t.d. ábyrgð heima fyrir)? 
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Til að greinast með langvarandi sorgarröskun þarf að uppfylla fimm greiningarskilmerki. Fyrsta 

skilmerkið (A) er að viðkomandi þarf að hafa misst einhvern nákominn sér. Annað skilmerkið 

(B) er að viðkomandi þarf að hafa upplifað yfirþyrmandi þrá eftir ástvininum. Til að mæta því 

skilmerki þarf að svara annað hvort fyrsta eða öðru atriði listans með „Daglega eða oft á dag“. 

Þriðja skilmerkið (C) snýr að tímalengt frá missi ástvinarins, sem verður að vera a.m.k. sex 

mánuðir.  Fjórða skilmerkið (D) er að viðkomandi þarf að hafa upplifað fimm af atriðum d til l 

„Daglega eða oft á dag" (fyrir atriði d og e) og „Ansi mikið" eða „Yfirþyrmandi“ (fyrir atriði f 

-l). Síðasta skilmerkið (E) er að viðkomandi þarf að hafa upplifað marktæka skerðingu á virkni 

í félagslífi, atvinnu eða á öðrum mikilvægum sviðum (t.d. ábyrgð heima fyrir). Skilmerkið er 

uppfyllt ef atriði m er svarað játandi. Spurningalistinn var þýddur á íslensku af Eddu Björk 

Þórðardóttur. 

3.2.2 Bakgrunnsþættir 

Bakgrunnsbreytur sem unnið var með var aldur, tekjur og menntun. Aldur er strengjabreyta  en 

út frá henni var búin til flokkabreyta með fimm aldurshópum (18-25 ára, 26-35 ára, 36-45 ára, 

46-55 ára og 56-69 ára. Tekjur er flokkabreyta sem inniheldur sex hópa (<150 þúsund kr., 151-

300 þúsund kr., 301-500 þúsund kr., 501-700 þúsund kr., 701-1000 þúsund kr., > 1000 þúsund 

kr.) Menntun er flokkabreyta sem inniheldur fimm hópa (grunnskólapróf/landspróf, 

framhaldsskólapróf, próf í iðngrein, háskólapróf, annað).  

Einnig var unnið með þrjár breytur er snúa að ástvinamissinum, en þær eru tegund 

missis, orsök andláts og andlát bar að. Tegund missis hefur sex möguleika (maki/elskhugi, barn, 

foreldri, systkini, náin vinkona/vinur, annar ættingi). Orsök andláts hefur sex möguleika 

(eðlilegar orsakir, veikindi/sjúkdómar, slys eða hamfarir, andvana barn/vöggudauði, sjálfsvíg, 

ofbeldi, önnur orsök) og hvernig andlát bar að hefur fimm möguleika (mjög skyndilega, frekar 

skyndilega, með nokkrum aðdraganda, með löngum aðdraganda, á ekki við). 

3.3 Tölfræði 

Hlutfall tapaðra gilda í atriðum d-m á PG-13 spurningalistanum er 1,56%. Til að athuga hvort 

töpuðu gildin séu töpuð af handahófi verða tengsl þeirra við aðrar breytur skoðuð með hitakorti 

(e. heatmap). Atriðin á listanum eru þá á x-ás og skýribreytur með svarmöguleikum á y-ás og 

tengslin eru sýnd mynrænt þannig að liturinn verður ljósari með auknum tengslum. Einnig 

verður stuðst við prófið hans Little fyrir gildi töpuð algerlega af handahófi (e. Little‘s MCAR) 

(Little, 1988b). Það er kíkvarðatpróf sem skoðar tengsl breytanna við mynstur gagnagatanna. 

Spábreytur sem notaðar verða í líkanið fyrir endurteknar tilreiknanir verða ákvarðaðar með 

þessum aðferðum.  

Endurteknar tilreiknanir eru eingöngu framkvæmdar á atriðum d-m  á PG-13 listanum, 

þar sem forsenda fyrir svörun þeirra spurninga er að þátttakendur hafa uppfyllt Viðmið A-C. 

Endurteknar tilreiknanir eru framkvæmdar með pöruðum spámeðaltölum. Stuðst verður við 

pörun af tegund 1 og safn af 5 gjöfum, sjálfgefnar stillingar í MICE reikniritinu, þar sem 

gagnagöt eru hlutfallslega fá og 𝑛 ≥ 1000. Fjöldi tilreiknaðra gagnasafna er 5 (m = 5).  

Trúverðugleiki tilreiknuðu gildanna var athugaður með því að bera saman niðurstöður 

úr Poisson greiningu á hlutföllum þar sem log af fjölda þátttakenda er sett í offset. Niðurstöður 

á raungildunum eru þá bornar saman við sameinaðar niðurstöður á tilreiknuðu gagnasöfnunum. 

Fylgibreytan er tvíkosta og tekur gildið 1 ef viðkomandi mætir skilmerkjum fyrir langvarandi 

sorgarröskun og 0 ef viðkomandi mætir ekki skilmerkjum. Flokkabreyturnar aldur og tegund 

missis voru notaðar sem skýribreytur. Áhættuhlutföll (e. relative risk) voru reiknuð fyrir 

greiningarnar með því að nota exp fallið á matið á stuðlunum. Fyrir greiningu á raungildunum 
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voru reiknuð 95% Wald öryggisbil og öryggisbil fyrir endurteknu tilreiknanirnar voru reiknuð 

með því að nota exp fallið á sameinuðu öryggisbilin fyrir stuðlana. 

Allar tölfræðiaðgerðir eru framkvæmdar í tölfræðiforritinu R og endurteknar tilreiknanir 

eru framkvæmdar með MICE reikniritinu (van Buuren og Groothuis-Oudshoorn, 2011).  
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4 Niðurstöður 
4.1 Bakgrunnur og algengi 

4.1.1 Bakgrunnsþættir 
Á töflu 2 má sjá bakgrunnsþætti þeirra 1003 kvenna sem uppfylla viðmið A og B (þ.e. hafa 

misst ástvin fyrir  > 6 mánuðum) og viðmið C (yfirþyrmandi þrá eftir ástvininum daglega eða 

oft á dag) á PG-13 spurningalistanum. Flestar konur (32%) eru á aldrinum 56-69 ára og fæstar 

(9%) á aldrinum 18-25 ára. Rúmur helmingur kvennanna er með tekjur á bilinu 151-300 þúsund 

og þriðjungur hefur lokið háskólaprófi. 

Tafla 2. Bakgrunnsþættir kvenna sem hafa misst ástvin fyrir  > 6 mánuðum og upplifa yfirþyrmandi 

þrá eftir ástvininum daglega eða oft á dag (þ.e.  uppfylla Viðmið A-C á PG-13 listanum). 

    N = 1003 % 

Aldur 18-25 87 8,7 

 
26-35 157 15,7 

 
36-45 196 19,5 

 
46-55 243 24,2 

 
56-69 320 31,9  

    

Tekjur Minna en 150 þúsund kr. 65 9,2 

 
151-300 þúsund kr. 375 54,2 

 
301-500 þúsund kr. 302 13,5 

 
501-700 þúsund kr. 150 3,7 

 
701-1000 þúsund kr. 52 10,8 

 
Meira en 1000 þúsund kr.  12 0,9 

    

   Menntun Grunnskólapróf eða landspróf 271 27,0 

 
Framhaldsskólapróf 203 20,2 

 
Próf í iðngrein 78 7,8 

 
Háskólapróf 337 33,6 

  Annað 97 9,7 
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Á töflu 3 má svo sjá þætti tengda ástvinamissinum. Af þeim þátttakendum sem svöruðu PG-13 

listanum höfðu flestir misst foreldri eða 38,6% kvennanna, 19,3% þeirra misstu barn og um 

11% misstu maka. Tæpur helmingur kvennanna misstu ástvininn mjög skyndilega og rúmur 

helmingur missti ástvininn úr veikindum eða sjúkdómi. Konur sem misstu ástvin fyrir 6-12 

mánuðum voru 15,4%, 43,7% misstu ástvin fyrir 13 mánuðum til 5 árum síðan, 16,9% misstu 

ástvin fyrir 6-10 árum og 24% misstu ástvin fyrir lengra en 10 árum. 

Tafla 3. Þættir er tengjast ástvinamissinum. 

    N = 1003 % 

Tegund missis* Barn 194 19,5 
 

Maki/elskhugi 115 11,6 
 

Foreldri 387 38,9 
 

Systkini 110 11,1 
 

Náin vinkona/vinur 67 6,7 
 

Annar ættingi 121 12,2 
    

Orsök andláts Eðlilegar orsakir 91 9,2 
 

Veikindi/sjúkdómar 539 54,2 
 

Slys eða hamfarir 134 13,5 
 

Andvana barn/ vöggudauði 37 3,7 
 

Sjálfsvíg 107 10,8 
 

Önnur orsök 116 8,6 
    

   Með hvaða hætti 

andlátið bar að 

Mjög skyndilega 488 50 

 
Frekar skyndilega 213 22 

 
Með nokkrum aðdraganda 210 21 

 
Með löngum aðdraganda 69 7 

    

Tími frá missi    6-12 mánuðir 154 15,4 
 

   13 mánuðir til 5 ár 438 43,7 
 

   6-10 árum 170 16,9 

     Lengra en 10 ár 241 24 

 

* Sá missir sem PG-13 spurningalistinn er svaraður út frá 
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Aldursdreifing í atriðunum var nokkuð ólík eftir svarmöguleikum. Yngri konur voru líklegri til 

að haka við alvarlegri einkenni heldur en eldri konur. Munur á miðgildi aldurs hjá þeim sem 

svara „alls ekki“ og þeim sem svara „yfirþyrmandi“ var mestur í atriðum h („Hefur þér reynst 

erfitt að treysta öðrum eftir missinn?“), i („Upplifir þú biturleika vegna missisins?“) og k 

(„Hefur þú upplifað tilfinningalegan doða síðan þú misstir ástvin þinn?“) á PG-13 listanum. 

Atriðin má sjá á myndum 2, 3 og 4. Miðgildi aldurs í atriði h eru 52 ár fyrir „alls ekki“ og 35 

ár fyrir „yfirþyrmandi“. Í atriði i er miðgildið aldurs 55 ár fyrir „alls ekki“ og 37 ár fyrir 

„yfirþyrmandi“og atriði k hefur miðgildið aldurs 56 ár fyrir „alls ekki“ og 38,5 ár fyrir 

„yfirþyrmandi“.  
 

 

Mynd 2. Atriði h á PG-13 listanum. Þær konur sem eiga yfirþyrmandi erfitt með að treysta öðrum eftir 

missinn hafa lægsta miðgildi aldurs af hópunum.  
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Mynd 3. Atriði i á PG-13 listanum. Miðgildi aldurs er lægra hjá þeim konum sem upplifa biturleika 

vegna ástvinamissis. 

 
 

 

Mynd 4. Atriði k á PG-13 listanum. Konur sem upplifa tilfinningalegan doða eftir ástvinamissi. Með 

auknum alvarleika einkennisins lækkar miðgildi aldurs. 
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4.1.2 Algengi 

Flestar konur (80,5%) höfðu misst ástvin á lífsleiðinni (skilmerki A). Af þeim upplifa einungis 

4,8% kvenna daglega yfirþyrmandi þrá eftir ástvininum (skilmerki B). Einungis konur sem 

uppfylltu skilmerki A, B og C svöruðu frekari spurningum á PG-listanum. 

Þær konur sem uppfylltu öll skilmerki fyrir langvarandi sorgarröskun voru 185 talsins. 

Algengi röskunarinnar mældist 0,9% (185/21.288) í öllu úrtakinu og 1,1% (185/16.163) á meðal 

þeirra sem höfðu misst ástvin fyrir sex mánuðum eða lengra síðan. Fjöldi þeirra sem uppfylla 

hvert skilmerki fyrir sig sést á töflu 4. 

 

Tafla 4. Fjöldi sem uppfylla greiningarskilmerki fyrir langvarandi sorgarröskun 

Greiningarskilmerki n = 21.288 % 

A: Hefur misst ástvin 17.136 80,5 

B: Dagleg yfirþyrmandi þrá 1014* 4,8 

C: Missir fyrir > 6 mánuðum 16.163  75,9  

D: Upplifir ≥ 5 af atriðum d-l 

daglega eða ansi mikið/yfirþyrmandi 

213 1,0 

E: Upplifir skerðingu á félagslífi, 

atvinnu eða á öðrum sviðum 

552  2,6 

Öll skilmerki uppfyllt 185 0,9 

*11 konur fjarlægðar þar sem hlutfall tapaðra gilda var yfir 30% í PG-13 listanum (n=1003) 

Í töflu 5 má sjá breyturnar aldur, menntun og tegund missis (þ.e. sá missir sem PG-13 var svarað 

út frá) skipt eftir því hvort viðkomandi uppfyllir skilmerki fyrir einkenni langvarandi 

sorgarröskunnar eða ekki. Tengsl breytanna voru athuguð með kíkvarðatprófi (5x2 og 6x2 

krosstöflur). Munurinn á aldurshópunum kom út marktækur (p < 0,001) svo tengsl voru til 

staðar í töflunni. Yngri konur voru líklegri til að uppfylla skilmerki fyrir einkenni langvarandi 

sorgarröskun heldur en eldri konur. Munur á menntunarstigi mældist einnig marktækur (p = 

0,003). Konur sem höfðu hæst lokið grunnskólaprófi eða landsprófi voru líklegri til að uppfylla 

skilmerki en aðrar konur og konur sem höfðu hæst lokið háskólaprófi voru ólíklegari en aðrar 

konur til að uppfylla skilmerki. Munur á tegund missis mældist svo einnig marktækur (0,001) 

og voru konur sem misst höfðu barn líklegri en aðrar konur til að uppfylla skilmerki fyrir 

einkenni langvarandi sorgarröskunar. 
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Tafla 5. Aldur, menntun og tegund missis sem PG-13 var svarað út frá m.t.t. hvort öll viðmið fyrir 

einkenni langvarandi sorgarröskunar voru uppfyllt eða ekki. 

 
Uppfylla öll viðmið fyrir  

langvarandi sorgarröskun 

 

  Nei Já   p-gildi  

N 818 185   

Aldur (n, %)     <0,001 

   18-25 55 (6,7) 32 (17,3)   

   26-35 113 (13,8) 44 (23,8)   

   36-45 162 (19,8) 34 (18,4)   

   46-55 206 (25,2) 37 (20,0)   

   56-69 282 (34,5) 38 (20,5)   

Menntun (n, %)     0,003 

   Grunnskólapróf eða landspróf 210 (26,0) 61 (34,1)   

   Framhaldsskólapróf 163 (20,2) 40 (22,3)   

   Próf í iðngrein 62 (7,7) 16 (8,9)   

   Háskólapróf 298 (36,9) 39 (21,8)   

   Annað 74 (9,2) 23 (12,8)   

Tegund missis* (n, %)     0,001 

   Barn 147 (18,1) 47 (26,1)   

   Maki/elskhugi 90 (11,1) 25 (13,9)   

   Foreldri 329 (40,4) 58 (32,2)   

   Systkini 88 (10,8) 22 (12,2)   

   Náin vinkona/vinur 49 (6,0) 18 (10,0)   

   Annar ættingi 111 (13,6) 10 (5,6)   

* Sá missir sem PG-13 spurningalistanum er svarað út frá 
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4.2 Töpuð gildi 

4.2.1. Mynstur tapaðra gilda og tengsl við aðrar breytur 

Hlutfall tapaðra gilda í PG-13 listanum var 1,56%. Raðir sem innihalda töpuð gildi voru 112 

talsins (11,2%) og innihéldu samtals 156 töpuð gildi. Flest töpuð gildi voru í atriði m (37 týnd), 

e (36 týnd) og d (30 týnd) og fæst voru í atriðum g (2 týnd), l (4 týnd), f (5 týnd) og k (6). Atriði 

h, i og j voru með 11, 10 og 15 týnd gildi. Hlutfall töpuðu gildanna og mynstur þeirra má sjá á 

mynd 5. 
 

 
 

Mynd 5. Hlutfall tapaðra gilda í hverju atriði (A) og mynstur gildanna eftir því hvernig þátttakendur 

svara (B). Gult táknar töpuð gildi og blátt táknar skráð gildi. 

Fjöldi mynstra fyrir töpuðu gildin í gögnunum eru 33. Hlutfall þáttakenda sem svaraði öllum 

atriðum var 89% (táknað með bláum strikum fyrir öll atriði), 7,1% svöruðu ekki einu atriði, 

(eitt gult strik) 3,6% svöruðu ekki tveimur (tvö gul strik) og 0,3% svöruðu ekki þremur (þrjú 

gul strik). Mynstur tapaðra gilda þar sem þátttakandi svarar ekki atriðum m, e eða d eru 

algengust.  
 

4.2.2. Tengsl við aðrar breytur 

Tengsl tapaðra gilda á PG-13 listanum við breyturnar aldur, menntun, tekjur, tegund missis, 

orsök andlát og með hvaða hætti andlátið bar að voru skoðuð með hitakorti sem sjá má á mynd 

6. Myndin lýsir sambandi týndu gildanna í PG-13 listanum og breytanna. Blái liturinn verður 
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ljósari með auknum tengslum svo einfalt er að koma auga á mynstur í tengslum tapaðra gildi 

við breyturnar. 

 

 

Mynd 6. Tengsl tapaðra gilda í atriðum á PG-13 listanum við aðrar breytur og svarmöguleika. 

Dálkarnir tákna atriði á listanum og raðirnar tákna svarmöguleika í breytunum. Hægra megin má sjá 

nafn breytanna og vinstra megin má sjá svarmöguleikana. 

Eins og sést á Mynd 6 er sambandið mjög mismunandi eftir breytum og flokkum innan 

breytanna sem bendir til þess að gildin séu ekki týnd algerlega af handahófi. Sú breyta sem 

virðist tengjast týndu gildunum minnst er aldur, en það eru einhverjar í yngsta aldurshópnum 

sem svara ekki atriði m í listanum og einhverjar í elsta hópnum sem svara ekki atriðum d og e. 

Hinar breyturnar tengjast allar töpuðu gildunum í gegnum svarmöguleikann get/vil ekki svara. 

Þær sem svara ekki breytunni með hvaða hætti andlátið bar að eru líklegri en þær sem svöruðu 

henni til að svara ekki atriðum á listanum. Þessi tengsl sjást í öllum atriðum nema f og k. 

Svarleysi í spurningu um orsök andláts tengist svarleysi í helmingi atriðana (d, e, h, l og m). 

Ofbeldi sem orsök andláts tengist einnig svarleysi í atriðum e og j og andvana 

fæðing/vöggudauði tengist svarleysi í atriðum d, j og m. Svarleysi í menntun hafði sterk tengsl 

við svarleysi í atriðum j og m. Hin atriðin virðast hafa lítil sem engin tengsl við menntun. Í 

breytunni tegund missis tengist svarleysi við týndu gildin í atriðum e, f og h og smá tengsl eru 

til staðar í hinum svarmöguleikunum við atriði d og m. Svarleysi í breytunni tekjur tengist 

svarleysi í atriðum d, e, h, i, j, k og m en atriði d, e og m tengjast líka öðrum svarmöguleikum. 

Þau atriði sem höfðu sterkustu tengslin við breyturnar voru d, e, og m. Atriði k hafði veikustu 

tengslin við breyturnar. 

Breyturnar sex ásamt atriðunum á listanum voru prófuð með prófi Little fyrir gildi töpuð 

algerlega af handahófi. Prófið er kíkvarðat og núlltilgátan er að enginn munur sé á meðaltölum 

mynstra gagnagatanna í atriðunum. Prófið kom út marktækt með ꭓ2(452, 𝑁 = 1003) =
564,66, 𝑝 = 0,0002. Út frá hitakortinu og niðurstöðum úr prófi Little er ályktað að töpuðu 

gildin tengist breytunum og séu því ekki töpuð algerlega af handahófi. Vegna tengslana við 
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töpuðu gildin voru þessar sex breytur valdar sem skýribreytur í líkanið fyrir endurteknar 

tilreiknanir. 
 

4.3 Endurteknar tilreiknanir  

4.3.1. Dreifing tilreiknuðu gildana 

Á mynd 7 má sjá dreifingu skráðu gildanna og tilreiknuðu gildanna. Eins og búist var við er 

dreifing tilreiknuðu gildana líkust dreifingu skráðu gildana í þeim atriðum þar sem hlutfall 

tapaðra gilda er hæst (atriði d, e og m). Þar sem flest atriðin eru aðeins með fá töpuð gildi er 

dreifingin lítil og miðgildin því ólík. Þetta er sérstaklega áberandi í atriðum g (2 týnd) og l (4 

týnd). Að öðru leyti lítur allt eðlilega út. 

4.3.2 Samanburður á niðurstöðum 

Trúverðugleiki tilreiknuðu gildanna var athugaður með því að bera saman niðurstöður úr 

Poisson líkani á hlutföllum. Fylgibreytan var tvíkosta og tók gildið 1 fyrir þá sem uppfylltu 

viðmið fyrir langvarandi sorgarröskun og 0 fyrir þá sem uppfylltu ekki greiningarskilmerkin. 

Skýribreyturnar aldur og tegund missis voru notaðar og viðmiðunarhóparnir voru 56-69 ára og 

annar ættingi. Forsenda Poisson-greiningar er að meðaltal og dreifni fylgibreytunnar sé sú sama. 

Meðaltal fylgibreytunnar mældist 0,18 og dreifnin 0,15 svo ályktað var að sú forsenda stæðist 

ágætlega. Kíkvarðatpróf fyrir mátgæði líkansins var framkvæmt og kom út ómarktækt (p = 

0,99) sem bendir til þess að það passi gögnunum vel. Þar sem smávægilegt frávik var frá 

forsendu um jafnt meðaltal og dreifni var sandwich pakkinn í R notaður til að reikna harðgerðar 

staðalvillur (e. robust standard errors) sem gefa traustara mat. Staðalvillur fyrir endurteknu 

tilreiknanirnar voru sameinaðar samkvæmt reglum Rubins. Á töflu 6 má sjá niðurstöður 

greiningarinnar. 

Allir stuðlar, nema fyrir aldurshópinn 46-55, komu út marktækir. Niðurstöður 

greiningana eru nokkuð sambærilegar fyrir flesta stuðla. Mat fyrir aldurshópana 26-35 og 46-

Mynd 7. Dreifing atriða á listanum. Blái kassinn sýnir dreifingu skráðu gildana á meðan rauðu 

kassarnir sýna dreifingu tilreiknuðu gildana í öllum fimm gagnasöfnunum. 
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55 kom svolítið hærra út fyrir raungildin en staðalvillan er sambærileg fyrir alla stuðla. Hlutfall 

tapaðra upplýsinga (γ) var í öllum tilfellum lágt svo töpuðu gildin innihéldu ekki miklar 

upplýsingar um þá stuðla sem voru metnir. 

 
Tafla 6. Niðurstöður Poisson greiningar á raungildum og tilreiknuðum gagnasöfnum. Mat á stuðlum, 

staðalvilla og hluti tapaðra upplýsinga fyrir stuðlana (γ). 
  

Raungildi Endurteknar tilreiknanir 

  
Mat Staðalvilla Mat Staðalvilla Γ 

Aldur 18-25 1,346 0,251 1,307 0,247 0,014 

 
26-35 0,955 0,223 0,861 0,223 0,003 

 
36-45 0,506 0,233 0,520 0,231 0,007 

 
46-55 0,320 0,222 0,264 0,225 0,005 

       

Tegund* 

missis 

Barn 1,462 0,348 1,465 0,354 0,047 

 
Maki/elskhugi 1,508 0,374 1,480 0,380 0,033 

 
Foreldri 0,940 0,340 0,906 0,344 0,043 

 
Systkini 1,174 0,373 1,166 0,381 0,034 

 
Náin 

vinkona/vinur 

1,354 0,381 1,340 0,389 0,022 

* Sá missir sem PG-13 spurningalistanum er svarað út frá 

 

 

Áhættuhlutföll og öryggisbil má sjá á mynd 7. Ungar konur (18-25 ára) voru u.b.b. fjórfalt 

líklegri til að uppfylla viðmið fyrir langvarandi sorgarröskun eftir ástvinamissi en eldri konur 

(55-69 ára) (ÁH=3,70; 95% ÖB  2,28-6,0) Konur á aldrinum 26-35 ára voru rúmlega tvöfalt 

líklegri til að uppfylla viðmið fyrir röskunina en eldri konur (ÁH=2,37; 95% ÖB 1,53-3,66) og 

konur á aldrinum 36-45 ára voru tæplega tvöfalt líklegri til að uppfylla viðmið fyrir röskunina 

en eldri konur (ÁH=1,68; 95% ÖB 1,07-2,64). Áhættuhlutfall fyrir konur á aldrinum 46-55 ára 

var 1,30 en var ekki tölfræðilega marktækt (95% ÖB 0,84-2,03). 

  Konur sem upplifðu missi barns eða maka voru fjórfalt líklegri til að þróa með sér 

langvarandi sorgarröskun eftir missin samanborið við konur sem höfðu misst annan ættingja 

(ÁH=4,33; 95% ÖB 2,16- 8,68 og ÁH=4,39; 95% ÖB  2,09-9,26). Þær sem upplifðu missi á 

foreldri voru rúmlega tvöfalt líklegri til að þróa með sér geðröskunina eftir missinn heldur en 

þær sem misstu annan ættingja (ÁH=2,47; 95% ÖB 1,26-4,86). Konur sem misstu systkini voru 

rúmlega þrefalt líklegri til að þróa með sér röskunina heldur en konur sem misstu annan ættingja 

(ÁH=3,21; 95% ÖB 1,52-6,77). Konur sem misstu nána vinkonu eða vin voru u.þ.b. fjórfalt 

líklegri til að þróa með sér langvarandi sorgarröskun heldur en konur sem misstu annan ættingja 

(ÁH=3,82; 95% ÖB 1,78-8,18). 
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Tafla 7. Niðurstöður Poisson greiningar á raungildum og tilreiknuðum gagnasöfnum. áhættuhlutfall 

og 95% öryggisbil. 

  Uppfylla viðmið fyrir  

langvarandi sorgarröskun 

    Raungildi Endurteknar tilreiknanir 

    Áhættuhlutfall 95% 

öryggisbil 

Áhættuhlutfall 95% 

öryggisbil 

Aldur 56-69 1,0 (Ref)    1,0 (Ref)   

  46-55 1,38   0,87-2,17  1,30  0,84-2,03 

  36-45 1,66  1,03-2,66  1,68  1,07-2,64 

  26-35 2,60  1,66-4,07  2,37  1,53-3,66 

  18-25 3,84  2,34-6,31  3,70  2,28-6,0 

            

Tegund  

missis* 

Annar ættingi 1,0 (Ref)    1,0 (Ref)   

  Barn 4,31  2,15-8,67  4,33  2,16-8,68 

  Maki/elskhugi 4,52  2,13-9,58  4,39  2,09-9,26 

  Foreldri 2,56  1,30-5,04  2,47  1,26-4,86 

  Systkini 3,24  1,52-6,88  3,21  1,52-6,77 

  Náin 

vinkona/vinur 

3,87  1,79-8,40  3,82  1,78-8,18 

* Sá missir sem PG-13 spurningalistanum er svarað út frá 
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5 Umræður 
 

5.1 Niðurstöður á algengi 
Algengi langvarandi sorgarröskunar í rannsókninni mældist 0,9% sem er nokkuð lægra en hefur 

mælst í fyrri rannsóknum. Áður hafa rannsóknir sem tóku úrtak úr þýði almennings fengið út 

algengið 1,7% (n=445) og 2,9% (n=118), en báðar rannsóknir höfðu töluvert færri þátttakendur 

en voru í þessari rannsókn (He o.fl., 2014; Balk, Walker og Baker, 2010). 

Niðurstöður benda einnig til að yngri konur séu líklegri til að uppfylla skilmerki fyrir 

langvarandi sorgarröskun heldur en eldri konur. Yngri konur voru auk þess líklegri til að hafa 

alvarlegri einkenni, sem sást á því að meðalaldurinn var lægstur hjá þeim sem merktu við 

svarmöguleikann „yfirþyrmandi“. Þetta er ekki í samræmi við niðurstöður annarra rannsókna 

sem hafa bent til þess að eldri konur séu líklegri til að uppfylla skilmerki fyrir röskunina 

(Lundorff o.fl., 2017; Kersting, Brähler, Glaesmer og Wagner, 2011). Möguleg ástæða fyrir 

þessu er að yngri konur eru líklegri til að missa ástvin fyrir aldur fram heldur en eldri konur, 

t.d. ef þær missa foreldri, og því getur missirinn haft meiri áhrif á þær en á eldri konur.  

Konur sem höfðu misst maka eða barn voru töluvert líklegri til að uppfylla skilmerki 

heldur en þeir sem höfðu misst annan ættingja. Þær niðurstöður eru í samræmi við aðrar 

rannsóknir þar sem missir á barni og maka spáir best fyrir um alvarleika einkenna langvarandi 

sorgarröskunar (He, o.fl., 2014; Kersting, Brähler, Glaesmer og Wagner, 2011). 
 

5.2 Töpuð gildi og niðurstöður endurtekna 

tilreiknana 
Hlutfall tapaðra gilda í PG-13 listanum var einungis 1,56% (156 gildi), en flest voru þau 

í atriðum d, e og m, sem samtals innihéldu 103 töpuð gildi. Atriði m snýr að skerðingu á virkni 

í félagslífi, atvinnu eða á öðrum mikilvægum sviðum í kjölfar ástvinamissis. PG-13 listanum er 

svarað með þann missi í huga sem konur meta sem þann erfiðasta, en þær gætu hafa misst fleiri 

ástvini (eða lent í annars konar áföllum). Hugsanleg skýring á töpuðum gildum á atriði m er að 

einhverjar konur sem höfðu misst fleiri en einn ástvin hafi átt í erfiðleikum með að meta 

skerðingu á virkni út frá einum missi. Atriði d og e snúa að mati á hugrænum og 

tilfinningalegum einkennum síðastliðinn mánuð, sem gæti almennt reynst erfiðara að meta en 

atriði þar sem engin tímamörk eru tilgreind. Einnig gæti mat á öllum þessum ofangreindu 

atriðum (d, e og m) reynst erfiðara fyrir þá að svara sem misstu ástvin fyrir mörgum árum síðan, 

en 41% þeirra sem svöruðu listanum misstu ástvin fyrir ≥ 5 árum.  

 Töpuðu gildin voru ekki töpuð algerlega af handahófi (MCAR), heldur tengdust 

mismikið breytunum aldur, tekjur, menntun, tegund missis, orsok andláts og með hvaða hætti 

andlátið bar að. Þau voru því skilgreind sem töpuð af handahófi (MAR) og breyturnar notaðar 

sem spábreytur í líkanið til að auka nákvæmni tilreiknuðu gildana. Töpuðu gildin tengdust 

svarmynstri þátttakenda á þann hátt að svarleysi í atriðunum á PG-13 listanum tengdist svarleysi 

í fyrrnefndum breytum. Svarmöguleikinn „Get/Vil ekki svara“ tengdist töpuðu gildunum oftast 

af öllum svarmöguleikunum. Þetta var sérstaklega áberandi í breytunum með hvaða hætti 

andlátið bar að og orsök andláts, en svarleysi þar hafði sterk tengsl við svarleysi í flestum 

atriðum á listanum. Svarmöguleikar aðrir en „Get/Vil ekki svara“ í breytunni menntun tengdust 

svarleysi í atriðunum lítið eða ekkert, sem gefur til kynna að listinn sé skiljanlegur öllum 

menntunarstigum.  

Þar sem hlutfall tapaðra gilda í listanum voru fá var búist við að breytileiki á milli 

tilreiknaða gagnasafna væri lítill og að sameinaðar niðurstöður úr Poisson greiningu á 

gagnasöfnunum myndi skila mati sem væri nokkuð sambærilegt því sem gerðu var á 



24 

 

raungildunum. Það reyndist rétt, niðurstöðurnar voru sambærilegar og hlutfall tapaðra 

upplýsinga vegna gildana sem vantaði var lágt (0,3-4,7%). Þetta bendir til þess að líkanið fyrir 

endurteknar tilreiknanir hafi verið rétt skilgreint og gefið góð afköst. Ef líkan fyrir endurteknar 

tilreiknanir er rétt skilgreint skilar það óbjöguðu mati og réttum staðalvillum. Mat á 

staðalvillunum fyrir greiningarnar var mjög sambærilegt og mat á stikunum var almennt örlítið 

lægra fyrir tilreiknuðu söfnin, sérstaklega fyrir aldurshópana 26-35 ára og 46-55 ára. 

Áhættuhlutföllin voru því einnig lægri fyrir greininguna á tilreiknuðu söfnunum og öryggisbilin 

voru almennt þrengri. Markmiðið með því að nota endurteknar tilreiknanir til að fylla inn í fyrir 

töpuðu gildin er að fá nákvæmari niðurstöður á sambandinu sem verið er að skoða. Með 

aðferðinni þarf ekki að útiloka tilfelli þar sem töpuð gildi koma fyrir og þar með er komið í veg 

fyrir að afl tapist. Aðferðin bætir alhæfingargildi niðurstaðanna með því að nýta gögn frá öllum 

þátttakendum til greininga. 
 

5.3 Kostir og annmarkar 
Kostur við rannsóknina er að einkenni langvarandi sorgarröskunar voru metin með viðurkenndu 

mælitæki, PG-13 listanum, sem hefur verið þýddur á íslensku. Annar kostur við rannsóknina er 

hversu stórt úrtakið er (n=21.288) en allar konur á aldrinum 18-69 ára fengu boð um þátttöku. 

Úrtakið inniheldur því mikla fjölbreytni af þátttakendum og gefur gott þversnið af íslenskum 

konum. Því má búast við að alhæfingargildi yfir á þýði sé þokkalegt. Kostir við rafræna 

spurningalista er að þeir geta náð til íslenskra ríkisborgara út um allan heim. Aðferðin er 

kostnaðarlítil og nær til sem flestra á sem skemmstum tíma. 

 Gallar við rannsóknina er að svör þátttakenda byggja á upprifjun á atvikum sem 

mögulega áttu sér stað fyrir mörgum árum sem getur minnkað nákvæmni upplýsinganna. 

Mögulega væri upprifjunin nákvæmari ef upplýsingum væri safnað í gegnum viðtöl við 

þátttakendur. Þá væri líka hægt að móta spurningarnar betur að þeim sem er spurður. Annað 

sem getur átt sér stað í rannsóknum sem beina athygli að ákveðnum einnkennum er að 

einstaklingar sem hafa þessi einkenni séu líklegri til að taka þátt en aðrir. Það er því möguleiki 

á að konur sem hafi lent í áföllum séu líklegri til að taka þátt í rannsókninni heldur en konur 

sem ekki hafa lent í neinum sérstökum áföllum, sem myndi mögulega skekkja mælingar á 

algengi einkennisins. 
 

5.4 Niðurlag 
Algengi langvarandi sorgarröskunar í rannsókninni mældist 0,9% og það sem spáði best fyrir 

um alvarleika einkenna var ungur aldur, missir á barni og missir á maka. Endurteknar 

tilreiknanir voru framkvæmdar og niðurstöður úr Poisson greiningu á raungildunum voru 

bornar saman við sameinaðar niðurstöður úr Poisson greiningu á tilreiknuðu gagnasöfnunum. 

Matið á staðalvillunni var sambærilegt en mat á stikunum var örlítið lægra fyrir tilreiknuðu 

gagnasöfnin ásamt því að öryggisbilin voru þrengri. Niðurstöður fyrir tilreiknuðu gagnasöfnin 

eru nákvæmari heldur en niðurstöður fyrir raungildin eingöngu, þar sem allir þátttakendur eru 

notaðir og aflið því meira. 
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