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Ágrip 

Bakgrunnur: Börn á gjörgæsludeild eru útsett fyrir sársaukafullum og streituvekjandi inngripum. Erfitt 

getur verið að lesa í atferli barna og meta hvort um er að ræða verki, vökustig/óeirð, óráð og/eða fráhvarf. 

Útkoma barna á gjörgæslu sem fá verkjamat, vökustigsmat, óráðsmat og/eða fráhvarfsmat er óljós og 

hefur ekki verið samþætt. 

Markmið: Að samþætta útkomumælingar og útkomu barna á gjörgæsludeild sem fengu verkjamat, 

vökustigsmat, óráðsmat og/eða fráhvarfsmat á gjörgæsludeild allt að tveimur árum eftir útskrift þaðan.  

Aðferð: Kerfisbundin fræðileg samantekt megindlegra rannsókna árin 2010-2021 á útkomu barna á 

gjörgæsludeild allt að tveimur árum eftir útskrift þaðan sem fengu mat á verkjum, vökustigi/óeirð, óráði 

og fráhvarfi með viðurkenndum matskvörðum á gjörgæsludeild. Leit rannsókna var samkvæmt PICOT 

leiðbeiningum í gagnagrunnunum PubMed, Scopus og CINAHL. Rannsóknirnar voru valdar og 

niðurstöður samþættar samkvæmt PRISMA leiðbeiningum og gæðametnar eftir leiðbeiningum Joanna 

Briggs Institute.  

Niðurstöður: Alls 21 rannsókn með 8.461 barni uppfylltu inntökuskilyrði og gæðamat. Ein rannsókn á 

verkjamati, ein á vökustigs/óeirðarmati, 13 á óráðsmati og sex á fráhvarfsmati. Engin rannsókn mat alla 

fjóra þættina. Útkomumælingar voru tímalengd á gjörgæsludeild/sjúkrahúsi, í öndunarvél, í hjarta- og 

lungnavél, tímalengd svæfingar, dánartíðni, lyfjaniðurtröppun, vitræn og líkamleg skerðing ásamt stigun 

alvarleika veikinda. Útkoma sýndi ekki tengsl milli verkja og vökustigs/óeirðar og tímalengdar á 

gjörgæslu/sjúkrahúsi og í öndunarvél. Börn í óráði eða fráhvarfi voru lengur á gjörgæsludeild, á 

sjúkrahúsi, í öndunarvél og lengur svæfð en börn án óráðs eða fráhvarfs. Vitræn og líkamleg skerðing 

barna í óráði var meiri, dánartíðni hærri og stigun alvarleika veikinda barna í óráði meiri í rúmlega 

helming óráðsrannsókna, en barna ekki í óráði.  

Ályktun: Flókið samspil verkja, vökustigs/óeirðar, óráðs og fráhvarfs getur haft neikvæð áhrif á útkomu 

barna á og eftir gjörgæslu. Reglulegt mat á verkjum, vökustigi/óeirð, óráði og fráhvarfi barna á 

gjörgæsludeild með stöðluðum matskvörðum hefur klínískt vægi við greiningu ástands og viðeigandi 

gjörgæslumeðferð.  

 

Lykilorð: verkir, vökustig, óeirð, óráð, fráhvarf, börn, gjörgæsludeild, útkoma, matskvarðar. 
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Abstract 

Background: Children in intensive care units (ICUs) are exposed to painful and stressful interventions. 

Pain, agitation, delirium, and/or withdrawal of children can be difficult to assess. The outcome of children 

who receive pain, agitation, delirium and/or withdrawal assessment in ICU is unclear and has not been 

integrated. 

Objectives: To integrate outcome variables and outcome of children receiving pain, agitation, delirium 

and/or withdrawal assessment in ICU, up to two years post-ICU. 

Methods: A systematic review of quantitative research in 2010-2021 on assessment of pain, agitation, 

delirium, and/or withdrawal of children in ICU and outcome in ICU up to two years after ICU discharge. 

Search was conducted according to PICOT guidelines in PubMed, Scopus, and CINAHL databases. 

Study selection and outcome integration was according to PRISMA guidelines and quality assessment 

according to Joanna Briggs Institute guidelines.  

Results: A total of 21 studies with 8,461 children met predefined criteria. One study on children's pain 

assessment, one on agitation/sedation assessment, 13 on delirium assessment and six on withdrawal 

assessment. No study included all four factors. Outcome variables were length of ICU/hospital stay, 

mechanical ventilation-, weaning-, sedation- and cardiac bypass- time, mental and physical impairment, 

and severity of illness. Thera was no association between pain and agitation/sedation and ICU/hospital 

length of stay and mechanical ventilation time. Children with delirium or withdrawal stayed longer in ICU 

and hospital and were longer mechanically ventilated than children without delirium or withdrawal. 

Children with delirium had more mental and physical impairment, higher mortality rate and severity of 

illness compared to children without delirium.  

Conclusion: A complex interaction of pain, agitation/sedation, delirium, and withdrawal may have 

negative effect on outcomes of ICU children. Regular assessment of pain, agitation, delirium, and 

withdrawal with standardized assessment scales has clinical significance in the diagnosis of these 

factors and ICU care. 

 

Keywords: pain, agitation, sedation, delirium, withdrawal, children, paediatric, intensive care unit, 

outcome, assessment. 

.   
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Áhersluatriði 

Hvað er vitað um efnið? 

 Verkir, óeirð, óráð og fráhvörf eru algeng meðal barna á gjörgæsludeild.  

 Erfitt getur verið að meta verki hjá börnum sökum aldurs og þroska. 

 Algengt er að börn á gjörgæsludeild séu djúpt svæfð.  

 Til að meta verki, vökustig, óráð og fráhvarf barna á gjörgæsludeild þarf að nota viðurkennda 
matskvarða.  

 Til eru áreiðanlegir og marktækir matskvarðar til að meta verki, vökustig, óráð og fráhvarf 
barna á gjörgæsludeild. 

Hvernig er hægt að nýta niðurstöður samantektarinnar? 

 Mat á verkjum, vökustigi, óráði og fráhvarfi er grunnur viðeigandi gjörgæslumeðferðar barna. 

 Forvarnir eru mikilvægar til að sporna við verkjum, óeirð, óráði og fráhvarfi barna á 
gjörgæsludeild. 

 Fræða þarf hjúkrunarfræðinga og aðra heilbrigðisstarfsmenn sem sinna börnum á 
gjörgæsludeild um mikilvægi mats á verkjum, vökustigi, óráði og fráhvarfi barna á 
gjörgæsludeild. 

 Til að hægt sé að framkvæma rannsóknir á útkomu barna á og eftir gjörgæsludeild er 
mikilvægt að meta verki, vökustig, óráð og fráhvarf með viðurkenndum matskvörðum. 

 Niðurstöður kerfisbundnu fræðilegu samantektarinnar eru forvinna að klínískum 
leiðbeiningum á mati á verkjum, vökustigi, óráði og fráhvarfi barna á gjörgæsludeild á Íslandi. 
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1 Skilgreining hugtaka 

Aðalhugtök þessarar kerfisbundnu fræðilegu samantektar eru: Börn, gjörgæsludeild, verkir, vökustig, 

óráð og fráhvarf.  Nánari skilgreining hugtaka er hér fyrir neðan.    

1.1.1 Börn  

Einstaklingar 0-18 ára flokkast sem börn samkvæmt lögum á Íslandi, það á einnig við um flest 

nágrannalönd og Bandaríkin (Lögræðislög nr.71/1997; Harris o.fl., 2016).  

1.1.2 Gjörgæsludeild  

Gjörgæsludeild er sérhæfð deild innan sjúkrahúss þar sem fylgst er náið með hverjum sjúklingi (Íslensk 

nútímamálsorðabók, e.d.). Börn sem liggja á gjörgæsludeild eru alvarlega veik og undir stöðugu eftirliti, 

með alvarleg lífsógnandi veikindi, eftir slys eða stórar skurðaðgerðir. Nákvæmt eftirlit, lyfjagjafir og 

meðferð er veitt til að tryggja eðlilega líkamsstarfsemi (Wikipedia, 2021).  

1.1.3 Verkir 

Verkur getur átt sér stað vegna raunverulegra eða hugsanlegra vefjaskemmda, er óþægileg skynjun 

eða tilfinningaleg reynsla. Persónleg upplifun og reynsla af verkjum getur verið mismunandi en 

líffræðilegir, sálrænir og félagslegir þættir geta haft áhrif þar á. Munnleg lýsing á verkjum er aðeins ein 

af nokkrum aðferðum að tjá verki en vanhæfni í samskiptum útilokar ekki að einstaklingur sé að upplifa 

verki. Það að meta og meðhöndla verki er mikilvægur þáttur heilbrigðisþjónustunnar og mikilvægt er að 

nota viðeigandi matstæki miðað við ástand barns (International Association for the Study of Pain, 2017).  

1.1.4 Vökustig/óeirð 

Vökustig barna á gjörgæsludeildu hefur verið skilgreint sem það stig vöku sem barn er á hverju sinni. 

Vökustig getur verið frá því að barn svari ekki sársaukaáreiti og að ekki sé hægt að vekja það að því að 

barn er árásagjarnt og hættulegt umhverfi sínu eða í mikilli óeirð og allt þar á milli (Sessler o.fl., 2002; 

van Dijk o.fl., 2005). Óeirð er lýsing á ástandi sem barn er í en getur einnig vísað til líðan barns. Óeirð 

er tilfinningalegt ástand, tilfinningin að vera órólegur, æstur, eins og stormur innra með einstaklingi. 

Merki um óeirð geta verið líkamleg, svo sem átök eða ofbeldishneigð og jafnframt ef einstaklingur er 

rökræðinn og þrætinn (Dictionary, e.d.) 

1.1.5 Óráð 

Óráð er heilkenni sem getur átt sér stað hjá alvarlega veikum börnum á gjörgæsludeild og orsakast af 

mörgum þáttum og flóknu samspili. Í óráði verður tímabundin bráð truflun á heilastarfsemi, truflun á 

athygli, meðvitund, vitrænni getu og skyntúlkun. Óráð er nær alltaf tímabundið ástand sem getur verið 

sveiflukennt, gengur oftast til baka þegar undirliggjandi orsök er leiðrétt eða þegar ástand barns batnar 

(Association, 2013; Silver, Traube o.fl., 2015; Traube, Silver, Reeder o.fl., 2017). Óráð eru ekki 

ómeðhöndlaðir verkir, of mikil svæfing, svefntruflun eða fráhvarf, þó þessir þættir geti allir haft áhrif á 

þróun þess að barn fari í óráð (Traube o.fl., 2014).  
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1.1.6 Fráhvarf  

Fráhvarf eða fráhvarfseinkenni (e. iatrogenic withdrawal symtons) eru einkenni sem þróast þegar gjöf 

verkjalyfja og svæfingarlyfja er stöðvuð eða tröppuð of hratt niður hjá börnum sem eru búin að mynda 

líkamlegt þol við verkjalyfjum og/eða svæfingarlyfjum. Fráhvarf einkennist af truflunum í ósjálfráða 

taugakerfinu, truflun í meltingafærum og truflun í taugastarfsemi og hreyfingu. Einkennin geta verið 

breytileg og getur aldur, sjúkdómsástand og fleiri þættir haft þar áhrif (Best o.fl., 2017; Tobias, 2000).  
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2 Inngangur  

Börn á gjörgæsludeild eru útsett fyrir fjölda sársaukafullra og streituvekjandi inngripa (Baarslag o.fl., 

2019). Erfitt getur verið að meta hvort um verki, óeirð/vökustig, óráð eða fráhvarf sé að ræða hjá börnum 

á gjörgæsludeild (Harris o.fl., 2016; Taskforce o.fl., 2015). Innlögnum á gjörgæsludeildir fylgir mikið álag 

fyrir börn og erfitt getur verið að lesa í atferli barna og greina á milli hvað þau eru að upplifa. Skörun á 

orsökum atferlis hjá börnum á gjörgæsludeild getur verið til staðar, sjá mynd 1. Til að greina orsök atferlis 

hafa verið gerðar klínískar leiðbeiningar á mati á verkjum, vökustigi, óráði og fráhvarfi barna á 

gjörgæsludeild með stöðluðum matskvörðum (Harris o.fl., 2016; Taskforce o.fl., 2015). 

 
©van Dijk, 2011 

Mynd 1. Skörun á atferli barna á gjörgæslu, verkir, vökustig, óráð og fráhvarf (Harris o.fl., 2016) 

 

The European Society of Paediatric and Neonatal Intensive care (ESPNIC) hafa gefið út klínískar 

leiðbeiningar á mati á verkjum, vökustigi, óráði og fráhvarfi barna á gjörgæsludeild (Harris o.fl., 2016). 

Einnig hafa Þjóðverjar gefið út samskonar klínískar leiðbeiningar (Taskforce o.fl., 2015). Í klínísku 

leiðbeiningunum er tilgreint hvaða matstæki skal nota, miðað við aldur og klínískt ástand barna og einnig 

hvenær og hversu oft skal meta börn á gjörgæsludeild, með tilliti til verkja, vökustigs, óráðs og fráhvarfs 

(Harris o.fl., 2016; Taskforce o.fl., 2015).  

ESPNIC samtökin eru samtök sem hafa það að markmiði að stuðla að þverfaglegu samstarfi 

hjúkrunarfræðinga og annarra sérfræðigreina innan barnagjörgæslu og nýburagjörgæslu. Samtökin 

miðla þekkingu og miða að auknum gæðum gjörgæslumeðferðar barna og nýbura innan Evrópu og á 

alþjóðlegum vettvangi. ESPNIC samtökin veita félagsmönnum rödd og eru ekki rekin í hagnaðarskyni 

(ESPNIC2021, e.d.).  
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Þýsku leiðbeiningarnar á mati og meðferð verkja, vökustigs, óráðs og fráhvarfs hjá börnum á 

gjörgæsludeild eru frá árinu 2010 og endurskoðaðar árið 2015 af tólf þýskum samtökum lyflækninga 

undir stjórn German Society of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine (DGAI) og German 

Interdisciplinary Association for Intensive Care and Emergency Medicine (DIVI). Leiðbeiningarnar heita 

DAS-Guideline 2015 og hópurinn sem vann að þeim DAS-Taskforce 2015 (Taskforce o.fl., 2015).  

Komið hefur fram að verklag varðandi mat á verkjum, vökustigi og óráði á barnagjörgæsludeild getur 

leitt til nákvæmara mats á verkjum, vökustigi og óráði og minni breytileika á mati hjá starfsfólki. Með 

verklaginu eru meðferð og markmið stöðluð, samskipti milli starfsfólks skýrari og bætt teymisvinna 

(Motta o.fl., 2016; Staveski o.fl., 2018).  

Börnum á gjörgæsludeild eru oft gefin verkjalyf og svæfingarlyf til að draga úr verkjum og óeirð og 

veita nauðsynlega meðferð, eins og til dæmis öndunarvélameðferð og meðferð í hjarta- og lungnavél. 

Æskilegt er að börn á gjörgæsludeild séu með meðvitund, andi í takt við öndunarvél og þoli þá meðferð 

sem nauðsynlegt er að veita. Með það að markmiði að barni á gjörgæsludeild líði vel og sé með 

meðvitund getur verkjalyfjagjöf og svæfingarlyfjagjöf verið áskorun. Ólíkt fullorðnum eru börn oft ekki 

með þroska til að skilja þá meðferð sem þarf að veita og samvinna getur verið erfið og einnig getur 

umhverfið haft mikil áhrif á líðan barna (Harris o.fl., 2016). Það að barn sé ekki nægilega vel svæft getur 

aukið á óeirð og leitt til óvæntra og óæskilegra atvika. Á hinn bóginn getur of djúp svæfing lengt 

öndunarvélameðferð, lengt dvöl á gjörgæsludeild og aukið hættuna á óráði og fráhvarfi hjá börnum á 

gjörgæsludeild (Koizumi og Kurosawa, 2020). Í sumum tilvikum getur þurft að svæfa börn dýpra en 

fullorðna til að tryggja öryggi þeirra. Alltaf þarf að hafa í huga að svæfa börn ekki óþarflega djúpt, 

skammta svæfingarlyf og verkjalyf í lágmarki eins og aðstæður leyfa, en mikilvægt er að meta hvert 

tilfelli fyrir sig (Harris o.fl., 2016; Taskforce o.fl., 2015).  

Þegar verið er að meta verki, vökustig, óráð og fráhvarf barna á gjörgæsludeild er mikilvægt að hafa 

til þess stöðluð matstæki (Harris o.fl., 2016). Nálgun verkja, vökustigs og óráðs í klínískum leiðbeiningum 

fullorðinna sjúklinga á gjörgæsludeild byggir á að byrja að meta verki, þar á eftir að meta vökustig/óeirð 

og loks óráð (Barr o.fl., 2013; Devlin o.fl., 2018). Þessar sömu klínísku leiðbeiningarnar fjalla einnig um 

mikilvægi þess að fyrirbyggja og meðhöndla verki, óeirð/vökustig og óráð (Devlin o.fl., 2018; Staveski 

o.fl., 2018). Fráhvarf er einnig metið hjá börnum á gjörgæsludeild sem hafa verið á svæfingarlyfjum og 

verkjalyfjum í fimm sólarhringa eða lengur. Fráhvarfsmat hefst þegar niðurtröppun á svæfingarlyfjum og 

verkjalyfjum hefst. Mikilvægt er að meta verki, vökustig/óeirð og óráð áður en fráhvarf er metið. Margar 

ástæður geta verið fyrir því sem hrjáir börn á gjörgæsludeild og getur óróleiki til að mynda verið til staðar 

vegna fráhvarfs eða verkja, óeirðar eða óráðs, mikilvægt er að greina orsakir og meðhöndla (Harris o.fl., 

2016), sjá mynd 1. 

Það að barn sé það alvarlega veikt að það þurfi að dvelja á gjörgæsludeild getur haft víðtæk áhrif á 

líf barns og útkomu eftir útskrift af gjörgæsludeild. Rannsókn sem stóð yfir í þrjú ár í Japan á 111 börnum 

yngri en fimmtán ára sem höfðu verið á gjörgæsludeild í meira en fjórtán daga, sýndi að 10% barna 

létust á gjörgæsludeild, 83% barna útskrifuðust heim og 5% barna létust eftir útskrift af sjúkrahúsi. Það 

voru 75% barnanna sem lifðu í þrjú ár eftir útskrift af gjörgæsludeild og 57% af þeim voru með varanlega 

skerðingu eftir gjörgæsludvölina. Niðurstöður sýndu einnig að börn sem voru lengur á gjörgæsludeild 

voru einnig lengur í öndunarvél, með hærri dánartíðni og meiri líkur á varanlegri líkamlegri og andlegri 
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skerðingu miðað við börn sem dvöldu styttri tíma á gjörgæsludeild (Matsumoto o.fl., 2019). Einnig sýndi 

rannsókn á 5.017 börnum 0-18 ára á gjörgæsludeildum í Bandaríkjunum að 4,8% barna á 

gjörgæsludeild þróuðu með sér nýja sjúkdóma (e. morbitities), 2% barna létust á gjörgæsludeild og 2,4% 

barna létust á sjúkrahúsi. Meðal legutími barna á gjörgæsludeild voru tveir dagar, því yngri sem börnin 

voru þeim mun meiri líkur voru á varanlegri skerðingu (Pollack o.fl., 2014). Báðar þessar rannsóknir 

sýna að börn sem liggja lengur á gjörgæsludeild og yngri börn eru í meiri hættu á varanlegri skerðingu 

og aukinni dánartíðni en börn sem eru í styttri tíma á gjörgæsludeild og börn sem eru eldri (Matsumoto 

o.fl., 2019; Pollack o.fl., 2014).  

Að greina á milli verkja, vökustigs/óeirðar, óráðs og fráhvarfs með stöðluðum matskvörðum er 

mikilvægt í gjörgæslumeðferð barna. Til að mynda geta verkir valdið óróleika, en óróleiki getur einnig 

orsakast af öðru en verkjum (Harris o.fl., 2016; Madden o.fl., 2017), sjá mynd 1. Þrátt fyrir þessa skörun 

á atferli barna á gjörgæsludeild hefur það klínískt vægi að greina á milli orsaka atferlis, því það felur í 

sér ólíka meðhöndlun og meðferð (Madden o.fl., 2017). Rannsóknir sýna flókið samspil eða tengsl 

verkja, vökustigs, óráðs og fráhvarfs barna á gjörgæsludeild sem ýtir undir mikilvægi að meta alla þessa 

þætti (Dervan o.fl., 2020; Ista, Te Beest o.fl., 2018; Silver, Traube o.fl., 2015; Staveski o.fl., 2021). Verkir 

hjá börnum geta aukið líkur á að þau greinist í óráði á gjörgæsludeild (Dervan o.fl., 2020; Staveski o.fl., 

2021). Dýpt svæfingar hefur einnig áhrif á óráð, börn sem eru djúpt svæfð eru líklegri að greinast í óráði 

samanborið við börn sem eru vakandi og róleg (Dervan o.fl., 2020; Silver, Traube o.fl., 2015; Staveski 

o.fl., 2021). Einnig getur óráð haft áhrif á að börn eru metin í fráhvarfi og um 60% af börnum í fráhvarfi 

eru einnig í óráði (Ista, Te Beest o.fl., 2018; Staveski o.fl., 2021).  

 Þegar unnið er eftir verklagi um verki, vökustig og óráð á gjörgæsludeild fullorðinna getur það bætt 

útkomu þeirra. Bætt útkoma hinna fullorðnu sjúklinga er: stytt gjörgæsludvöl og sjúkrahúsdvöl, styttri 

tímalengd í öndunarvél, færri dagar sem sjúklingar eru djúpt svæfðir með því að draga úr notkun 

verkjalyfja og svæfingarlyfja, lægri tíðni óráðs, færri endurinnlagnir á gjörgæsludeildir, lægri dánartíðni 

og minni kostnaður (Barnes‐Daly o.fl., 2018; Deffland o.fl., 2020; Jablonski o.fl., 2017; Pun o.fl., 2019). 

Rannsóknir á börnum hafa sýnt svipaðar niðurstöður eins og farið er yfir í næstu köflum. En þessi 

kerfisbundna fræðilega samantekt er unnin með það að markmiði að varpa ljósi á útkomu barna á og 

efir gjörgæsludeild sem metin hafa verið með viðurkenndum verkja, vökustigs, óráðs og fráhvarfs 

matskvörðum.  
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2.1 Mat á verkjum, vökustigi, óráði og fráhvarfi barna á gjörgæsludeild 
Börn á gjörgæsludeild geta verið á breiðu aldursbili og í mismunandi ástandi og erfitt getur verið að 

ákveða hvaða matskvarða á að nota hverju sinni við mat á verkjum, vökustigi, óráði og fráhvarfi. Því 

geta klínískar leiðbeiningar verið hjálplegar í ákvörðun um hvaða matstæki helst skal nota. Samantekt 

á matskvörðum fyrir verki, vökustig, óráð og fráhvarf 0-18 ára barna á gjörgæsludeild má finna í töflu 1. 

Samantektin er byggð á klínískum leiðbeiningum ESPNIC samtakanna og DAS-Guideline 2015 (Harris 

o.fl., 2016; Taskforce o.fl., 2015). Einnig er með í samantektinni vökustigsmatskvarðinn The Richmond 

Agitation-Sedation Scale (RASS) (Kerson o.fl., 2016; Pagé o.fl., 2012). Taflan sýnir markmið og mat á 

verkjum, vökustigi, óráði og fráhvarfi 0-18 ára barna á gjörgæsludeild, einnig aldur barna fyrir hvern 

matskvarða og hvenær framkvæma á matið, sjá töflu 1.   

Tafla 1. Mat á verkjum, vökustigi, óráði og fráhvarfi 0-18 ára barna á gjörgæsludeild  

  

 
Verkir Vökustig Óráð Fráhvarf  

M
ar

km
ið

 

Engir eða vægir verkir Vakandi og róleg Óráð ekki til staðar Fráhvarf ekki til staðar 

M
at

sk
va

rð
ar

 

FLACC  
NRS 

Comfort-B 
MAPS 

RASS 
Comfort-B 

 
CAPD 

pCAM-ICU 
psCAM-ICU 

SOS-PD 
 

 
WAT-1 
SOS 

A
ld

u
r 

b
ar

n
a  

FLACC  0-18* 
NRS >6* 

Comfort-B  0-3* 
MAPS  0-2,5* 

RASS 0-18* 
Comfort-B 0-16* 

 
CAPD 0-18* 

pCAM-ICU 5-16* 
psCAM-ICU 6 mánaða-5* 

SOS-PD 0-16* 

WAT-1 0-16* 
SOS 0-16* 

H
ve

n
æ

r 

4 klst. fresti, oftar ef barn 
er að fá verkjalyf, þá 1-2 
klst. fresti 

4-8 klst. fresti (1-2x á 
vakt) 

8-12 klst. fresti (a.m.k. 
1x á vakt) 

Svæfð í ≥5 sólarhringa, 12 
klst. fresti 

*Aldur barna í árum  

 

Klínísku leiðbeiningar ESPNIC samtakanna eru byggðar á kerfisbundinni fræðilegri samantekt sem 

var unnin af stórum þverfaglegum hóp innan ESPNIC samtakanna (Harris o.fl., 2016). Klínísku 

leiðbeiningarnar eru á mati á verkjum, vökustigi, óráði og fráhvarfi 0-16 ára barna á gjörgæsludeild. 

Unnið var eftir rannsóknarspurningu um hvaða matstæki eigi að nota til að meta verki, vökustig, óráð og 

fráhvarf bráðveikra barna og barna sem geta ekki tjáð sig. Gert var gæðamat á rannsóknunum sem 

stóðust inntökuskilyrði í samantektina. Út frá gæðamatinu voru matskvarðarnir flokkaðir samkvæmt 

SIGN gæðamatskerfinu (e. grade of recommendation, (A, B, C, D)). „A“ fær hæstu meðmæli og „D“ 

lægstu meðmæli. Markmið klínísku leiðbeininganna er að leiðbeina heilbrigðisstarfsfólki sem sinnir 

bráveikum börnum og nýburum á gjörgæsludeild varðandi mat á verkjum, vökustigi, óráði og fráhvarfi 

(Harris o.fl., 2016).  

DAS-Guideline 2015 var unnið á sama hátt og klínísku leiðbeiningar ESPNIC samtakanna, en ná yfir 

alla sjúklinga sem þurfa á gjörgæslumeðferð að halda, óháð aldri og sjúkdómsástandi. Sér kafli er í 

DAS-Guideline 2015 varðandi börn 0-16 ára á gjörgæsludeild og er mælt með ákveðnum matskvörðum 
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eftir því hversu há meðmæli matskvarðarnir fá. Meðmælin eru flokkuð eftir: A, B og 0. „A“ stendur fyrir 

hæstu meðmæli, „B“ fyrir meðmæli og „0“ fyrir opin meðmæli. Leiðbeiningarnar eru þróaðar til að vera 

leiðbeinandi fyrir heilbrigðisstarfsfólk sem sinnir gjörgæslusjúklingum (Taskforce o.fl., 2015).  

Klínísku leiðbeiningar ESPNIC og DAS-Guideline 2015 mæla með reglulegu mati á verkjum barna 

eftir aldri og ástandi, að minnsta kosti á fjögurra klukkustunda fresti og oftar ef börn eru að fá verkjalyf 

eða eru með einkenni um verki. Einnig er mælt með því að meta vökustig eða óeirð með stöðluðum 

matskvörðum sem henta aldri barna, á fjögurra til átta klukkustunda fresti. ESPNIC samtökin og DAS-

Guideline 2015 mæla með því að meta óráð hjá börnum að minnsta kosti einu sinni á vakt. Óráð skal 

jafnvel meta oftar eða eftir klínísku ástandi barna og mælt er með að meta óráð við innlögn barna á 

gjörgæsludeild. Fráhvarf skal meta hjá börnum á gjörgæsludeild sem hafa verið svæfð í fimm sólarhringa 

eða lengur, eða þegar niðurtröppun á verkjalyfjum og svæfingarlyfjum hefst og reglulega eftir það (Harris 

o.fl., 2016; Taskforce o.fl., 2015).  

 

2.1.1 Verkir barna á gjörgæsludeild 

Kerfisbundin fræðileg samantekt á mati á verkjum barna og áhrif verkja á útkomu barna eftir útskrift af 

gjörgæsludeild sýndi að rannsóknir á þessu sviði einblína að mestu á skráningu á verkjum hjá börnum 

frekar en útkomu barna (Andersen o.fl., 2021). Niðurstaða samantektarinnar er að skortur sé á 

rannsóknum á mati á verkjum barna á gjörgæsludeild og áhrif þeirra á útkomu á og eftir gjörgæsludeild 

(Andersen o.fl., 2021). Ekki hefur enn verið hægt að sýna fram á tengsl verkja hjá börnum á 

gjörgæsludeild og útkomu á og eftir gjörgæsludeild en kerfisbundin fræðileg samantekt á rannsóknum 

á verkjum fullorðinna gjörgæslusjúklinga sýndi að tengsl geta verið á milli verkja sem metnir voru með 

stöðluðum matskvörðum og útkomu sjúkling á og eftir gjörgæsludeild. Því hærri sem verkirnir voru metnir 

því lengri tíma voru sjúklingar í öndunarvél, á gjörgæsludeild, hærri dánartíðni, fleiri atvik og 

aukaverkanir (Georgiou o.fl., 2015). Samantektin sýndi einnig fram á að mikil skortur er á rannsóknum 

á verkjum fullorðinna gjörgæslusjúklinga og útkomu þeirra sem á einnig við um rannsóknir á verkjum 

barna á gjörgæsludeild (Andersen o.fl., 2021; Georgiou o.fl., 2015).  

2.1.1.1 Tegundir verkja hjá börnum á gjörgæsludeild  

Verkjum barna á gjörgæsludeild er hægt að skipta í þrjár tegundir: 

 Bráðir verkir (e. acute procedural pain) eru verkir sem eiga sér stað vegna skurðaðgerða, 
áverka, inngripa og við bráð veikindi. Geta verið af ákveðnum styrk og yfir ákveðinn tíma en 
hjaðna venjulega innan nokkurra vikna (Carr og Goudas, 1999; Stevens o.fl., 2007).  

 Bráðir langvarandi verkir (e. acute prologned pain) eða viðvarandi verkir eiga sér fyrst og 
fremst stað vegna sjúkdóma (til dæmis lífhimnubólgu) eða meðferðar (til dæmis 
öndunarvélameðferð) þeir eru með skilgreint upphaf og væntanlegan endapunkt. Búast má 
við að langvarandi verkir vari ekki lengur en í þrjá mánuði (Stevens o.fl., 2007).  

 Langvinnir verkir (e. chronic pain) eru viðvarandi verkir sem eru í meira en þrjá mánuði 
(Stevens o.fl., 2007).  

Erfitt getur verið að greina á milli þessara þriggja tegunda verkja hjá börnum á gjörgæsludeild og 

geta mismunandi tegundir verkja átt sér stað samtímis (Stevens o.fl., 2007).  
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2.1.1.2 Tíðni verkja barna á gjörgæsludeild 

Meðferð á gjörgæsludeild er oft inngripsmikil og sársaukafull. Dæmi um verki hjá börnum á 

gjörgæsludeild er við nálaruppsetningar, umbúðaskipti og sogun (Baarslag o.fl., 2019). Rannsókn á 

3.822 börnum 0-18 ára á sjúkrahúsum í Kanada sýndi að börn á gjörgæsludeild eru með meiri verki og 

fá meira af verkjalyfjum samanborið við börn á öðrum deildum (Stevens o.fl., 2011).  

Fram hefur komið að börn í öndunarvél á gjörgæsludeild upplifa tvöfalt oftar verki samanborið við 

börn sem eru ekki í öndunarvél á gjörgæsludeild (Baarslag o.fl., 2019). Þessi rannsókn Baarslag o.fl. 

(2019) var á 229 börnum 0-18 ára á gjörgæsludeild í Hollandi yfir þriggja mánaða tímabil. Börn geta 

upplifað verki að meðaltali 10-11 sinnum á sólarhring eða frá 5-23 sinnum á sólarhring (Baarslag o.fl., 

2019; LaFond o.fl., 2019). Rannsóknir hafa sýnt að verkjalyfjagjöfum er oft ábótavant hjá börnum á 

gjörgæsludeild (Baarslag o.fl., 2019; Walther-Larens o.fl., 2017). Til að veit börnum fullnægjandi 

gjörgæslumeðferð  er mikilvægt að meta verki með stöðluðum matskvörðum og veita viðeigandi 

verkjameðferð (Baarslag o.fl., 2019; Walther-Larsen o.fl., 2017). Engar íslenskar rannsóknir fundust á 

verkjum barna á gjörgæsludeild.  

2.1.1.3 Verkjamatskvarðar  

Mælt er með að börn á gjörgæsludeild fái verkjamat á fjögurra klukkustunda fresti og oftar ef þau eru að 

fá verkjalyf, þá á eins til tveggja klukkustunda fresti. Þekking á matskvörðum hjálpar hjúkrunarfræðingum 

og öðru heilbrigðisstarfsfólki við val á matskvarða og hvað hentar hverju barni (Laures o.fl., 2019), sjá 

töflu 1.  

Það eru margir matskvarðar í notkun við mat á verkjum barna á gjörgæsludeild, bæði 

atferlismatskvarðar og sjálfsmatskvaraðar (Laures o.fl., 2019). Atferlismatskvarðar eru kvarðar sem 

hjúkrunarfræðingar og aðrir heilbrigðisstarfsmenn nota til að meta atferli barna sem bendir til verkja og 

sjálfsmatskvarðar eru kvarðar sem börnin meta verki sjálf (Laures o.fl., 2019).  

Þeir matskvarðar sem ESPNIC samtökin mæla með að nota við mat á verkjum barna á 

gjörgæsludeild eru: Face, Legs, Activity, Cry, Consolability scale (FLACC), Comfort Behavioral Scale 

(Comfort-B) og Multidimensional Assessment Pain Scale (MAPS) (Harris o.fl., 2016). Comfort-B og 

MAPS fá fyrstu meðmæli ESPNIC samtakanna, eða „A“ meðmæli, en FLACC fær meðmæli „B“. 

Comfort-B fær einnig meðmæli „A“ hjá DAS-Guideline 2015 sem og FLACC (Harris o.fl., 2016; Taskforce 

o.fl., 2015), sjá töflu 2.  

2.1.1.3.1 Comfort-B verkjamatskvarði  

Comfort-B er atferlismatskvarði sem er áreiðanlegur og marktækur við mat á verkjum 0-3 ára barna, sjá 

viðauka 2. Innra réttmæti er hátt, (Kappa stuðull 0,63-0,93) að undanskilinni samvinnu með öndunarvél 

sem er meðal hátt, (Kappa stuðull 0,54) (van Dijk o.fl., 2000). Comfort-B er hægt að nota við mat á bæði 

verkjum og vökustigi. Þegar matskvarðinn er notaður er metið vökustig, óeirð, samvinna með öndunarvél 

eða grátur, líkamshreyfing, vöðvaspenna og andlitstjáning. Niðurstöður matskvarðans eru á bilinu 6-30, 

hærra en 17 er merki um verki. Algengt er að rannsakendur sem eru að rannsaka verki barna á 

gjörgæsludeild noti Comfort-B matskvarða (Johansson og Kokinsky, 2009; Neunhoeffer o.fl., 2017; 

Sanavia o.fl., 2019) sjá töflu 2.  
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2.1.1.3.2 MAPS verkjamatskvarði  

MAPS matskvarðinn er einnig áreiðanlegur og marktækur við mat á verkjum barna á gjörgæsludeild, 

(Cronbach‘s alpha 0,62), sjá viðauka 3. Aldur barna sem hægt er að meta með MAPS takmarkast við 

0-31 mánaða. Við verkjamat með MAPS eru lífsmörk barna metin, hjartsláttur og blóðþrýstingur, 

öndunarmynstur metið, andlitstjáning, líkamshreyfing og vökustig. Niðurstöður matskvarðans eru frá núll 

til tíu, núll er merki um engan verk og tíu er merki um versta mögulega verk. Einnig er styrkleika verkja, 

eðli og upptök verkja og í sumum tilvikum áhrif verksins á líðan barna metið innan MAPS (Ramelet o.fl., 

2007) sjá töflu 2.  

2.1.1.3.3 FLACC verkjamatskvarði  

Atferlismatskvarðinn FLACC er áreiðanlegur og marktækur við mat á verkjum hjá núll til sjö ára börnum 

(Harris o.fl., 2016; Merkel o.fl., 1997), sjá viðauka 1. Þegar FLACC er notaður er metin andlitstjáning, 

hreyfing fóta, líkamshreyfing og virkni barns, grátur og huggun. Niðurstöður matskvarðans eru á bilinu 

núll til tíu, FLACC núll til þrír er merki um enga eða væga verki, fjórir til sex er merki um miðlungs verki, 

sjö og hærra er merki um mikla verki (Merkel o.fl., 1997; Voepel-Lewis o.fl., 2010). FLACC er matskvarði 

sem mikið er notaður í rannsóknum á verkjum barna á gjörgæsludeild (Curley o.fl., 2015; Dervan o.fl., 

2020; Staveski o.fl., 2021) sjá töflu 2. 

FLACC, Comfort-B og MAPS eru þeir verkjamatskvarðar sem ESPNIC samtökin mæla með í 

klínískum leiðbeiningum fyrir börn á gjörgæsludeild og eru fyrir núll til sjö ára börn. Þess vegna eru ekki 

verkjamatskvarðar í klínísku leiðbeiningum ESPNIC fyrir börn eldri en sjö ára (Harris o.fl., 2016). FLACC 

verkjamatskvarðinn var þróaður til að meta verki hjá börnum núll til sjö ára en hefur verið 

áreiðanleikaprófaður fyrir eldri börn en sjö ára og hjá börnum og fullorðnum gjörgæslusjúklingum sem 

ekki gátu sjálf tjáð verki. Innri áreiðanleiki reyndist góður, (Cronbach‘s alpha 0,882) fyrir alla liði 

matskvarðans og því hægt að nota FLACC verkjamatskvarða fyrir eldri börn en sjö ára á gjörgæsludeild 

(Voepel-Lewis o.fl., 2010). 

2.1.1.3.4 NRS verkjamatskvarði  

DAS-Guideline 2015 mæla með að nota viðurkennda matskvarða hjá börnum sem geta metið verki sjálf, 

en ESPNIC samtökin taka slíkt ekki fram (Harris o.fl., 2016; Taskforce o.fl., 2015). Numerical Rating 

Scale (NRS) er áreiðanlegur og marktækur sjálfsmatskvarði, (Pearsons fylgni 0,70-0,92) fyrir börn sex 

ára og eldri (Tsze o.fl., 2018), sjá viðauka 4. NRS matskvarða er hægt að nota hjá börnum á 

gjörgæsludeild sem geta metið verki sjálf og er miðað við börn sex ára og eldri (Pagé o.fl., 2012; Tsze 

o.fl., 2018). NRS matskvarðinn er númerakvarði frá núll til tíu, núll er merki um engan verk og tíu versti 

mögulegi verkur, einn til þrír er vægur verkur, fjórir til sex er miðlungs verkir og sjö til tíu svæsnir verkir 

(Curley o.fl., 2015; Miró o.fl., 2009) sjá töflu 2.  
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Tafla 2. Mat á verkjum 0-18 ára barna á gjörgæsludeild  

Verkjamatskvarðar Stig verkjamats Stig engra/vægra verkja Aldur barns 

FLACC 0-10 0-3 0-18* 

Comfort-B 6-30 <17 0-3* 

MAPS 0-10 0-3 0-2,5* 

NRS 0-10 0-3 >6* 

*Aldur barns í árum 

 

2.1.2 Vökustigi/óeirð barna á gjörgæsludeild 

Börn sem leggjast inn á gjörgæsludeild upplifa flest einhver óþægindi. Þau geta orðið fyrir líkamlegri og 

andlegri streitu og þá sérstaklega börn í öndunarvél. Börn á gjörgæsludeild geta einnig upplifað óeirð 

sem getur valdið streitu og eru viðbrögð við innra og ytra áreiti. Óeirð getur einnig valdið vanlíðan, kvíða 

og ótta hjá börnum. Meðhöndlun streitu sem ekki er orsökuð af verkjum krefst oft notkunar svæfingarlyfja 

eða slæfandi lyfja (Harris o.fl., 2016). Æskilegt vökustig barna í öndunarvél á gjörgæsludeild er 

svefnhöfgi, það er að vera létt svæfð. Um leið er æskilegt að börn bregðist við umhverfinu eða áreiti en 

að sama skapi verði ekki fyrir mikilli truflun af umhverfinu eða þeirri meðferð sem verið er að veita. 

Æskilegt vökustig barna sem ekki eru í öndunarvél er að vera vakandi og róleg (Sessler o.fl., 2002).  

2.1.2.1 Tíðni vökustigs/óeirðar 

Niðurstöður kerfisbundinnar fræðilegrar samantektar á vökustigi barna á gjörgæsludeild sýndi að börn 

eru metin í ásættanlegu vökustigi í 60% tilfella og algengara er að börn séu svæfð of djúpt frekar en of 

grunnt, eða 30% svæfð of djúpt samanborið við 10% of grunnt (Vet o.fl., 2013). Stór hluti barna á 

gjörgæsludeild er djúpt svæfður sem getur aukið líkur á óráði og fráhvarfi barna á gjörgæsludeild 

(Dreyfus o.fl., 2017; Neunhoeffer o.fl., 2015). Engar íslenskar rannsóknir hafa verið gerðar á vökustigi 

barna á gjörgæsludeild.  

2.1.2.2 Vökustigsmatskvarðar  

Við mat á vökustigi og óeirð hjá börnum á gjörgæsludeild er mælt með notkun staðlaðra matskvarða 

sem henta aldri barna (Harris o.fl., 2016). Mælt er með að meta vökustig/óeirð barna á gjörgæsludeild 

á fjögurra til átta klukkustunda fresti, sjá töflu 1. ESPNIC samtökin mæla með notkun Comfort 

matskvarðans og Comfort-B matskvarðans og fá þeir báðir meðmæli „A“. Comfort-B fær einnig meðmæli 

„A“ hjá DAS-Guideline 2015 (Harris o.fl., 2016; Taskforce o.fl., 2015), sjá töflu 3.   

2.1.2.2.1 Comfort-B vökustigsmatskvarði  

Comfort-B matskvarði er endurgerður Comfort matskvarði. Innan Comfort matskvarðans er einnig 

metinn hjartsláttur og blóðþrýstingur barns en þær mælingar hafa verið teknar út í Comfort-B 

matskvarðanum (Ambuel o.fl., 1992; Ista o.fl., 2005). Comfort matskvarðinn hefur að mestu vikið fyrir 

notkun Comfort-B matskvarðans en er þó enn í ESPNIC leiðbeiningunum (Harris o.fl., 2016; Ista o.fl., 
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2005). Comfort-B er mikið notaður í rannsóknum á vökustigi barna á gjörgæsludeild (Ista o.fl., 2005; 

Johansson og Kokinsky, 2009; Neunhoeffer o.fl., 2017; Sanavia o.fl., 2019), sjá viðauka 2. 

Í Comfort-B matskvarðanum eru gefin stig á bilinu 6-30. Við mat á vökustigi eru færri stig en 11 merki 

um of mikla svæfingu, 11-22 er æskilegt vökustig, 22 og hærra er merki um óeirð eða of litla svæfingu. 

Comfort-B hentar við mat á vökustigi hjá börnum 0-18 ára á gjörgæsludeild (Johansson og Kokinsky, 

2009), sjá töflu 3.  

2.1.2.2.2 RASS vökustigsmatskvarði  

Algengt er að nota RASS vökustigsmatskvarða við mat á vökustigi 0-18 ára barna á gjörgæsludeild. 

Hvorki er fjallað um RASS matskvarða í ESPNIC leiðbeiningunum né DAS-Guideline 2015 (Harris o.fl., 

2016; Taskforce o.fl., 2015). Hins vegar er RASS matskvarði mikið notaður í rannsóknum á vökustigi og 

óráði barna á gjörgæsludeild (Alvarez o.fl., 2018; Silver, Traube o.fl., 2015; Traube, Silver, Reeder o.fl., 

2017). RASS er áreiðanlegur við mat á vökustigi barna á gjörgæsludeild, innri áreiðanleiki er metinn hár 

með Kappa stuðul yfir 0,8 í öllum liðum matskvarðans, (p<0,0001) (Kerson o.fl., 2016), sjá viðauka 5. 

Með RASS matskvarða eru gefin stig frá +4 til -5, það er frá því að sjúklingur er metinn árásargjarn (+4) 

að því að ekki er hægt að vekja sjúkling (-5) (Kerson o.fl., 2016), sjá töflu 3.   

Tafla 3. Mat á vökustigi 0-18 ára barna á gjörgæsludeild   

 

 

 

 
*Aldur barns í árum 

 

2.1.3 Óráð barna á gjörgæsludeild 

Mikið hefur verið rannsakað og fjallað um óráð fullorðinna en síðustu ár hefur óráð barna á 

gjörgæsludeild fengið aukna athygli (Alvarez o.fl., 2018; Barr o.fl., 2013). Stór hluti barna sem greind 

eru í óráði eru greind á fyrstu dögum gjörgæsludvalar sem ýtir undir mikilvægi þess að meta óráð. Ef 

óráð er ekki greint getur það haft áhrif á hvort viðeigandi meðferð er beitt og einnig getur tíminn sem 

börn eru í óráði lengst (Ista, van Beusekom o.fl., 2018). Mikilvægt er að finna orsök óráðs og breyta 

hugarfari heilbrigðisstarfsmanna frá því að velta fyrir sér hvernig óráð er meðhöndlað yfir í að finna orsök 

fyrir því af hverju barn er í óráði eða finna rót vandans (Traube, Silver, Gerber o.fl., 2017).  

2.1.3.1 Tíðni órás  

Óráð hjá börnum á gjörgæsludeild er algegnt og oft vangreint. Engar íslenskar rannsóknir hafa verið 

framkvæmdar á óráði hjá börnum á gjörgæsludeild en erlendar rannsóknir hafa sýnt að um 17-57% 

barna á gjörgæsludeild fara í óráð. Um 60% af börnum í óráði eru greind á fyrstu tveim til þrem dögum 

gjörgæsludvalar og algengt er að óráð vari í tvo daga (Alvarez o.fl., 2018; Silver, Traube o.fl., 2015; 

Traube, Silver, Gerber o.fl., 2017).  

Vökustigsmatskvarðar Stig vökustigsmats Vakandi og róleg  Aldur barns 

Comfort-B 6-30 17-26 0-18* 

RASS +4 til -5 0 til -1 0-18* 
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Þrátt fyrir að óráð komi oft fyrir hjá börnum á gjörgæsludeild þá er það nær alltaf viðsnúanlegt ástand, 

sem á sér stað vegna alvarleika veikinda, aukaverkunar meðferðar eða vegna áhrifa umhverfis á 

gjörgæslu á barnið (Meyburg o.fl., 2017; Silver, Traube o.fl., 2015; Traube, Silver, Gerber o.fl., 2017).  

Þó að óráð barna á gjörgæsludeild sé nær alltaf viðsnúanlegt og vari sjaldan lengi er samt sem áður 

mikilvægt að hjúkrunarfræðingar reyni að fyrirbyggja óráð og meti börn með viðeigandi matskvörðum. 

Það er mikilvægt því óráð barna getur lengt tíma á gjörgæsludeild og sjúkrahúsi, lengt tíma í öndunarvél, 

haft áhrif á vitræna skerðingu við útskrift af gjörgæsludeild og dánartíðni (Dervan o.fl., 2020). Einnig 

hefur óráð hjá fullorðnum gjörgæslusjúklingum verið tengt við verri útkomu, aukna dánartíðni, lengri 

sjúkrahúsdvöl og varanlega vitræna skerðingu (Barr o.fl., 2013; Pandharipande o.fl., 2013). 

2.1.3.2 Tegundir óráðs  

Óráði er skipt í þrjár tegundir: ofvirkt óráð (e. hyperactive delirium), vanvirkt óráð (e. hypoactive delirium) 

og blandaða gerð ofvirks og vanvirks óráðs (Smith o.fl., 2013). Ofvirkt óráð er einungis toppurinn á 

ísjakanum, það eru þeir sjúklingar sem algengast er að fái óráðsgreiningu. Niðurstöður rannsóknar á 

óráði barna á gjörgæsludeildum í Bandaríkjunum, sýndi að af 267 börnum í óráði voru 8% barna í ofvirku 

óráði, 46% í vanvirku óráði og 45% í blönduðu óráði. Vanvirkt og blandað óráð eru þeir sjúklingar sem 

eru „þægilegir“ og trufla lítið en eru síður greindir í óráði. Til að greina undirtegundir óráðs eru notaðar 

niðurstöður RASS vökustigsmatskvarðans ásamt niðurstöðu óráðsmatskvarða. Sjúklingur metinn RASS 

+3 og í óráði er til dæmis í ofvirku (RASS+3) óráði (Traube, Silver, Gerber o.fl., 2017).  

2.1.3.3 Áhættuþættir óráðs  

Algengustu áhættuþættir óráðs barna á gjörgæsludeild eru: börn yngri en tveggja ára, 

öndunarvélameðferð, karlkyn, þroskafrávik, andleg veikindi, alvarleiki veikinda, fjötrar, blóðgjafir, 

lyfjagjafir, sérstaklega benzódíazepín (lyfjamagn og gjafatími auka áhættuna), ópíóðar og æðaherpandi 

lyf (Alvarez o.fl., 2018; Silver, Traube o.fl., 2015; Smith o.fl., 2017; Traube, Silver, Gerber o.fl., 2017). 

Mikilvægt er að fyrirbyggja óráð hjá börnum á gjörgæsludeild en óráð á sér oft stað vegna flókins 

samspils margra þátta (Dervan o.fl., 2020; Silver, Traube o.fl., 2015). Viðvera foreldra, regluleg hreyfing, 

að nota ekki fjötra, draga úr verkjum og óeirð eða of djúpri svæfingu getur dregið úr tíðni óráðs hjá 

börnum á gjörgæsludeild (Dervan o.fl., 2020; Silver, Traube o.fl., 2015; Staveski o.fl., 2021).  

2.1.3.4 Óráðsmatskvarðar  

Erfitt getur verið að meta óráð hjá börnum á gjörgæsludeild og þá sérstaklega börnum sem geta ekki 

tjáð sig. Því hefur reynst gagnlegt að styðjast við atferlismatskvarða við mat á óráði barna á 

gjörgæsludeild (Silver, Kearney o.fl., 2015).  

Mörg einkenni óráðs geta skarast við einkenni annars eins og verkja, óeirðar og fráhvarfs (Ista o.fl., 

2007). Því mæla ESPNIC samtökin með notkun áreiðanlegra og marktækra óráðsmatskvarða. Einn 

óráðsmatskvarði fær „A“ meðmæli hjá ESPNIC samtökunum eða hæstu meðmæli og er það Cornell 

Assessment of Pediatric Delirium (CAPD) (Harris o.fl., 2016). DAS-Guideline 2015 fjallar um að nota 

viðurkennda matskvarða og nefna CAPD og The Pediatric Confusion Assessment Method for the 

Intensive Care Unit (pCAM-ICU) (Taskforce o.fl., 2015). Aðrir matskvarðar sem fjallað er um í ESPNIC 
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leiðbeiningunum fyrir börn á gjörgæsludeild eru pCAM-ICU og Sophia Observation Withdrawal 

Symptoms-Pediatric Delirumi (SOS-PD) (Harris o.fl., 2016), sjá töflu 1. 

2.1.3.4.1 CAPD óráðsmatskvarði  

CAPD er atferlismatskvarði sem er áreiðanlegur og marktækur við mat á óráði barna á gjörgæsludeild. 

CAPD er með Cronbach‘s alpha 0,90, eða á bilinu 0,87-0,90 fyrir alla átta liði matskvarðans, sem gefur 

til kynna gott innra samræmi. Næmi er 92% og sértækni 86,5% hjá börnum 0-21 árs á gjörgæsludeild, 

hjá börnum með þroskaskerðingu er næmi 51,2% og sértækni 96,2% (Traube o.fl., 2014), sjá viðauka 

6. CAPD er notaður í flestum tilvikum með RASS vökustigsmatskvarða (Kaur o.fl., 2020; Silver o.fl., 

2012; Traube o.fl., 2014). 

Þegar óráð er metið með CAPD er fylgst með barni og metnir átta þættir, hver liður frá núll til fjögur 

stig, metið er augnsamband barns við umönnunaraðila, hvort hegðun er viðeigandi, hvort barn er 

meðvitað um umhverfið, tjáning þarfa og langana, hvíld, huggun, vanvirkni og svörun í samskiptum. Ef 

matið er hærra en níu stig bendir það til óráðs (Traube o.fl., 2014). Talið er auðvelt að læra á CAPD, 

matið tekur innan við tvær mínútur og matskvarðinn mikið notaður við rannsóknir á óráði barna á 

gjörgæsludeild (Kaur o.fl., 2020; Silver o.fl., 2012; Traube o.fl., 2014), sjá töflu 4.  

2.1.3.4.2 pCAM-ICU óráðsmatskvarði  

Við mat á óráði barna á gjörgæsludeild er pCAM-ICU einnig áreiðanlegur og marktækur, sjá viðauka 7. 

Áður en óráð er metið með pCAM-ICU þarf að vera búið að meta vökustig barns með RASS 

matskvarðanum. pCAM-ICU matskvarði er unninn úr matskvarða sem heitir Confusion Assessment 

Method for the ICU (CAM-ICU) og er notaður víðsvegar um heim við mat á óráði fullorðinna sjúklinga 

(18 ára og eldri) á gjörgæsludeild þar með talið á Íslandi (Björn Einar Björnsson o.fl., 2017; Guenther 

o.fl., 2010).  

pCAM-ICU er notaður til að meta börn fimm ára og eldri á gjörgæsludeild. pCAM-ICU er áreiðanlegur 

og réttmætur, með 83% næmi og 99% sértækni. Óráðsmat með pCAM-ICU krefst þess að eiga 

samskipti við barnið, en metið er hvort hugarástand er sveiflukennt eða bráð breyting verði á því, eftirtekt 

er metin með því að barnið þarf að kreista hönd matsaðilans þegar lesinn er upp ákveðinn bókstafur, 

meðvitund er metin og óreiðukennd hugsun er metin með spurningum sem barnið þarf að svara (Smith 

o.fl., 2011), sjá töflu 4.  

2.1.3.4.3 psCAM-ICU óráðsmatskvarði  

Þar sem óráðsmatskvarðinn pCAM-ICU er fyrir börn fimm ára og eldri var preschool Confusion 

Assessment Method for the ICU (psCAM-ICU) unninn upp úr pCAM-ICU (Smith o.fl., 2011), sjá viðauka 

7. psCAM-ICU er nothæfur fyrir börn frá sex mánaða aldri til fimm ára og er notaður með RASS 

vökustigsmatskvarða eins og pCAM-ICU. Matskvarðinn er áreiðanlegur og réttmætur, með 91% næmni 

og 75% sértækni (Smith o.fl., 2016). Samskipti matsaðila og barns þurfa að eiga sér stað eins og við 

mat með pCAM-ICU. Með kvarðanum er metið hvort hugarástand er sveiflukennt eða á því hafi orðið 

bráð breyting, en eftirtekt er metin með því að barninu eru sýndar myndir, barnið fær munnlegar 
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leiðbeiningar og þarf að veita myndunum athygli. Meðvitund og óreiðukennd hugsun er metin með því 

að meta svefnmynstur barns (Smith o.fl., 2016). Börn metin með pCAM-ICU eða psCAM-ICU eru metin 

jákvæð eða neikvæð fyrir óráði. Þegar hjúkrunarfræðingar eru orðnir vanir að nota pCAM-ICU og 

psCAM-ICU ætti matið ekki að taka lengri tíma en tvær mínútur, notkun matskvarðanna krefst fræðslu 

og þjálfunar (Smith o.fl., 2011; Smith o.fl., 2016), sjá töflu 4.  

2.1.3.4.4 SOS-PD óráðsmatskvarði  

SOS-PD matskvarðinn var þróaður úr kvarða sem heitir Sophia Observation Withdrawal Symtoms-scale 

(SOS), sem er notaður til að meta fráhvarf barna á gjörgæsludeild (Ista o.fl., 2013). SOS-PD var þróaður 

til að geta metið bæði fráhvarf og óráð hjá börnum á gjörgæsludeild, þar sem mikil skörun getur verið á 

atferli barna á gjörgæsludeild geta einkenni fráhvarfs og óráðs átt við bæði. SOS-PD er með 92,3% 

næmi og 96,5% sértækni. Rannsóknir sýna að SOS-PD skalinn er áreiðanlegur og réttmætur í að greina 

óráð hjá börnum á gjörgæsludeild. Mælitækið er talið gott við mat á óráði barna á gjörgæsludeild en 

krefst fræðslu og þjálfunar þeirra sem leggja það fyrir (Ista, van Beusekom o.fl., 2018), sjá viðauka 8.  

Matskvarðinn SOS-PD tekur mið af mörgum þáttum, svo sem: upplifun foreldra af barninu, 

lífsmörkum, óeirð, kvíða, skjálfta, truflun á hreyfingum, vöðvastífleika, athygli, hegðun, augnsambandi, 

gráti, grettum, svefnleysi, ofskynjunum, ranghugmyndum, tali, tímasetningu einkenna, sveiflum, 

uppköstum og niðurgangi. Þegar óráð er metið með SOS-PD eru 17 atferlisþættir metnir af 22 innan 

kvarðans. Mat PD hlutans sem gefur jafnmörg eða fleiri en fjögur stig er merki um óráð (Ista o.fl., 2018), 

sjá töflu 4. 

Tafla 4. Mat á óráði 0-18 ára barna á gjörgæsludeild   

Óráðsmatskvarðar  Stig óráðsmats Óráð ekki til staðar Aldur barns 

CAPD 0-32 <9 0-18* 

pCAM-ICU Jákvætt/neikvætt Neikvætt  5-16* 

psCAM-ICU Jákvætt/neikvætt Neikvætt 6 mánaða-5* 

SOS-PD 0-17 <4 0-16* 

*Aldur barns í árum 

 

2.1.4 Fráhvarf barna á gjörgæsludeild 

Alvarlega veik börn á gjörgæsludeild þurfa oft verkjalyf og svæfingarlyf þannig að hægt verði að veita 

þeim meðferð. Þessar lyfjagjafir eru oftast nauðsynlegar til að ná æskilegri slæfingu og til að tryggja 

vellíðan barna á gjörgæsludeild. Einnig til að börn aðlagist þeirri meðferð sem þarf að veita og lágmarka 

hættuna á alvarlegum atvikum. Atvik geta til að mynda verið að börn fjarlægi barkarennu eða æðaleggi. 

Hins vegar eykur gjöf verkjalyfja og svæfingarlyfja í lengri tíma hættuna á fráhvarfi þegar lyfin eru 

stöðvuð eða minnkuð of hratt (Vet o.fl., 2013).  
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2.1.4.1 Einkenni fráhvarfs 

Einkenni fráhvarfs eru margþætt og eru meðal annars taugaeinkenni, eins og óróleiki, pirringur, kvíði, 

kippir, skjálfti, geispi, hnerri, óráð, krampi, ofsynjanir og víð sjáöldur. Einnig eru einkenni fá 

meltingafærum eins og ógleði og uppköst, vannæring og ósamstillt soghreyfing barns. Örvun á 

sympatíska taugakerfinu getur einnig verið einkenni fráhvarfs, eins og hraður hjartsláttur, hár 

blóðþrýstingur, hröð öndun, svitamyndun, hiti og hósti. Einkenni fráhvarfa frá ópíóða lyfjum og 

benzódíazepín lyfjum skarast en meltingafæraeinkenni koma sérstaklega fyrir við fráhvörf frá ópíóða 

lyfjum (Ista o.fl., 2007).  

Skörun á mati á óráði og fráhvarfi getur orðið og sérstaklega ef barn er í ofvirku óráði. Því skiptir 

miklu máli að greina hvort er að hrjá barnið, óráð eða fráhvarf þar sem meðferð á öðru hvoru getur gert 

hitt verra. Til að mynda börn sem „illa“ gengur að svæfa eða hafa í öndunarvél geta verið með vanmetið 

óráð sem veldur óróleika. Óróleikinn getur verið meðhöndlaður með auknum svæfingarlyfjum og 

verkjalyfjum og barnið hugsanlega svæft óþarflega djúpt sem eykur hættuna á fráhvarfi. Með aukinni 

þekkingu á óráði og óráðsmati er hugsanlegt að fyrirbyggja óráð og fráhvarf hjá einhverjum hluta barna 

á gjörgæsludeild (Traube og Silver, 2017).  

2.1.4.2 Tíðni fráhvarfs  

Nýlegar rannsóknir á fráhvarfi barna á gjörgæsludeild sýna að tíðni fráhvarfs hjá börnum á 

gjörgæsludeild sem hafa verið svæfð í fimm sólarhringa eða lengur er 10-57% (Amigoni o.fl., 2017; Best 

o.fl., 2017; da Silva o.fl., 2016). Í rannsókn á ástæðum endurinnlagna barna á gjörgæsludeild kemur 

fram að þær eru sjaldgæfar en ein af þrem ástæðum endurinnlagna barna á gjörgæsludeild eru fráhvörf 

(Konishi o.fl., 2020).  

2.1.4.3 Fráhvarfsmatskvarðar  

Þegar verið er að huga að fráhvarfsmati barna á gjörgæsludeild er mikilvægt er að útiloka aðrar ástæður 

fyrir atferli barna en fráhvarf, eins og verki, óeirð og óráð. ESPNIC samtökin og DAS-Guideline 2015 

mæla með að nota stöðluð matstæki til að meta fráhvarf hjá börnum á gjörgæsludeild sem hafa verið 

svæfð í fimm sólarhringa eða lengur. Það á að byrja að meta börn þegar niðurtröppun á verkjalyfjum og 

svæfingarlyfjum hefst (Harris o.fl., 2016; Taskforce o.fl., 2015), sjá töflu 1. 

Tveir fráhvarfsmatskvarðar Witdrawal Assessment Tool-1 (WAT-1) og Sophia Observation 

withdrawal Symtoms scale (SOS) fá fyrstu meðmæli, eða „A“ meðmæli ESPNIC samtakanna og 

meðmæli „B“ hjá DAS-Guideline 2015 (Harris o.fl., 2016; Taskforce o.fl., 2015). Báðir matskvarðarnir 

eru notaðir við nýlegar rannsóknir á fráhvarfi barna á gjörgæsludeild (Alvarez o.fl., 2018; Amigoni o.fl., 

2017; Curley o.fl., 2015; Neunhoeffer o.fl., 2017; Sanavia o.fl., 2019), sjá töflu 5.  

2.1.4.3.1 WAT-1 fráhvarfsmatskvarði  

Mælt er með að nota WAT-1 matskvarða á þeim degi sem byrjað er að trappa niður ópíóða lyf og 

benzódíazepín lyf hjá börnum sem hafa verið svæfð í fimm sólarhringa eða lengur (Harris o.fl., 2016). 

WAT-1 matskvarðinn er með 87,2% næmi og 88% sértækni við mat á fráhvarfi barna á gjörgæsludeild 

(Franck o.fl., 2008), sjá viðauka 9. Æskilegt er að meta börn tvisvar á sólarhring með WAT-1 sem krefst 
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einnig að vökustig sé metið hjá börnum með State Behavioral Scale (SBS) vökustigsmatskvarða. Þegar 

fráhvarf er metið með WAT-1 er metið hvort barnið er með lausar hægðir, uppköst og ógleði, líkamshiti, 

niðurstöður úr SBS mati, skjálfti, svitamyndun, ósamstilltar hreyfingar, hvort geispi eða hnerri er til 

staðar, viðbrögð við snertingu og vöðvaspenna, hversu lengi barn er að jafna sig eftir áreiti er einnig 

metið. Stig á WAT-1 kvarða eru frá 0-12, en barnið sýnir merki um fráhvarf ef það fær þrjú stig eða fleiri. 

WAT-1 matstæki hentar fyrir börn 0-16 ára á gjörgæsludeildum og legudeildum (Franck o.fl., 2008; 

Franck o.fl., 2012), sjá töflu 5.   

2.1.4.3.2 SOS fráhvarfsmatskvarði  

SOS er einnig fráhvarfsmatskvarði sem er áreiðanlegur og marktækur við mat á fráhvarfi barna á 

gjörgæsludeild, (Pearsons fylgni 0,78), sjá viðauka 8. SOS er með 83% næmi og 95% sértækni. Mat 

með SOS inniheldur mat á hjartslætti, öndunartíðni, líkamshita, svitamyndun, óeirð, kvíða, skjálfta, 

vöðvaspennu, gráti, grettum, svefni, truflunum í hreyfingu, ofskynjanir, uppköstum og niðurgangi. Gefin 

eru 0-15 stig á SOS kvarða þar sem fjögur stig eða fleiri þýða að barn er í fráhvarfi. SOS matskvarðinn 

hentar fyrir börn 0-16 ára (Ista o.fl., 2013), sjá töflu 5.  

Tafla 5. Mat á fráhvarfi 0-18 ára barna á gjörgæsludeild  

Fráhvarfsmatskvarðar Stig fráhvarfsmats Fráhvarf ekki til staðar Aldur barns 

WAT-1 0-12 <3 0-16* 

SOS 0-15 <4 0-16* 

*Aldur barns í árum 

 

2.1.5 Mikilvægi mats á verkjum, vökustigi, óráði og fráhvarfi barna á 
gjörgæsludeild 

Mikilvægt er að meta, fyrirbyggja og meðhöndla verki, óeirð/vökustig, óráð og fráhvarf hjá börnum á 

gjörgæsludeild. Society of Critical Care Medicine (SCCM) samtökin í samstarfi við ESPNIC samtökin  

hafa gefið út klínískar leiðbeiningar um mat á verkjum, vökustigi og óráði barna og fullorðinna 

gjörgæslusjúklinga og hafa þær leiðbeiningar verið innleiddar á gjörgæsludeildum erlendis með nálgun 

sem kallast ABCDEF, sjá töflu 6. Klínísku leiðbeiningar ESPNIC samtakanna eru fyrir börn 0-16 ára á 

gjörgæsludeild og SCCM samtökin hafa gefið út klínískar leiðbeiningar fyrir fullorðna gjörgæslusjúklinga. 

Það sem er frábrugðið í leiðbeiningum ESPNIC samtakanna er mat á fráhvarfi barna á gjörgæsludeild 

(Harris o.fl., 2016). Ekki er mat á fráhvarfi í leiðbeiningum SCCM samtakanna (Devlin o.fl., 2018).  

ABCDEF eru gagnreyndar leiðbeiningar til að fyrirbyggja óæskilegar afleiðingar gjörgæslulegu 

(Barnes‐Daly o.fl., 2018; Devlin o.fl., 2018; Harris o.fl., 2016). ABCDEF miða að því að lágmarka verki, 

óeirð og óráð með það markmið að fyrirbyggja líkamlega og andlega skerðingu, sem geta takmarkað 

eða lengt bataferil sjúklinga. Þessi nálgun er um það að meta, fyrirbyggja og meðhöndla verki, hafa 

sjúklinga sem mest vakandi þannig að þeir nái að anda sjálfir í öndunarvél, val á svæfingarlyfjum og 

verkjalyfjum, mat, fyrirbygging og meðferð óráðs, hreyfa sjúklinga snemma í gjörgæslulegunni og virkja 
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fjölskyldu til þátttöku (Barnes-Daly o.fl., 2017; Walz o.fl., 2020), sjá töflu 6, sem tekur saman þá þætti 

ABCDEF nálgunar á gjörgæsludeild. 

Tafla 6. ABCDEF nálgun á gjörgæsludeild (Walz o.fl., 2020).  

Bókstafur Klínískt viðfangsefni 

A Meta, fyrirbyggja og meðhöndla verki 

B Meta öndun. SATs (e. spontaneous awakening 
trails) og SBTs (e. spontaneous breathing trails).  

C Val á verkjalyfjum og svæfingarlyfjum 

D Óráð, meta, fyrirbyggja og meðhöndla 

E Hreyfa sjúkling snemma 

F Þátttaka fjölskyldunnar  

 

 

Mikilvægt er að meta börn á gjörgæsludeild heildrænt til að komast að því hvað getur verið að hrjá 

þau. Orsakir atferlis geta verið margþættar og skörun á orsökum getur átt sér stað, sjá mynd 1. Mikilvægt 

er að framkvæma mat á verkjum, vökustigi og óráði með skipulögðum hætti eins og ESPNIC, DAS-

Guideline 2015 og SCCM leiðbeiningarnar byggja á. Meta skal verki fyrst, næst skal meta óeirð/vökustig 

og þar næst að meta óráð og hjá börnum á gjörgæsludeild sem hafa verið svæfð í fimm sólarhringa eða 

lengur skal meta fráhvarf (Devlin o.fl., 2018; Harris o.fl., 2016; Taskforce o.fl., 2015). Á mynd 2 er ferli 

mats á verkjum, vökustigi, óráði og fráhvarfi barna 0-18 ára á gjörgæsludeild.   

 

 

Mynd 2. Flæði – mat verkja, vökustigs, óráðs og fráhvarfs 0-18 ára barna á gjörgæsludeild 
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2.1.6 Auðkenni rannsóknarvandamáls 

Á þeim tæplega þrettán árum sem höfundur hefur starfað á gjörgæsludeild hefur hann sinnt mörgum 

sjúklingum og þar á meðal bráðveikum börnum. Reynslan hefur verið sú að mat á verkjum, vökustigi, 

óráði og fráhvarfi hjá börnum er ábótavant og í fæstum tilvikum framkvæmt. Verkir eru metnir óreglulega 

og vökustig einnig, en enginn matskvarði er í notkun fyrir mat á óráði hjá börnum. Í sumum tilvikum hefur 

fráhvarf verið metið hjá börnum. Með þessa vitneskju vaknaði áhugi að framkvæma kerfisbundna 

fræðilega samantekt á mati á verkjum, vökustigi, óráði og fráhvarfi barna á gjörgæsludeild.  

Kerfisbundin fræðileg samantekt getur skilað aukinni þekkingu á verkjum, vökustigi, óráði og fráhvarfi 

barna á gjörgæsludeild. Það er stefnan að nýta þá auknu þekkingu við fræðslu hjúkrunarfræðinga og 

annarra heilbrigðisstarfsmanna sem vinna við umönnun barna á gjörgæsludeild með það að markmiði 

að bæta gjörgæslumeðferð barna. Jafnframt er stefnt að því að vinna áfram með viðfangsefnið og þróa 

gagnreyndar klínískar leiðbeiningar á fyrirbyggingu, mati og meðferð verkja, vökustigs, óráðs og 

fráhvarfs barna á gjörgæsludeild, byggt á kerfisbundnu fræðilegu samantektinni.  

2.1.7 Markmið og rannsóknarspurning 

Markmið þessa meistaraverkefnis sem er kerfisbundin fræðileg samantekt er að kanna útkomumælingar 

og útkomu barna sem hafa fengið mat með viðurkenndum matskvörðum á verkjum, vökustigi, óráði 

og/eða fráhvarfi á gjörgæsludeild.  

2.1.7.1 Rannsóknarspurning  

Eftirfarandi rannsóknarspurning liggur að baki þessarar kerfisbundnu fræðilegu samantektar og er 

byggð upp samkvæmt Population Intervention Comparsion Outcome Time viðmiðunum (PICOT viðmið) 

sem einnig voru notuð í leit að heimildum í gagnagrunnum. PICOT viðmiðin innihalda: „P“ eða 

þátttakendur rannsóknarinnar (e. population), „I“ sem er íhlutun eða það sem verið er að rannsaka (e. 

intervention), „C“ fyrir samanburðarhóp (e. comparsion), „O“ fyrir útkomu (e. outcome) og „T“ fyrir tíma 

(e. time) (Polit og Beck, 2017). 

Rannsóknarspurning samkvæmt PICOT viðmiðum:  

 „Hverjar eru útkomumælingar og útkoma (C,O) 0-21 árs barna (P) á gjörgæsludeild sem fá 

mat með viðurkenndum matskvörðum á verkjum, vökustigi, óráði og/eða fráhvarfi (I) á 

gjörgæsludeild (T)?“ 
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3 Aðferðir 

3.1 Rannsóknarsnið og aðferðafræði samantektarinnar 

Rannsóknarsnið þessa meistaraverkefnis er kerfisbundin fræðileg samantekt. Kerfisbundin fræðileg 

samantekt telst undirstaða gagnreyndrar þekkingar og er skipulagt rannsóknarferli sem krefst strangra 

aðferða til að tryggja að niðurstöður séu bæði áreiðanlegar og hafi merkingu fyrir lesandann (Aromataris 

og Munn, 2019; Polit og Beck, 2017). Með því að nota kerfisbundna fræðilega samantekt næst fram 

gagnreynd niðurstaða um ákveðið efni sem verið er að rannsaka. Dregin er fram sú þekking sem fyrir 

er, þekkingin er sett saman og fengnar niðurstöður (Polit og Beck, 2017). Samantektin reynir að afhjúpa 

allt er viðkemur rannsóknarspurningunni með það að markmiði að svara henni með gagnrýnum hætti. 

Notast er við sérstakt úrtak, frumrannsóknir og aðferðir við gagnaöflun sem og formlega verkferla 

(Aromataris og Munn, 2019).  

Þessi kerfisbundna fræðilega samantekt er byggð upp samkvæmt leiðbeiningum Joanna Briggs 

Institute (JBI) um gerð kerfisbundinnar fræðilegrar samantektar á algengi og tíðni (Munn o.fl., 2017). Við 

framsetningu og samþættingu (e. integrate) niðurstaðna er notuð aðferð Preferred Reporting Items for 

Systematic review and Meta-Analysis (PRISMA) (Moher o.fl., 2009).  

3.2 Gagnasöfnun 

3.2.1 Inntökuskilyrði rannsókna  

Inntökuskilyrði kerfisbundnu fræðilegu samantektarinnar eru megindlegar rannsóknir á börnum 0-21 árs 

á gjörgæsludeild sem hafa fengið mat á verkjum, vökustigi, óráði og/eða fráhvarfi með stöðluðum 

matskvörðum. Aldur barna miðast við 0-21 árs í stað 0-18 ára þar sem sumar gjörgæsludeildir í 

Bandaríkjunum miða við þann aldur og því einnig rannsóknir þaðan. Staðlaðir matskvarðar eru þeir 

matskvarðar sem ESPNIC samtökin mæla með ásamt DAS-Guideline 2015, einnig RASS 

vökustigsmatskvarði. Rannsóknir framkvæmdar á öllum kynjum, öllum kynþáttum og öllum trúarhópum. 

Frumrannsóknir birtar í tímaritum með áhrifastuðul (e. impact factor) yfir tveim, frá árunum 2010-2021. 

Ekki eru gerðar kröfur um samanburðarhóp. Inntökuskilyrði eru einnig að greinar hafi verið birtar á 

ensku, ekki öðrum tungumálum.   

3.2.2 Útilokun á rannsóknum  

Rannsóknir sem ekki eru framkvæmdar á börnum og ekki framkvæmdar á gjörgæsludeild eru útilokaðar 

í kerfisbundnu fræðilegu samantektinni. Rannsóknir sem nota ekki staðlaða matskvarða við mat á 

verkjum, vökustigi, óráði og/eða fráhvarfi hjá börnum á gjörgæsludeild eru einnig útilokaðar. Jafnframt  

eru rannsóknir útilokaðar sem eru birtar í tímaritum með lágan áhrifastuðul, eða undir tveim. Rannsóknir 

utan þess tímaramma sem gefinn er upp, eða á öðru tungumáli en ensku eru einnig útilokaðar.   

3.3 Efnisleit og leitarorð 

Leitað var eftir rannsóknum á mati á verkjum, vökustigi, óráði og/eða fráhvarfi með viðurkenndum 

matskvörðum hjá börnum á gjörgæsludeild í rafrænum gagnagrunnum. Leitað var eftir rannsóknum sem 

höfðu útkomumælingar hjá börnum á gjörgæsludeild sem höfðu fengið mat á verkjum, vökustigi, óráði 
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og/eða fráhvarfi á gjörgæsludeild með viðurkenndum matskvörðum. Einnig var leitað eftir óbirtu íslensku 

efni eins og doktorsritgerðum og meistararitgerðum en sú leit skilaði ekki árangri. Leitað var eftir birtum 

greinum í tímaritum með háan áhrifastuðul.  

Leitað var að megindlegum rannsóknum og lesið yfir þær óháð rannsóknaraðferð, til að reyna að ná 

sem bestri sýn á viðfangsefnið. Leit að rannsóknargreinum var gerð í eftirfarandi gagnagrunnum: 

PubMed, Scopus og CINAHL. Til að svara rannsóknarspurningunni voru PICOT leiðbeiningar notaðar 

(Polit og Beck, 2017). Leitarorð sem notuð voru má sjá í töflu 7. Sem dæmi um leit í PubMed 

gagnagrunni: pain assessment AND PICU skilaði 115 niðurstöðum (e. hits), ítarleg leit í PubMed skilaði 

353 „hits“, ítarleg leit í Scopus skilaði 358 „hits“ og leit CINAHL skilaði 76 „hits“. Einnig voru greinar 

fundnar eftir skimun heimildarlista greina sem fundust við fyrstu leit gagnasöfnunar.  

Tafla 7. Leitarorð fyrir kerfisbundna fræðilega samantekt, PICOT viðmið 

Atríði í PICOT Leitarorð á ensku  Leitarorð þýdd á íslensku 

P 
Child/children/pediatric/paediatric, intensive care 
unit/critical care unit/ PICU 

Börn/barn, gjörgæsludeild/GG 

I 
Pain assessment, Agitation/sedation, Delirium, 
Withdrawal/Iotonic withdrawal syndrome,   

Verkjamat/verkir, óeirð/vökustig, óráð, 
fráhvarf/fráhvarfseinkenni, mat 

C Normal treatment Hefðbundin meðferð  

O Clinical deterioration, mortality/morbitity, outcome Versnun á ástandi, dánartíðni/tíðni sjúkdóma, útkoma  

T 
PICU/Pediatric intensive care unit, in any time after 
discharge 

GG, Gjörgæsludeild, eftir útskrift af gjörgæsludeild 

S Quantitative Research.  Megindlegar-rannsóknir 

 

3.4 Skimunarferli rannsókna 

Eftir leit á greinum var farið vel yfir titla greinanna, lykilorð og ágrip og borið saman við 

rannsóknarspurninguna (e. identification). Eftir yfirferð ágrips og titla greina fór fram skimun (e. 

screening). Þá voru fjarlægðar endurtekningar, þar er að segja ef sama grein kom upp oftar en einu 

sinni og fjarlægðar greinar sem ekki uppfylltu inntökuskilyrði. Greinarnar sem uppfylltu skilyrði voru sóttar 

og lesnar vandlega yfir og hæfni (e. eligibility) þeirra metin samkvæmt inntökuskilyrðum.  

Þær greinar sem eftir stóðu (e. included) voru lesnar yfir í heild sinni. Við lestur greinanna var haft til 

hliðsjónar „almenn leitarskilyrði“ fyrir kerfisbundna fræðilega samantekt, sem felur meðal annars í sér 

hvort rannsóknin hafi verið birt innan þess tímaramma sem settur var upp (2010-2021), hvort hún væri 

birt á ensku, hvort úrtakið væri börn 0-21 árs á gjörgæsludeild sem framkvæmt hafði verið á mat á 

verkjum, vökustigi, óráði og/eða fráhvarfi. Hvort rannsóknin væri að rannsaka fyrirbærið sem 

rannsóknarspurningin innihélt, hvort rannsóknaraðferðin væri tilgreind og hvort hún ætti við 

rannsóknarspurninguna, einnig hvort útkoman væri mælanleg (Porritt o.fl., 2014).  

Heimildarskráningarkerfið EndNote var notað til að halda utan um heimildaleitina og heimildirnar og 

greinarnar flokkaðar.  
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3.4.1 Útkomumælingar 

Sú útkoma sem leitað var eftir eru útkomumælingar og niðurstöður þeirra hjá börnum sem hafa fengið 

mat á mat á verkjum, vökustigi, óráði og/eða fráhvarfi á gjörgæsludeild. Hugsanlegar útkomumælingar 

felast í dánartíðni, tímalengd á gjörgæsludeild og sjúkrahúsi, tímalengd í öndunarvél, líkamlegri eða 

andlegri skerðingu, kvíða/streitu, skerðingu á vitrænni getu og stigun alvarleika veikinda barna á 

gjörgæsludeild. Stigun alvarleika veikinda barna við innlögn á gjörgæsludeild er framkvæmt með ólíkum 

matskvörðum, sjá töflu 8.  

Tafla 8. Stigun alvarleika veikinda barna á gjörgæsludeild 

Matskvarðar Skilgreining 

PELOD Daglegt mat á líffærakerfum barna á gjörgæsludeild (Leteurtre o.fl., 2003) 

PELOD-GCS Daglegt mat á líffærakerfum barna að undanskildu taugamati (Leteurtre o.fl., 2003; Patel o.fl., 2017). 

PIM2/PIM3 Stigun alvarleika veikinda barna við innlögn á gjörgæsludeild, eða mat á dánarlíkum, ROM (e. risk of mortality) (Slater o.fl., 
2003) 

PRISM III Stigun alvarleika veikinda barna, við innlögn á gjörgæsludeild (Pollack o.fl., 1996). 

PCPC Stigun alvarleika veikinda barna, vitræn skerðing (Fiser, 1992) 

POPC Stigun alvarleika veikinda barna, almenn skerðing (Fiser, 1992) 

RACHS-1 Stigun alvarleika veikinda/dánarlíkur barna við framkvæmd hjartaskurðaðgerðar (Jenkins o.fl., 2002). 

STS-EACTS Stigun alvarleika veikinda barna innan sjúkrahús, áætlaðar dánarlíkur barna sem gengist hafa undir hjartaskurðaðgerð 
(O‘Brien o.fl., 2009) 

SOFA Áætluð útkoma barna sem leggjast inn á gjörgæsludeild, starfsemi hjarta- og æðakerfis (Shime o.fl., 2001) 

 

3.5 Gagnavinnsla 

3.5.1 Mat á styrkleikum og veikleikum í rannsóknum 

Til að meta gæði rannsóknanna, styrkleika og veikleika var stuðst við JBI Critical Appraisal Checklist for 

Studies Reporting Prevalence Data, sjá fylgiskjal 1. Við mat á gæðum rannsókna eru metnir níu þættir: 

úrtak og stærð þess, inntökuskilyrði, lýsing á rannsóknaraðferð, gagnasöfnun, mælitæki, samræmi, 

tölfræðiúrvinnsla og svarhlutfall (Munn o.fl., 2015). Eftir þá yfirferð stóðu eftir þær greinar sem teknar 

voru í kerfisbundnu fræðilegu samantektina. Til að forðast skekkju við val á rannsóknum var vandlega 

fyllt inn í gæðamatið og farið yfir útdrætti rannsóknanna og vinnuskjöl til að bera saman 

rannsóknaraðferðir og inntöku/útilokunarskilyrði, sjá fylgiskjal 1 og 2 og töflu 15-18. Einnig lásu þrír aðilar 

yfir greinarnar og framkvæmdu hver í sínu lagi á þeim gæðamat, höfundur verkefnisins (AH), 

leiðbeinandi verkefnisins (RJJ) ásamt óháðum aðila (HB) og báru niðurstöður saman. Niðurstöður 

gæðamatsins sem voru ekki samhljóma voru ræddar uns niðurstaða fékkst en einnig var til taks óháður 

aðili til að úrskurða um niðurstöðu ef aðilar (AH, RJJ, HB) náðu ekki samkomulagi um niðurstöðu 

gæðamats. Ekki þurfti að kalla til óháða aðilann.  

3.5.2 Úrvinnsla gagna  

Rannsóknirnar sem valdar voru í kerfisbundnu fræðilegu samantektina voru vandlega lesnar yfir og 

gerðir útdrættir. Notast var við JBI Data extraction form for prevalence studies, sjá fylgiskjal 2. Fyllt var 

út í útdráttarskjal fyrir hverja rannsókn og farið yfir þau öll vandlega. Gerðir voru nákvæmir og greinagóðir 

útdrættir úr öllum rannsóknunum og reynt að draga fram viðeigandi upplýsingar úr hverri rannsókn. 
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Staðlað útdráttaform gerir það að verkjum að sömu gögn eru unnin upp úr rannsóknum sem auðveldar 

samþættingu niðurstaðna. Við gerð útdrátta var rannsóknarspurningin höfð til hliðsjónar. Útdrættirnir 

innihalda upplýsingar um greinina, aðferðafræði rannsókna og helstu niðurstöður. Þegar búið var að 

skrifa útdráttarform var fyllt inn í fjögur vinnuskjöl (e. matrix). Eitt vinnuskjal fyrir mat á verkjum barna á 

gjörgæsludeild, sjá töflu 15, annað fyrir mat á vökustigi barna á gjörgæsludeild, sjá töflu 16, þriðja fyrir 

mat á óráði barna á gjörgæsludeild, sjá töflu 17 og fjórða fyrir mat á fráhvarfi barna á gjörgæsludeild, 

sjá fylgiskjal 18. Þar sem engin rannsókn innihélt mat á öllum fjórum þáttum rannsóknarspurningunnar 

var vinnuskjölunum skipt upp í þessa fjóra liði.  

Niðurstöður samantektarinnar voru samþættar út frá PRISMA yfirlýsingunni (Moher o.fl., 2009). 

Samþætting í kerfisbundinni fræðilegri samantekt eru samantekt á niðurstöðum rannsóknanna til að 

svara rannsóknarspurningunni. Samþætting gagna fór fram eftir að búið var að gera útdrætti úr öllum 

greinunum og vinnuskjölum. Tekin var saman lýsing á rannsóknargreinum og höfundum þeirra, 

rannsóknarsnið, úrtök, inntökuskilyrði, útilokun í rannsóknir, takmarkanir, matskvarðar sem notaðir voru, 

útkomumælingar og útkoma. Niðurstöður samþættar í texta og töflum til að auðvelda framsetningu 

gagna.  
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4 Niðurstöður  

4.1 Niðurstöður leitar og gæðamat rannsókna  

Val á rannsóknum fór fram í fjórum þrepum samkvæmt PRISMA (Moher o.fl., 2009), sjá mynd 3. Eftir 

fyrstu skimun þar sem leitað var eftir rannsóknum í gagnagrunnum voru 787 greinar. Þegar búið var að 

fjarlægja greinar sem komu oftar en einu sinni fram og greinar sem ekki uppfylltu inntökuskilyrði eftir 

yfirferð á útdráttum og titlum greinar, voru 580 greinar eftir. Greinarnar voru lesnar vandlega yfir og 

greinar sem ekki áttu við teknar út. Við þá yfirferð voru 70 greinar eftir. Þær rannsóknir sem urðu fyrir 

valinu í kerfisbundnu fræðilegu samantektina og svöruðu rannsóknarspurningunni voru 21 talsins og 

eiga þær allar það sameiginlegt að vera ekki tilrauna rannsóknir (e. nonexperimental studies) eða áhorfs 

rannsóknir (e. observational studies), sjá mynd 3. 

 

Mynd 3. PRISMA flæðirit  

 

Höfundar greinanna í samantektinni voru hjúkrunarfræðingar og læknar og voru margar greinar 

unnar í samvinnu hjúkrunarfræðinga og lækna á barnagjörgæsludeildum. Algengast var að greinarnar 

væru birtar í barnagjörgæslutímaritum eða almennum gjörgæslutímaritum (n=18), einnig í verkjatímariti 

(n=1) (Franck o.fl., 2012), barnalækningatímariti (n=1) (Alvarez o.fl., 2018) og fíknitímariti (n=1) (da Silva 

o.fl., 2016). Greinarnar voru birtar á árunum 2012-2021.  
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Allar greinarnar voru með áhrifastuðul yfir tveim, lægsti áhrifastuðull greinar var 2,1 (LaFond o.fl., 

2019) og hæsti áhrifastuðull 7,41 (Best o.fl., 2017). Flestar rannsóknirnar komu frá Bandaríkjunum 

(n=12), einnig rannsóknir víðsvegar í Evrópu (n=7) eða frá Ítalíu (n=3), Hollandi (n=2) og Þýskalandi 

(n=2). Einnig rannsókn frá Brasilíu (n=1) og rannsókn sem framkvæmd var í Bandaríkjunum, Hollandi, 

Nýja-Sjálandi, Ástralíu og Sádi-Arabíu (n=1).  

Rannsóknir samantektarinnar voru metnar af góðum gæðum samkvæmt gæðamati JBI, Critical 

Appreiasal Checklist for Studies Reporting Prevelence Data. Í 17 rannsóknum voru metin níu atriði af 

níu, þremur rannsóknum átta atriði af níu og í einni rannsókn sjö atriði af níu, sjá fylgiskjal 1.  

4.2 Snið rannsókna í kerfisbundinni fræðilegri samantekt 
Af þeirri 21 megindlegu rannsóknum sem valdar voru í kerfisbundnu fræðilegu samantektina voru 19 

framvirkar rannsóknir, af þeim átta áhorfsrannsóknir og níu áhorfsrannsóknir hópa. Ein af þessum 19 

var framvirk langtímarannsókn hópa og ein framvirk slembiröðuð rannsókn. Hinar tvær rannsóknirnar 

voru áhorfsrannsókn hópa og afturvirkar rannsóknir á hóp. Í töflu 9 eru tekin saman þau rannsóknarsnið 

sem kerfisbundna fræðilega samantektin inniheldur.  

Tafla 9. Snið rannsókna í kerfisbundinni fræðilegri samantekt 

Rannsóknarsnið Rannsóknir 

Framvirkar áhorfsrannsókn                
(e. prospective observational study) 

Alvarez o.fl. (2018) 
Amigoni o.fl. (2012) 
Amigoni o.fl. (2014) 
Amigoni o.fl. (2017)* 
da Silva o.fl. (2016) 
Franck o.fl. (2012)* 
Gupta o.fl. (2020)* 
Ista o.fl. (2013) 
Ista, Te Beest o.fl. (2018)  

Meyburg o.fl. (2017)* 
Meyburg o.fl. (2018)*  
Patel o.fl. (2017) 
Silver, Traube, o.fl. (2015) 
Silver o.fl. (2020)* 
Smith o.fl. (2017) 
Staveski o.fl. (2021)* 
Traube, Silver, Reeder o.fl. 
(2017)* 

Framvirk langtíma rannsókn hópa     
(e. prospective longitudinal cohort study)  

Traube, Silver, Gerber o.fl. (2017) 

Framvirk slembiröðuð rannsókn         
(e. prospective randomized study)  

Best o.fl. (2017)  

Afturvirkar rannsóknir á hóp              
(e. retrospective cohort study) 

Dervan o.fl. (2020)   

Áhorfsrannsókn hópa (e. multicenter 
observational cohort study) 

LaFond o.fl. (2019)  

*Hópur (e. cohort) 

 

4.2.1 Úrtök, samanburður og inntökuskilyrði  

Samtals tóku 8.461 börn á aldrinum 0-21 árs þátt í þessari 21 rannsókn í kerfisbundnu fræðilegu 

samantektinni. Fjöldi barna í rannsóknunum var frá 46 til 2.446 börn. Meðaltal úrtaka var 403 börn og 

miðgildi 146 börn.  

Algengast var að úrtökin í rannsóknunum (N=21) voru skilgreind sem börn á gjörgæsludeild 0-18 ára 

(n=7), þar á eftir 0-21 árs (n=6) og voru þær allar bandarískar rannsóknir, úrtök einnig 0-17 ára (n=2), 

0-16 ára (n=4) og börn yngri en fimm ára (n=2). Mismunandi skilgreining á aldri barna var höfð í huga 

við samþættingu niðurstaðna.  
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Ákveðnir sjúklingahópar voru tilgreindir í fimm rannsóknum: börn sem höfðu gengist undir valkvæðar 

skurðaðgerðir (n=2) (Meyburg o.fl., 2017; Meyburg o.fl., 2018), börn sem höfðu gengist undir 

hjartaskurðaðgerðir (n=2) (Patel o.fl., 2017; Staveski o.fl., 2021) og börn með öndunarbilun (n=1) (Best 

o.fl., 2017). Í sjö rannsóknum voru svæfð  börn í öndunarvélum: rannsókn á vökustigi barna svæfð í 12 

klukkustundir eða lengur á gjörgæsludeild (n=1) (Amigoni o.fl., 2012), rannsókn á óráði barna sem höfðu 

verið svæfð í tvo sólarhringa eða lengur (n=1) (Gupta o.fl., 2020) og rannsóknir á fráhvarfi barna á 

gjörgæsludeild (n=5). Af þessum fimm fráhvarfsrannsóknum voru börn svæfð í þrjá sólarhringa eða 

lengur (n=2) (Amigoni o.fl., 2014; da Silva o.fl., 2016) og börn svæfð í fimm sólarhringa eða lengur (n=3) 

(Amigoni o.fl., 2017; Franck o.fl., 2012; Ista o.fl., 2013). Inntökuskilyrði í þrjár rannsóknir í samantektinni 

var að framkvæmt hafi verið mat á óráði hjá börnum með CAPD matskvarða (Dervan o.fl., 2020; Silver, 

Traube o.fl., 2015; Traube, Silver, Reeder o.fl., 2017).  

4.2.2 Útilokun í rannsóknum  

Ástæður útilokunar þátttakenda í rannsóknum samantektarinnar voru fjölmargar og eru teknar saman í 

töflu 10. Algengasta ástæða fyrir útilokun barna voru þættir sem höfðu áhrif á mat á vökustigi, óráði eða 

fráhvarfi, sjá töflu 10.  

Tafla 10. Útilokun þátttöku í rannsóknum teknum fyrir í kerfisbundinni fræðilegri samantekt 

Útilokun í rannsóknum Rannsóknir 

Börn innlögn/útskrift meðan gagnasöfnun fór fram / börn 
innlögn í styttri tíma en inntökuskilyrði kváðu um  

 Alvarez o.fl. (2018) 
 da Silva o.fl. (2016) 

 LaFond o.fl. (2019) 
 Staveski o.fl. 

(2021) 

 Smith o.fl. (2017)  
 Gupta o.fl. (2020) 

Þættir sem hafa áhrif á mat á vökustigi/óráði/fráhvarfi 
(vöðvaslakandi lyf, kæling, djúp svæfing, flog, alvarlegir 
taugasjúkdómar, heyrnar- og sjónvandamál, lágur 
vitsmunaþroski og hegðunarvandamál) 

 Alvarez o.fl. (2018) 
 Amigoni o.fl. (2012) 
 Amigoni o.fl. (2014) 
 da Silva o.fl. (2016) 
 Dervan o.fl. (2020) 

 Ista o.fl. (2013) 
 Ista, Te Beest o.fl.  

(2018) 
 Meyburg o.fl. 

(2018) 

 Silver, Traube o.fl. 
(2015) 

 Smith o.fl. (2017) 
 Staveski o.fl. (2021) 
 Traube, Silver, Reeder 

o.fl. (2017) 

Andlát á meðan gagnasöfnun fór fram eða innan ákveðins 
tímaramma  

 da Silva o.fl. (2016) 
 Franck o.fl. (2012) 

 Ista, Te Beest o.fl. 
(2018) 

 Meyburg o.fl. (2018) 

Foreldrar neita þátttöku   Franck o.fl. (2012)  Meyburg o.fl. 
(2017) 

 Meyburg o.fl. (2018) 

Foreldrar töluðu ekki ensku eða spænsku   Smith o.fl. (2017)  Silver o.fl. (2020)  

Óráð/fráhvarf ekki metið með áreiðanlegum matskvarða  Dervan o.fl. (2020)  Franck o.fl. (2012)  Patel o.fl. (2017) 

Fleiri en ein gjörgæslulega, töpuð/ófullnægjandi gögn   Meyburg o.fl. (2018) 

Fráhvarf barns vegna neyslu móður   Amigoni o.fl. (2017)   

Fráhvarfsmeðferð á gjörgæslu ekki lokið <28 daga   Best o.fl. (2017)   

Niðurtröppn verkjalyfja og svæfingarlyfja skorti   Franck o.fl. (2012)   
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4.2.3 Takmarkanir rannsóknanna 

Það komu fram takmarkanir í öllum rannsóknum í kerfisbundnu fræðilegu samantektinni. 

Rannsóknaraðferð, gagnasöfnun, úrtakstærð, aldur barna, hlutdrægni, mat á verkjum, óráði og fráhvarfi 

og skortur á upplýsingum voru takmarkandi þættir rannsóknanna, sjá töflu 11.  

Tafla 11. Takmarkanir rannsókna kerfisbundnu fræðilegu samantektarinnar  

Takmarkanir í 
rannsóknum 

Útskýring Rannsóknir 

Rannsóknaraðferð  Erfitt að álykta um orsakasamband milli breyta, 
fylgni ekki það sama og orsakasamband 

Alvarez o.fl. (2018); Amigoni o.fl. (2012); Amigoni o.fl. 
(2014); Amigoni o.fl. (2017); Best o.fl. (2017); da Silva 
o.fl. (2016); Dervan o.fl. (2020); Franck o.fl. (2012); 
Gupta o.fl. (2020); Ista o.fl. (2013); Ista, Te Beest o.fl. 
(2018); LaFond o.fl. (2019); Meyburg o.fl. (2017); 
Meyburg o.fl. (2018); Patel o.fl. (2017); Silver o.fl. 
(2020); Silver, Traube o.fl. (2015); Smith o.fl. (2017); 
Staveski o.fl. (2021); Traube, Silver, Gerber o.fl. 
(2017); Traube, Silver, Reeder o.fl. (2017) 

Gagnasöfnun 

Gagnasöfnun stóð yfir í skamman tíma (24 klst.) LaFond o.fl. (2019); Staveski o.fl. (2021) 

Ekki aflað gagna um aðra þætti en verki Staveski o.fl. (2021) 

Ekki aflað gagna um fráhvarfsverklag og innra 
réttmæti WAT-1 

Amigoni o.fl. (2017) 

Úrtakastærð og aldur 
barna  

Minnsta úrtak 47 börn eða frá 47 til 99 börn  
Amigoni o.fl. (2012); Amigoni o.fl. (2014); Alvarez o.fl. 
(2018); Gupta o.fl. (2020); Meyburg o.fl. (2018); Silver, 
Traube o.fl. (2015) 

Börn yngri en fimm ára í úrtaki  Silver o.fl. (2020); Smith o.fl. (2017) 

Hlutdrægni 

Sami hjúkrunarfræðingur framkvæmdi fráhvarfs-
/óráðsmat með tveim matskvörðum 

Ista o.fl. (2013); Ista Te Beest o.fl. (2018) 

 

Fráhvarf ekki metið hjá öllum börnum svæfð í 
>fimm sólarhringa 

Best o.fl. (2017) 

 

Foreldrar framkvæmdu mat á börnum sínum Meyburg o.fl. (2018); Silver o.fl. (2020) 

Skortur á gögnum getur haft áhrif á tíðni og 
tímalengd óráðs 

Alvarez o.fl. (2018); Smith o.fl. (2017) 

Börn ekki metin í óráði með SOS-PD ekki metin 
af geðlæknum 

Ista, Te Beest o.fl. (2018) 

Mat á verkjum, óráði og 
fráhvarfi  

Óráð metið einu sinni á sólarhring  
Amigoni o.fl. (2014); Patel o.fl. (2017); Staveski o.fl. 
(2021); Traube, Silver, Reeder o.fl. (2017).  

Óráð ekki metið eftir 14 daga á gjörgæsludeild Alvarez o.fl. (2018) 

Óráð metið í fimm daga eftir aðgerð Meyburg o.fl. (2017) 

Undirtegundir óráðs ekki metnar 
Gupta o.fl. (2020); Patel o.fl. (2017); Staveski o.fl. 
(2021); Traube, Silver, Reeder o.fl. (2017) 

Börn með þroskafrávik óráðsmetin Alvarez o.fl. (2018) 

Skortur á upplýsingum 

Mat og meðhöndlun verkja, vökustigs og óráðs 
Patel o.fl. (2017); Traube, Silver, Gerber o.fl. (2017); 
Staveski o.fl. (2021) 

Um gjöf verkjalyfja og svæfingarlyfja, eða 
verkferla sem voru í notkun 

da Silva o.fl. (2016); Meyburg o.fl. (2017); Silver, 
Traube, o.fl. (2015) 

Kjörþyngd barna til lyfjaútreikninga Gupta o.fl. (2020) 
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4.2.4 Verkja, vökustigs, óráðs og fráhvarfs matskvarðar í rannsóknum 

FLACC er sá matskvarði sem algengast var að nota við mat á verkjum barna á gjörgæsludeild (n=4), 

RASS algengasti vökustigsmatskvarði (n=9), CAPD algengasti óráðsmatskvarðinn (n=12) og WAT-1 

algengastur við mat á fráhvarfi (n=4). Þeir matskvarðar sem notaðir voru í rannsóknum 

samantektarinnar eru flokkaðir eftir því hvað þeir meta og hvernig rannsóknir var verið að framkvæma, 

sjá töflu 12.  

Tafla 12. Verkja, vökustigs, óráðs og fráhvarfs matskvarðar í rannsóknum 

Matskvarðar Verkja-
rannsóknir 

Vökustigs-
rannsóknir 

Óráðsrannsóknir Fráhvarfsrannsóknir 

Verkjamat 

FLACC LaFond o.fl. (2019)  Dervan o.fl. (2020); Staveski o.fl. (2021) da Silva o.fl. (2016) 

Comfort-B LaFond o.fl. (2019)  Ista, Te Beest o.fl. (2018)  

NRS LaFond o.fl. (2019)  Staveski o.fl. (2021)  

Vökustigsmat 
RASS   

Alvarez o.fl. (2017); Dervan o.fl. (2020); 
Gupta o.fl. (2020); Meyburg o.fl. (2017); 
Meyburg o.fl. (2018); Silver, Traube o.fl. 
(2015); Smith o.fl. (2017); Traube, 
Silver, Gerber o.fl. (2017); Traube, 
Silver, Reedar o.fl. (2017) 

 

Comfort-B  Amigoni o.fl. (2012) Ista o.fl. (2018) da Silva o.fl. (2016) 

Óráðsmat 

CAPD   

Alvarez o.fl. (2018); Dervan o.fl. (2020); 
Gupta o.fl. (2020); Ista, Te Beest o.fl. 
(2018); Meyburg o.fl. (2017); Meyburg 
o.fl. (2018); Patel o.fl. (2017); Silver o.fl. 
(2020); Silver, Traube o.fl. (2015); 
Staveski o.fl. (2021); Traube, Silver, 
Gerber o.fl. (2017); Traube, Silver, 
Reeder o.fl. (2017) 

 

pCAM-ICU   Smith o.fl. (2017)  

SOS-PD   Ista, Te Beest o.fl. (2018)  

Fráhvarfsmat 
WAT-1   Alvarez o.fl. (2017); Dervan o.fl. (2020); 

Staveski o.fl. (2021) 

Amigoni o.fl. (2017); Amigoni 
o.fl. (2014); Best o.fl. (2017); 
Franck o.fl. (2012);  

SOS    
Amigoni o.fl. (2014); da Silva 
o.fl. (2016); Ista o.fl. (2013) 

Matskvarðar á verkjum, vökustigi, óráði og fráhvarfi samantektarinnar hafa verið í notkun á 

gjörgæsludeildum barna mislengi og í töflu 13 er tekið saman ár áreiðanleikaprófana eftir matskvörðum  

(Franck o.fl., 2012; Ista o.fl., 2013; Ista, Te Beest, o.fl., 2018; Kerson o.fl., 2016; Pagé o.fl., 2012; 

Ramelet o.fl., 2007; Smith o.fl., 2011; Smith o.fl., 2016; Traube o.fl., 2014; van Dijk o.fl., 2000; van Dijk 

o.fl., 2005; Voepel-Lewis o.fl., 2010). 

Tafla 13. Ár áreiðanleikaprófana matskvarða, verkja, vökustigs, óráðs og fráhvarfs. 

Matskvarðar Áreiðanleikapróf – ár 

Verkir 

Comfort-B 2000 

MAPS 2007 

FLACC 2010 

NRS 2012 

Vökustig Comfort-B 2005 

RASS 2016 

Óráð 

CAPD 2014 

pCAM-ICU 2011 

psCAM-ICU 2016 

SOS-PD 2018 

Fráhvarf  WAT-1 2008 

SOS 2013 
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4.2.5 Þjálfun í notkun matskvarða og inngrip 

Reglulegt mat á verkjum barna með viðurkenndum matskvörðum var framkvæmt í rannsókninni á 

verkjum barna á gjörgæsludeild (LaFond o.fl., 2019). Í rannsókn á vökustigi barna á gjörgæsludeild var 

metið vökustig barna með Comfort-B tvisvar sinnum á sólarhring og borið saman við mat á dýpt 

svæfingar með heilalínuriti (BIS-Index) (Amigoni o.fl., 2012).   

Fimm rannsóknir sem sneru að óráði barna á gjörgæsludeild tilgreindu sérstakt innleiðingarferli eða 

þjálfun hjúkrunarfræðinga á óráðsmatskvörðum (Dervan o.fl., 2020; Gupta o.fl., 2020; Ista, Te Beest, 

o.fl., 2018; Staveski o.fl., 2021; Traube, Silver, Reeder o.fl., 2017). Aðrar óráðsrannsóknir tilgreindu 

ekkert inngrip annað en að börn voru metin með óráðs-, vökustigs-, verkja- og fráhvarfsmatskvörðum 

(Alvarez o.fl., 2016; Meyburg o.fl., 2017; Meyburg o.fl., 2018; Patel o.fl., 2017; Silver o.fl., 2020; Silver, 

Traube o.fl., 2015; Smith o.fl., 2017; Traube, Silver, Gerber o.fl., 2017). Tvær rannsóknir tilgreindu að 

óráðsmat með CAPD væri stöðluð meðferð á gjörgæsludeild (Silver o.fl., 2020; Traube, Silver, Gerber 

o.fl., 2017).  

Af fráhvarfsrannsóknum í samantektinni voru tvær með þjálfun hjúkrunarfræðinga á WAT-1 

fráhvarfsmatskvarðanum (Amigoni o.fl., 2017; Franck o.fl., 2012). Í rannsókn Amigoni o.fl. (2017) var 

einnig mælst til þess að gjörgæsludeildir notuðu ákveðin lyf fyrir börn sem forvörn gegn fráhvarfi. Einnig 

var farið yfir hvernig niðurtröppun á verkjalyfjum og svæfingarlyfjum væri ákjósanleg. Í rannsókn Best 

o.fl. (2017) var stuðst við hjúkrunarstýrða verkferla varðandi svæfingu bráðveikra barna í öndunarbilun, 

en sá verkferill var innleiddur fyrir gagnasöfnun rannsóknarinnar.  

 

4.3 Útkomumælingar 
Útkomumælingar voru fjölmargar, sjá töflu 14. Algengasta útkomumælingin var stigun á alvarleika 

veikinda barns á gjörgæsludeild og notaðir voru mismunandi matskvarðar milli rannsókna (n=18), sjá 

töflu 8. Á Eftir alvarleika veikinda var hæsta til lægsta tíðni útkomumælinga tímalengd á gjörgæsludeild 

(n=16), tímalengd í öndunarvél á gjörgæsludeild (n=14), tímalengd á sjúkrahúsi (n=8), tímalengd 

niðurtröppunar á verkjalyfjum og svæfingarlyfjum á gjörgæsludeild (n=5). tímalengd í hjarta- og 

lungnavél (n=4), tímalengd svæfingar (n=4), dánartíðni í sjúkrahúslegunni (n=2), greindarvísitala barna 

eða vitræn skerðing (n=2), lífsgæði (n=1), almenn heilsa (n=2) og mat á hegðunarvandamálum (n=1), 

sjá töflu 14. 
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Tafla 14. Útkomumælingar rannsókna í kerfisbundinni fræðilegri samantekt 

Útkomumælingar Rannsóknir  

Tímalengd á gjörgæsludeild   LaFond o.fl. (2019) 
 Amigoni o.fl. (2012) 
 Alvarez o.fl. (2018) 
 Dervan o.fl. (2020) 
 Gupta o.fl. (2020) 
 Ista, Te Beest o.fl. 

(2018)  

 Smith o.fl. (2017) 
 Staveski o.fl. (2021) 
 Traube, Silver, 

Gerber o.fl. (2017) 
 Traube, Silver, 

Reeder o.fl. (2017)  
 Patel o.fl. (2017) 

 Amigoni o.fl. (2017) 
 Amigoni o.fl. (2014) 
 da Silva o.fl. (2016) 
 Franck o.fl. (2012) 
 Ista o.fl. (2013) 

Tímalengd á sjúkrahúsi   Amigoni o.fl. (2012) 
 Dervan o.fl. (2020) 
 Meyburg o.fl. (2017) 

 Silver o.fl. (2015)  
 Staveski o.fl. (2021) 
 Traube, Silver, 

Gerber o.fl. (2017) 

 da Silva o.fl. (2016) 
 Franck o.fl. (2012) 

Dánartíðni innan sjúkrahúss  Dervan o.fl. (2020)  Traube, Silver, Gerber o.fl. (2017) 

Tímalengd í öndunarvél á gjörgæsludeild  Amigoni o.fl. (2012) 
 Alvarez o.fl. (2018) 
 Gupta o.fl. (2020) 
 Ista, Te Beest o.fl. 

(2018) 
 Meyburg o.fl. (2017) 

 Patel o.fl. (2017) 
 Staveski o.fl. (2021) 
 Traube, Silver, 

Gerber o.fl. (2017) 
 Traube, Silver, 

Reeder o.fl.,2017 

 Amigoni o.fl. (2017) 
 Amigoni o.fl. (2014) 
 da Silva o.fl. (2016) 
 Franck o.fl. (2012) 
 Ista o.fl. (2013) 

Tímalengd í hjarta- og lungnavél á gjörgæsludeild  Alvarez o.fl. (2018) 
 Patel o.fl. (2017) 

 Staveski o.fl. (2021) 
 

 Ista o.fl. (2013) 

Tímalengd í nýrnavél og VAD*   Staveski o.fl. (2021)   

Tímalengd svæfingar á gjörgæsludeild  Amigoni o.fl. (2012) 
 Amigoni o.fl. (2017) 

 Franck o.fl. (2012)  Meyburg o.fl. (2017) 

Tímalengd niðurtröppunar lyfja á gjörgæsludeild  Amigoni o.fl.,2012 
 Amigoni o.fl.,2014 

 Franck o.fl. (2012) 
 Amigoni o.fl.,2017 

 daSilva o.fl. (2016) 

Greindarvísitala 1 og 2 árum eftir gjörgæslu (a) / 
vitræn skerðing (PCPC) á gjörgæslu (b) 

 Meyburg o.fl. (2018) 
(a) 

 Dervan o.fl. (2020) 
(b) 

 

Lífsgæði fyrir innlögn og 1 og 3 mánuðum eftir 
gjörgæslu  

 Silver o.fl. (2020)    

Almenn heilsa 1 og 3 mánuðum eftir gjörgæslu (c) / 
mat á almennri heilsu (POPC) á gjörgæslu (d)  

 Silver o.fl. (2020) (c)  Dervan o.fl. (2020) 
(d) 

 

Mat á vitrænni getu 1 og 2 árum eftir gjörgæslu   Meyburg o.fl. (2018)   

Mat á hegðunarvandamálum og hegðunarvandamál 
tengt vitrænni getu, 1 og 2 árum eftir gjörgæslu   

 Meyburg o.fl. (2018)  

Stigun alvarleika veikinda 

Matskvarðar við innlögn á gjörgæslu:  

STS-EACTS, PCPC, POPC, PRISM III, PRISM, PELOD, PELOD-GCS, PELOD 2, PIM 

3, ROM, PIM 2, RACHS-1, SOFA, NEMS, PSR, PDMR   

Matskvarðar á gjörgæslu:  

PELOD**  

PAS, SOGDS, DPS, TMS, CBS*** 

 Alvarez o.fl.,2018) 
 Dervan o.fl. (2020)** 
 Gupta o.fl. (2020) 
 Ista, Te Beest o.fl. 

(2018) 
 Meyburg o.fl. (2017) 
 Meyburg o.fl. (2018)   

 Patel o.fl. (2017) 
 Silver o.fl. (2020)*** 
 Silver o.fl. (2015) 
 Smith o.fl. (2017) 
 Staveski o.fl. (2021) 
 Traube, Silver, 

Gerber o.fl. (2017) 
 

 Amigoni o.fl. (2017) 
 Amigoni o.fl. (2014) 
 Best o.fl. (2017) 
 daSilva o.fl. (2016) 
 Franck o.fl. (2012) 
 Ista o.fl. (2013) 

*VAD=ventricular assistant device, 

 

4.4 Lýsing á rannsóknarniðurstöðum  
Hér á eftir verða niðurstöður rannsóknanna flokkaðar eftir hvað var verið að meta í rannsóknunum (verki, 

vökustig, óráð og fráhvarf) og einnig má finna niðurstöður í töflum 15 til 18.  

 

4.4.1 Verkir barna á gjörgæsludeild og útkoma á og eftir gjörgæsludeild 

Ein rannsókn innihélt mat á verkjum barna á gjörgæsludeild og áhrif verkjamatsins á útkomu barna á og 

eftir gjörgæsludeild (LaFond o.fl., 2019). Rannsóknin sýndi ekki fram á tengsl verkja hjá börnum á 

gjörgæsludeild og tímalengdar á gjörgæsludeild (LaFond o.fl., 2019), sjá töflu 15.  
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Tafla 15. Verkjamat barna, útkomumælingar og útkoma á og eftir gjörgæsludeild  

Höfundur/ 
ár/land 

Rannsóknarsnið 
Úrtak (N) 

Tilgangur Matskvarðar Útkomumælingar Útkoma   

LaFond o.fl. 
(2019) 
 
Bandaríkin 
 
 

Áhorfsrannsókn 
hópa 
 
N=220 börn 0-
21árs*  

Rannsaka mat á 
verkjum og meðferð á 
15 barnagjörgæslu-
deildum, tíðni verkja 
og einkenni barna 
með meðal og 
svæsna verki  

 FLACC 
 Comfort-B 
 NRS  

 Tímalengd á 
gjörgæsludeild  

 Ekki marktækur munur á verkjum og tímalengd á 
gjörgæsludeild eða í öndunarvél. Skortur á 
rannsóknum á verkjum barna á gjörgæsludeild og 
útkomu barna  

* Aldur barna miðast við 0-21 árs í stað 0-18 ára þar sem sumar gjörgæsludeildir í Bandaríkjunum miða við þann aldur og því einnig rannsóknir þaðan 

 

4.4.2 Vökustig barna á gjörgæsludeild og útkoma á og eftir gjörgæsludeild  

Niðurstöður sýndu ekki tengsl vökustigs metið með Comfort-B matskvarðanum og tímalengdar á 

gjörgæsludeild, tímalengdar á sjúkrahúsi, tímalengdar í öndunarvél, tímalengdar svæfingar né 

lyfjaniðurtröppunar (Amigoni o.fl., 2012), sjá töflu 16.   

Tafla 16. Vökustigsmat barna, útkomumælingar og útkoma á og eftir gjörgæsludeild 

Höfundur/ 
ár/land 

Rannsóknarsnið 
Úrtak (N) 

Tilgangur Matskvarðar Útkomumælingar Útkoma 

Amigoni o.fl. 
(2012) 

Ítalía  
 
 

Framvirk 
áhorfsrannsókn 

 46 börn 0-18 ára 

Rannsaka dýpt 
svæfingar hjá börnum 
í öndunarvél á 
gjörgæsludeild með 
Comfort-B og BIS. 
Einnig að rannsaka 
áhrif svæfingar á 
útkomu barna 

 Comfort-B 
 

 Tímalengd á 
gjörgæsludeild 

 Tímalengd á 
sjúkrahúsi 

 Tímalengd í 
öndunarvél 

 Tímalengd 
svæfingar 

 Tímalengd 
niðurtröppunar  

 Ekki marktækur munur á tímalengd á 
gjörgæsludeild, sjúkrahúsi, í öndunarvél, svæfingar 
né tímalengdar lyfjaniðurtröppunar metið með 
Comfort-B 

 

4.4.3 Óráð barna á gjörgæsludeild og útkoma á og eftir gjörgæsludeild  

Það voru 13 rannsóknir um áhrif óráðs barna á gjörgæsludeild á útkomu á og eftir gjörgæsludeild, sjá 

töflu 17. Útkomumælingar í rannsóknunum voru: tímalengd á gjörgæsludeild, á sjúkrahúsi, tímalengd í 

öndunarvél, tímalengd í hjarta- og lungnavél, tímalengd svæfingar, dánartíðni, vitræn skerðing, líkamleg 

skerðing og mat á alvarleika veikinda, sjá töflu 17. 

Tafla 17. Óráðsmat barna, útkomumælingar og útkoma á og eftir gjörgæsludeild   

Höfundur/ 
ár/land 

Rannsóknar-
snið 
Úrtak (N) 

Tilgangur Matskvarðar Útkomumælingar Útkoma 

Alvarez o.fl. 
(2018) 
 
Bandaríkin 
 

Framvirk 
áhorfsrannsókn 
eins hóps 
 
N=99 börn 0-21 
árs* 

Rannsaka tíðni, 
áhættuþætti og 
tegund óráðs hjá 
börnum á hjarta-
gjörgæsludeild 

 CAPD 
 RASS 
 WAT-1 

 Tímalengd á 
gjörgæsludeild 

 Tímalengd í 
öndunarvél 

 Tímalengd í 
ECMO 

 STS-EACTS 

 Börn í óráði lengur á gjörgæsludeild (3 daga vs. 1 
dag, p<0,0001)  

 Börn í óráði lengur í öndunarvél (35,9 klst. vs. 8,8klst, 
p=0,002)  

 Börn í óráði lengur í ECMO (126 mín. vs. 81 mín, 
p=0,001) 

 Tengsl á milli óráðs og STS-EACTS skors (p=0.044)  
 45% barna enn í óráði við útskrift af gjörgæsludeild 

Dervan o.fl. 
(2020) 
 
Bandaríkin 
 

Afturvirk 
rannsókn á hóp 
 
N=2.446 börn 0-
21 árs* 

Rannsaka 
áhættuþætti og 
útkomu barna í 
óráði á gjörgæslu-
deild. Rannsókn 
náði yfir 2,5 árs 
tímabil  

 CAPD 
 RASS 
 FLACC 
 WAT-1 

 Tímalengd á 
gjörgæsludeild 

 Tímalengd á 
sjúkrahúsi 

 Tímalengd í 
öndunarvél 

 Dánartíðni 
 PCPC 
 POPC 
 PRISM III 
 PELOD 

 Börn í óráði lengur á gjörgæsludeild (5,5 vs. 3,3 
dagar, p=0,006) 

 Börn í óráði lengur á sjúkrahúsi (14 vs. 9 dagar, 
p<0,001) 

 Tími í öndunarvél hjá börnum í óráði lengri (2 dagar vs. 
0 dagar, p=0.016) 

 Dánartíðni ekki í marktækum tengslum við óráð 
 Dagar í óráði höfðu  áhrif á verri vitræna skerðingu 

við útskrift af gjörgæslu (OR 1,06; p<0,001). Börn í 
óráði líklegri til að vera með verri vitræna skerðingu við 
útskrift (9% vs. 0,7%; p<0,0001) PCPC, ekki POPC 

 PELOD hærra hjá börnum í óráði,(3 vs. 7, p<0.001) 
Gupta o.fl. 
(2020) 
 
Bandaríkin 
 

Lýsandi 
rannsókn 
 
N=95 börn 0-21 
árs* 

Rannsaka 
áhættu/tegund 
óráðs barna í 
öndunarvél á 
gjörgæslu, 
innlagnarástæðu, 
lyfjagjafir, tíma á 

 CAPD 
 RASS 

 Tímalengd á 
gjörgæsludeild 

 Tímalengd í 
öndunarvél 

 PIM3/ROM 
 

 Börn í óráði lengur á gjörgæsludeild (8 daga vs. 16 
daga, p<0.001)  

 Börn í óráði lengur í öndunarvél (349 klst. vs. 153 klst., 
p<0.001)  

 Enginn munur á alvarleika veikinda, ROM, PIM3 
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gjörgæslu og 
alvarleika veikinda 

Ista, Te Beest 
o.fl. (2018) 
 
Holland 
 

Framvirk 
áhorfsrannsókn 
 
N=146 börn 0-16 
ára 

Rannsaka 
áreiðanleika PD 
hluta SOS-PD 
skalans við mat á 
óráði hjá börnum á 
gjörgæsludeild 

 SOS-PD 
 Comfort-B 
 CAPD 

 

 Tímalengd á 
gjörgæsludeild 

 Tímalengd í 
öndunarvél  

 PRISM III 

 Börn í óráði lengur á gjörgæslu (6 daga vs. 19 daga, 
p<0.0001) 

 Börn í óráði lengur í öndunarvél (3,5 daga vs. 10 
daga, p=0.02)  

 PRISMIII ekki marktækur munur 
 Mikilvægt að greina á milli PD og IWS, meðferð ólík. 

Börn metin í óráði á undan fráhvarfi, ef bæði var til 
staðar 

Meyburg o. fl. 
(2017) 
 
Þýskaland 
 

Framvirk 
áhorfsrannsókn 
hópa 
 
N=93 börn 0-17 
ára 

Rannsaka hvenær 
óráð barna eftir 
skurðaðgerðir á sér 
stað. Einkenni, 
upptök og þróun. 
Rannsaka áhrif 
óráðs.  

 CAPD 
 RASS 

 Tímalengd á 
sjúkrahúsi  

 Tímalengd í 
öndunarvél  

 Tímalengd 
svæfingar 

 PIM2  
 

 Börn í óráði lengur á sjúkrahúsi (10,6 dagar vs. 21,8, 
p=0,043), (ekki óráð vs. >24 klst. í óráði) 

 Öndunarvélameðferð lengri hjá börnum í óráði (9 klst. 
vs. 69 klst., p<0,001) (ekki óráð vs. >24klst. í óráði)  

 Börn í óráði lengur að ná RASS>-3, til að hægt væri 
að meta óráð (1.0 ± 1.0 dag vs.2 ± 1.9 daga milt óráð 
3.7±3.2 daga mikið óráð) (p<0.001).  

 PIM2 ekki marktækur munur 
Meyburg 
o.fl. (2018) 
 
Þýskaland 
 
 
  

Tíðnirannsókn 
eins hóps 
 
N=47 börn 1-16 
ára 

Rannsaka 
langtímaáhrif (1-2 
ár) óráðs barna eftir 
skurðaðgerð. 
Einnig tegund 
óráðs og áhrif á 
langtímahorfur.  

 CAPD 
 RASS 

 IQ 
 PSR 
 PDMR 
 GLOCP 
 GBP 
 EF 

 Vitræn geta (IQ) barna á gjörgæsludeild lægri en í 
almennu þýði (t(df45) = -3,679; p=0,001; mean 
difference, -11,17; 95%Cl, -17,29 til -5,06). Vitræn geta 
verri eftir því sem börn lágu lengur á gjörgæsludeild (r=-
0,339; p=0,021) 

 Óráð hafði ekki áhrif á vitræna getu. Ekki marktækur 
munur á langtíma vitrænni getu hjá börnum í óráði   

Patel o.fl. 
(2017) 
 
Bandaríkin 
 
 
 

Framvirk 
áhorfsrannsókn 
eins hóps 
 
N=194 börn 0-21 
árs* 

Rannsaka tíðni, 
áhættuþætti og 
áhrif óráðs barna á 
gjörgæsludeild eftir 
hjartaskurðaðgerð.  

 CAPD  Tímalengd á 
gjörgæsludeild 

 Tímalengd í 
öndunarvél 

 Tímalengd í 
ECMO 

 PIM2  
 PELOD-GCS  
 RACHS-1 

 Tímalengd barna á gjörgæsludeild í óráði var 60% 
lengra samanborið við börn ekki í óráði (6 dagar vs. 2 
dagar, p<0.0001) 

 Börn í óráði lengur í öndunarvél (2 dagar vs. 0 dagar, 
p<0.0001)  

 Börn í óráði lengur í ECMO (>88,5klst. 60% vs. 40,4%, 
p=0,042, börn í óráði vs. ekki í óráði).  

 PIM2 marktækt hærra hjá börnum í óráði (54% vs. 
38%, með PIM2 > 1.6, p=0.015) 

 RACHS-1 skor marktækt hærra hjá börnum í óráði 
(p<0.001), PELOD-GCS í tengslum við óráð (meðaltal 
3 vs. 2, p<0.0001) 

Silver o.fl. 
(2020) 
 
Bandaríkin 
 
 
 

Framvirk 
áhorfsrannsókn 
hópa 
 
N=207 börn 
yngri en 5 ára 

Rannsaka áhrif 
óráðs á gæði lífs 
(e.quality of life) 
einum og þrem 
mánuðum eftir 
útskrift.  

 CAPD  IT-QOL  
 GH  
 PAS  
 SOGD 
 DPS 
 TMS 
 CBS 
 PIM3  

 Ekki marktækur munur á IT-QOL skori við innlögn  
 Börn í óráði voru með að m.t. 11 stigum lægra GH skor 

en börn sem höfðu ekki í óráði (p=0,029) 
 Eftir einn og þrjá mánuði skoruðu börn sem höfðu verið í 

óráði lægra í öllum liðum IT-QOL (gæði lífs) (p<0,05)  
 Tengsl á milli óráðs og minni gæðum lífs einum og þrem 

mánuðum eftir útskrift af sjúkrahúsi hjá börnum < 5 ára  
 Börn í óráði með hærra PIM3 skor við innlögn (6 vs. 1, 

p=0.024)  
Silver, Traube 
o.fl. (2015)  
 
Bandaríkin 

Framvirk 
áhorfsrannsókn 
 
N=99 börn 0-21 
árs* 

Rannsaka 
áhættuþætti og 
tíðni óráðs 
alvarlega veikra 
barna 

 CAPD 
 RASS 

 Tímalengd á 
sjúkrahúsi  

 PIM2 

 Tímalengd á sjúkrahúsi lengri hjá börnum í óráði (3 
dagar vs. 18 dagar, p<0,0001)  

 Stigun alvarleika veikinda (PIM2) hærri hjá börnum í 
óráði (2,8 vs. 1,1, p=0,01)  

Smith o.fl. 
(2017) 
 
Bandaríkin 
 
 
 
  

Framvirk 
áhorfsrannsókn 
 
N=300 börn 6 
mánaða til 5 ára  

Rannsaka útkomu 
barna í óráði og 
áhættuþætti. 
Tengsl óráðs og 
benzódíazepín-lyfja 
og útkomu (e. short 
term). 

 psCAM-ICU 
 RASS 

 

 PICU-LOS 
 SOFA    
 PRISM III  

 Tímalengd á gjörgæsludeild lengri hjá börnum > 12 
mánaða í óráði samanborið við börn ekki í óráði >12 
mánaða (p=0.05). Óráð tengt minni líkum á að 
útskrifast.   

 Ekki tengsl á milli óráðs og SOFA skors 
 Tengsl á milli óráðs og PRISM III skors (p=0.007)  

Staveski o.fl. 
(2021) 
 
Bandaríkin 
 
 
  

Tíðnirannsókn 
hópa 
 
N=181 börn 0-18 
ára  

Rannsaka tíðni 
óráðs barna á 
gjörgæsludeild sem 
gengist hafa undir 
hjartaskurðaðgerð 
innan 30 daga, 
einnig áhættuþætti  

 CAPD 
 WAT-1 
 FLACC 
 NRS 

 

 Tímalengd á 
gjörgæsludeild 

 Tímalengd á 
sjúkrahúsi 

 Tímalengd í 
öndunarvél 

 Tímalengd í 
ECMO 

 Tímalengd VAD 
 Tímalengd CRRT 
 RACHS-1 
 PCPC /POPC 

 Ekki sýnt fram á marktækan mun á tímalengd á 
gjörgæslu/sjúkrahúsi (einn dagur sem gögnum var 
aflað) 

 Börn í óráði lengur í öndunarvél (12,8 vs. 5,1 daga; 
p=0,02), ECMO, VAD, CRRT ekki marktækur munur  

 POPC og PCPC ekki marktækur munur við innlögn, ekki 
marktækur munur á RACHS-1.  

Traube, 
Silver, Gerber 
o.fl. (2017) 
 
Bandaríkin 
 

Framvirk 
langtíma 
rannsókn hópa  
 
N=1.547 börn 0-
18 ára 

Meta börn með 
CAPD frá innlögn til 
útskriftar af 
gjörgæslu. 
Rannsaka tíðni, 
tíma og sveiflu, 
tegundir, 
áhættuþætti og 
áhrif óráðs á 
útkomu eftir 
gjörgæsludeild 

 CAPD 
 RASS 

 Tímalengd á 
gjörgæsludeild 

 Tímalengd á 
sjúkrahúsi   

 Tímalengd í 
öndunarvél 

 Dánartíðni 
 PCPC  
 PELOD-2  
 PIM3 

 Tímalengd á gjörgæslu marktækt lengri hjá börnum í 
óráði (7 dagar vs. 3 dagar, p<0,001) börn í óráði 2x 
lengur á gjörgæslu (OR 2.3, CL=2.1, 2.5, p<0.001)  

 Börn í óráði lengur á sjúkrahúsi (8 dagar vs. 3 dagar, 
p<0.001)  

 Tímalengd í öndunarvél lengri hjá börnum í óráði (4 
dagar  vs. 1 dagur, p<0,001) 

 Dánartíðni hærri (5.24% vs. 0.94%, p<0.001) og óráð í 
tengslum við aukna dánartíðni (OR 4,36, Cl=1.96-9.99, 
p<0,0001) 

 PIM3 hærra hjá börnum metin í óráði  
Traube, 
Silver,Reeder 
o.fl. (2017) 
 
Bandaríkin 
Holland 
Nýja-Sjáland 
Ástralía 
Sádi Arabía  

Tíðnirannsókn 
hópa 
 
N=994 börn 0-18 
ára 

Rannsaka tíðni, 
áhættuþætti, 
ávinning mats 
barna á gjörgæslu 
landanna sem 
rannsökuð voru.  

 CAPD 
 RASS 

 Tímalengd á 
gjörgæsludeild 

 Börn í óráði  lengur á gjörgæsludeild (4 dagar vs. 8 
dagar, p<0,001) 

 

* Aldur barna miðast við 0-21 árs í stað 0-18 ára þar sem sumar gjörgæsludeildir í Bandaríkjunum miða við þann aldur og því einnig rannsóknir þaðan 



  

50 

4.4.3.1 Óráð og tímalengd á gjörgæsludeild 

Rannsóknir (n=9) á óráði barna á gjörgæsludeild sem voru með útkomubreytuna tímalengd á 

gjörgæsludeild sýndu allar nema ein (Staveski o.fl., 2021) að börn í óráði á gjörgæsludeild voru lengur 

á gjörgæsludeild samanborið við börn ekki í óráði á gjörgæsludeild. Munur á tímalengd á gjörgæsludeild 

voru 3-19 dagar hjá börnum í óráði samanborið við 1-8 dagar hjá börnum ekki í óráði, (p≤0,006). Börn í 

óráði voru tvisvar til þrisvar sinnum lengur á gjörgæsludeild samanborið við börn ekki í óráði, (Alvarez 

o.fl., 2018; Dervan o.fl., 2020; Gupta o.fl., 2020; Ista, Te Beest o.fl., 2018; Patel o.fl., 2017; Smith o.fl., 

2017; Traube, Silver, Gerber o.fl., 2017; Traube, Silver, Reeder o.fl., 2017), sjá töflu 17. Niðurstöður 

Smith o.fl. (2017) sýndu að börn 12 mánaða til fimm ára voru marktækt lengur á gjörgæsludeild 

samanborið við börn á sama aldri sem ekki voru í óráði. Ekki komu fram tengsl milli barna með óráð og 

barna án óráðs hjá börnum yngri en 12 mánaða (Smith o.fl., 2017).   

4.4.3.2 Óráð og tímalengd á sjúkrahúsi 

Tímalengd á sjúkrahúsi barna í óráði á gjörgæsludeild var marktækt lengri samanborið við börn ekki í 

óráði á gjörgæsludeild (Dervan o.fl., 2020; Meyburg o.fl., 2017; Silver, Traube o.fl., 2015; Traube, Silver, 

Gerber o.fl., 2017), að undanskilinni rannsókn Staveski o.fl. (2021) sem sýndi ekki fram á tengsl óráðs 

og tímalengdar á sjúkrahúsi. Mesti munur á tímalengd á sjúkrahúsi voru 15 dagar, eða börn í óráði voru 

18 daga á sjúkrahúsi og börn ekki í óráði og þrjá daga (Silver, Traube o.fl., 2015) og minnsti munur á 

tímalengd á sjúkrahúsi voru fimm dagar (Traube, Silver, Gerber o.fl., 2017), (p≤0.043), sjá töflu 17.  

4.4.3.3 Óráð og dánartíðni  

Dánartíðni í sjúkrahúslegu var marktækt hærri hjá börnum sem voru í óráði á gjörgæsludeild samanborið 

við börn sem ekki voru í óráði á gjörgæsludeild, (p<0.001) (Traube, Silver, Gerber o.fl., 2017), eða 

rúmlega fjórum sinnum hærri dánarlíkur í sjúkrahúslegunni samanborið við börn sem ekki voru í óráði á 

gjörgæsludeild (Traube, Silver, Gerber, o.fl., 2017). Í rannsókn Dervan o.fl. (2020) var dánartíðni 

marktækt hærri hjá börnum í óráði á gjörgæsludeild, það er 4,5% samanborið við 0,7% hjá börnum án 

óráðs. Ekki var marktækur munur á dánartíðni barna innan sjúkrahúss í margliða aðhvarfsgreiningu  í 

þeirri rannsókn þegar aðrar klínískar breytur voru útilokaðar, eins og stigun alvarleika veikinda, 

innlagnarástæða, meðvitundarleysi og notkun nýrnavélar, sjá töflu 17.  

4.4.3.4 Óráð og tímalengd í öndunarvél 

Börn á gjörgæsludeild í óráði voru marktækt lengur í öndunarvél (2-14,5 dagar) samanborið við börn 

ekki í óráði (0-6,4 dagar), (p≤0,02) (Alvarez o.fl., 2018; Gupta o.fl., 2020; Ista, Te Beest o.fl., 2018; 

Meyburg o.fl., 2017; Patel o.fl., 2017; Staveski o.fl., 2021; Traube, Silver, Gerber o.fl., 2017), sjá töflu 

17.  

4.4.3.5 Óráð og tímalengd í hjarta- og lungnavél 

Þrjár rannsóknir höfðu tímalengd í hjarta- og lungnavél sem útkomumælingu. Tvær þeirra sýndu að börn 

í óráði voru marktækt lengur í hjarta- og lungnavél samanborið við börn ekki í óráði, (p≤0,042) (Alvarez 

o.fl., 2018; Patel o.fl., 2017). Í rannsókn Alavarez o.fl. (2018) voru börn í óráði að meðaltali í 126 mínútur 

í hjarta- og lungnavél samanborið við 81 mínúta börn ekki í óráði (p=0,001). En í rannsókn Patel o.fl. 
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(2017) voru marktækt fleiri börn í óráði sem voru yfir 126,5 mínútur í hjarta- og lungnavél samanborið 

við börn ekki í óráði (p=0,042). Rannsókn Staveski o.fl. (2021) sýndi ekki fram á marktækan mun, sjá 

töflu 17.  

4.4.3.6 Óráð og tímalengd í nýrnavél/með slegla íhlut (VAD)  

Rannsókn Staveski o.fl. (2021) sýndi ekki fram á marktækan mun milli barna með óráð og barna ekki 

með óráð á tímalengd í nýrnavél né með VAD, sjá töflu 17. 

4.4.3.7 Óráð og tímalengd svæfingar 

Börn í óráði voru marktækt lengur svæfð, eða að ná ásættanlegu vökustigi (RASS> -3) samanborið við 

börn ekki í óráði (Meyburg o.fl., 2017). Það er 2 ± 1,9 daga börn í vægu óráði, 3,7 ± 3,2 daga börn í 

miklu óráði samanborið við 1±1 dag börn ekki í óráði á gjörgæsludeild að ná RASS > -3, (p<0,001), sjá 

töflu 17.  

4.4.3.8 Óráð og vitræn og líkamleg skerðing 

Þrjár rannsóknir höfðu vitræna og líkamlega skerðingu sem útkomubreytu (Dervan o.fl., 2020; Meyburg 

o.fl., 2018; Silver o.fl., 2020). Rannsókn Dervan o.fl. (2020) sýndi að börn í óráði voru líklegri að vera 

metin með meiri vitræna skerðingu við útskrift af gjörgæsludeild samanborið við börn ekki í óráði, 

(p<0.001). Rannsóknin sýndi einnig að því lengur sem börn voru í óráði á gjörgæsludeild því meiri líkur 

voru á vitrænni skerðingu við útskrift af gjörgæsludeild, (p<0.001). Rannsókn Meyburg o.fl. (2018) sýndi 

ekki fram á að óráð barna á gjörgæsludeild hefði marktækt áhrif á langtíma vitræna getu, metið einu og 

tveim árum eftir útskrift af gjörgæsludeild.  

Í rannsókn Silver o.fl. (2020) komu fram tengsl milli óráðs hjá börnum yngri en fimm ára á 

gjörgæsludeild og minni gæðum lífs einum og þremur mánuðum eftir útskrift af sjúkrahúsi, (p<0.05). 

Einnig sýndu niðurstöður rannsóknarinnar að börn í óráði á gjörgæsludeild voru metin að meðaltali 11 

stigum lægri í almennu heilsufari samkvæmt General Health (GH) matskvarðanum, samanborið við börn 

ekki í óráði á gjörgæsludeild, (p=0.029), sjá töflu 17.  

4.4.3.9 Óráð og stigun alvarleika veikinda   

Ellefu rannsóknir voru með útkomubreytur sem stiguðu alvarleika veikinda barna og tengsl þess við óráð 

barna á gjörgæsludeild (Alvarez o.fl., 2018; Dervan o.fl., 2020; Gupta o.fl., 2020; Ista, Te Beest o.fl., 

2018; Meyburg o.fl., 2017; Patel o.fl., 2017; Silver o.fl., 2020; Silver, Traube o.fl., 2015; Smith o.fl., 2017; 

Staveski o.fl., 2021; Traube, Silver, Gerber o.fl., 2017), útkomubreyturnar voru mismunandi eftir 

rannsóknum, sjá töflu 8 og 17.  

Sex rannsóknir sýndu ekki marktækan mun á stigun alvarleika veikinda barna og tengsl þess við 

óráð á gjörgæsludeild (Dervan o.fl., 2020; Gupta o.fl., 2020; Ista, Te Beest o.fl., 2018; Meyburg o.fl., 

2017; Smith o.fl., 2017; Staveski o.fl., 2021). Rannsókn Dervan o.fl. (2020) sýndi marktækan mun á 

stigun með PELOD í gjörgæslulegunni en ekki PRISM III, börn í óráði voru stiguð hærra með PELOD 

samanborið við börn ekki í óráði á gjörgæsludeild (p<0.001). Fimm aðrar rannsóknir sýndu marktækan 

mun á stigun alvarleika veikinda barna í óráði samanborið við börn ekki í óráði á gjörgæsludeild (Alvarez 
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o.fl., 2018; Patel o.fl., 2017; Silver o.fl., 2020; Silver, Traube o.fl., 2015; Traube, Silver, Gerber o.fl., 

2017), sjá töflu 17.  

 

4.4.4 Fráhvarf barna á gjörgæsludeild og útkoma á og eftir gjörgæsludeild  

Sex rannsóknir athuguðu fráhvarf barna á gjörgæsludeild og áhrif fráhvarfs á útkomu barna á og eftir 

gjörgæsludeild (Amigoni o.fl., 2017; Amigoni o.fl., 2014; Best o.fl., 2017; da Silva o.fl., 2016; Franck o.fl., 

2012; Ista o.fl., 2013). Útkomubreytur rannsóknanna voru: tímalengd á gjörgæsludeild, tímalengd á 

sjúkrahúsi, tímalengd í öndunarvél, tímalengd í hjarta- og lungnavél, tímalengd svæfingar og 

lyfjaniðurtröppunar og stigun alvarleika veikinda við innlögn á gjörgæsludeild, sjá töflu 18.  

Tafla 18. Fráhvarfsmat barna, útkomumælingar og útkoma á og eftir gjörgæsludeild   

Höfundur/ 
ár/land 

Rannsóknarsnið 
Úrtak (N) 

Tilgangur Matskvarðar Útkomumælingar Útkoma 

Amigoni o.fl. 
(2017) 
 
Ítalía 
 

Framvirk 
áhorfsrannsókn á 
tíðni 
 
N=113 börn 0-18 
ára 

Rannsaka tíðni 
fráhvarfs barna í 
öndunarvél. svæfð í 
≥fimm sólarhringa á 
gjörgæslu með 
WAT-1. Rannsaka 
verkja- og 
svæfingarlyfjagjafir 
og útkomu barna  

 WAT-1  Tímalengd á 
gjörgæsludeild 

 Tímalengd í 
öndunarvél 

 Tímalengd 
svæfingar 

 Tímalengd 
niðurtröppunar 

 PIM2 
 POPC 

 

 Börn í fráhvarfi lengur á gjörgæsludeild (29.30 ± 21.91 
daga vs. 19.18 ± 11.73 daga, p=0.008)  

 Börn í fráhvarfi lengur í öndunarvél (22.27 ± 20.09 klst. 
vs. 13.83 ± 8.25 klst., p=0.02) 

 Börn í fráhvarfi lengur svæfð (á ópíóðum og 
benzódíazepín) (12,3 ± 10,13 vs. 7,93 ± 5,22 / 10,77 ± 
10,66 vs. 5,95 ± 5,93 (p=0,01/p=0,001)) 

 Börn í fráhvarfi lengur í niðurtröppun lyfja (9,73 ± 3,09 
vs. 8,45 ± 2,66, p=0,03) 

 PIM2 ekki marktækur munur á milli hópa 

Amigoni o.fl. 
(2014) 
 
Ítalía  

Framvirk 
áhorfsrannsókn  
 
N=60 börn 0-18 
ára 

Rannsaka tíðni 
fráhvarfs barna 
svæfð í þrjá eða 
fleiri sólarhringa, 
með matkvörðum. 
Tengsl fráhvarfs og 
útkomu barna  

 SOS 
 WAT-1  

 Tímalengd á 
gjörgæsludeild 

 Tímalengd í 
öndunarvél 

 Tímalengd 
niðurtröppunar 

 PIM2 
 

 Börn metin í fráhvarfi ekki marktækt lengur á 
gjörgæsludeild 

 Ekki marktækur munur á tíma í öndunarvél hjá börnum 
metin í fráhvarfi og börnum ekki metin í fráhvarfi.  

 Börn í fráhvarfi marktækt fleiri daga í niðurtröppun 
lyfja (5 dagar vs. 3 dagar, p=0.013) 

 PIM 2 ekki í tengslum við aukna tíðni á fráhvarfi 

Best o.fl. 
(2017) 
 
Bandaríkin 

Framvirk 
slembiröðuð 
rannsókn 
 
N=1.157 börn 0-17 
ára 

Þróun módels til að 
fyrirbyggja fráhvörf 
barna og bæta 
svæfingu barna 

 WAT-1  POPC 
 PCPC 
 PRISM III 

 Marktækur munur á skerðingu milli hópa POPC >1, 
hærra hjá börnum í fráhvarfi (25% vs. 18%, p=0.01)  
(við innlögn) einnig PCPC. Áhættuhópar fyrir fráhvarfi  

 Ekki marktækur munur á stigun PRISM III milli barna 
sem fara í fráhvarf og barna sem fara ekki í fráhvarf  

da Silva o.fl. 
(2016) 
 
Brasilía 
 
 

Framvirk 
áhorfsrannsókn 
 
N=137 börn 0-16 
ára 

Rannsaka tíðni 
fráhvarfs barna á 
gjörgæsludeild,  
metin með SOS. 
Rannsaka 
áhættuþætti og 
útkomu 

 SOS 
 Comfort-B 
 FLACC 

 Tímalengd á 
gjörgæsludeild 

 Tímalengd á 
sjúkrahúsi 

 Tímalengd í 
öndunarvél 

 Tímalengd 
svæfingar 

 Tímalengd 
niðurtröppunar 

 PRISM 
 PELOD 

 Börn í fráhvarfi lengur á gjörgæsludeild (15 daga vs. 
10 daga, p=0.001) 

 Börn í fráhvarfi lengur á sjúkrahúsi (25 daga vs. 20 
daga, p=0.005) 

 Börn í fráhvarfi 2x lengur í öndunarvél (9 daga vs. 5 
daga, p<0.001) 

 Börn í fráhvarfi lengur svæfð (8 daga vs. 5 daga, 
p<0,001) 

 Börn í fráhvarfi lengri tíma í að trappa niður verkja- 
og svæfingarlyf (7 daga vs. 4 daga, p<0.001) 

 Ekki marktækur munur á PRISM og PELOD 

Franck o.fl. 
(2012) 
 
Bandaríkin 

Framvirk 
áhorfsrannsókn 
hópa 
 
N=126 börn 0-18 
ára 

Áreiðanleikaprófa 
WAT-1 matstæki 
hjá börnum sem 
hafa verið svæfð á 
gjörgæsludeild með 
öndunarbilun  

 WAT-1  Tímalengd á 
gjörgæsludeild 

 Tímalengd 
svæfingar 

 Tímalengd 
niðurtröppunar 

 PRISM III 
 PCPC 
 POPC 

 Börn í fráhvarfi lengur á gjörgæsludeild (15 daga vs. 
10.9, p=0.004).  

 Börn í fráhvarfi lengur svæfð (ópíóðar og 
benzódíazepín) (7 dagar vs. 5 dagar) 

 Börn í fráhvarfi lengur í niðurtröppun verkjalyfja og 
svæfingarlyfja (10 daga vs. 6 daga).  

 Ekki marktækur munur á PRISM III, POPC og PCPC 

Ista o.fl. 
(2013) 
 
Holland 
 
 

Framvirk 
áhorfsrannsókn 
 
N=154 börn 0-16 
ára  

Rannsaka mörkin á 
SOS matskvarða 
fyrir fráhvörf. Einnig 
áhættuþætti 
fráhvarfs 

 SOS  Tímalengd á 
gjörgæsludeild 

 Tímalengd í 
öndunarvél 

 Tímalengd í 
ECMO 

 Tímalengd 
svæfingar 

 Tímalengd 
niðurtröppunar  

 PRISM III 
 PIM2 

 Börn í fráhvarfi lengur á gjörgæsludeild (25 daga vs. 
11 daga, p<0.0001).  

 Börn í fráhvarfi lengur í öndunarvél (15 daga vs. 10 
daga, p=0.001).  

 Ekki marktækur munur á tíma í ECMO 
 Börn í fráhvarfi lengur svæfð (ópíóðar og 

benzódíazepín) (8 dagar vs. 5 dagar, p=0,010 / 8 dagar 
vs. 6 dagar, p=0,003) 

 Börn í fráhvarfi lengur í niðurtröppun benzódíazepín 
lyfja (benzódíazepín, morfín ekki marktækt) (7 daga vs. 
3 daga p<0.0001) 

 Ekki marktækur munur á PRISM III og PIM2 
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4.4.4.1 Fráhvarf og tímalengd á gjörgæsludeild  

Fimm rannsóknir könnuðu tímalengd á gjörgæsludeild og sýndu fjórar rannsóknanna að börn í fráhvarfi 

voru lengri tíma á gjörgæsludeild, sjá töflu 18. Rannsóknirnar sýndu fram á 4-14 daga mun á tímalengd 

á gjörgæsludeild eftir því hvort börn voru í fráhvarfi eða ekki, (p≤0.008) (Amigoni o.fl., 2017; da Silva 

o.fl., 2016; Franck o.fl., 2012; Ista o.fl., 2013). Rannsókn Amigoni o.fl. (2014) sýndi þó ekki fram á 

marktækan mun á milli hópa, sjá töflu 18.  

4.4.4.2 Fráhvarf og tímalengd á sjúkrahúsi 

Ein rannsókn á fráhvarfi var með útkomubreytuna tímalengd á sjúkrahúsi. Tímalengd á sjúkrahúsi hjá 

börnum í fráhvarfi á gjörgæsludeild var marktækt meiri (fimm dagar) en hjá börnum sem ekki voru í 

fráhvarfi á gjörgæsludeild, (p=0.005) (da Silva o.fl., 2016), sjá töflu 18.   

4.4.4.3 Fráhvarf og tímalengd í öndunarvél  

Rannsóknir sem voru með tímalengd í öndunarvél sem útkomubreytu voru fjórar (Amigoni o.fl., 2017; 

Amigoni o.fl., 2014; da Silva o.fl., 2016; Ista o.fl., 2013), sjá töflu 18. Þrjár af rannsóknunum sýndu að 

börn í fráhvarfi voru lengur í öndunarvél (fjórir til sjö dagar) samanborið við börn ekki í fráhvarfi, (p≤0.002) 

(Amigoni o.fl., 2017; da Silva o.fl., 2016; Ista o.fl., 2013). Rannsókn Amigoni o.fl. (2014) sýndi ekki fram 

á marktækan mun á milli hópa, sjá töflu 18.  

4.4.4.4 Fráhvarf og tímalengd í hjarta- og lungnavél  

Rannsókn Ista o.fl. (2013) var sú eina með útkomubreytuna tímalengd í hjarta- og lungnavél. Ekki kom 

fram marktækur munur á milli barna með og án fráhvarfs á gjörgæsludeild, sjá töflu 18.  

4.4.4.5 Fráhvarf og tímalengd svæfingar 

Rannsóknir Amigoni o.fl. (2017) sýndi að börn í fráhvarfi voru marktækt lengur svæfð á benzódíazepín 

lyfjum samanborið við börn ekki í fráhvarfi, fimm daga munur, (p=0,001). Í rannsókn da Silva o.fl. (2016) 

og Franck o.fl. (2012) voru börn í fráhvarfi marktækt lengur svæfð (á ópíóða lyfjum og benzódíazepín 

lyfjum) og var munur sjö til átta dagar hjá börnum í fráhvarfi samanborið við fimm dagar hjá börnum ekki 

í fráhvarfi á gjörgæsludeild, (p≤0,04), sjá töflu 18.  

4.4.4.6 Fráhvarf og tímalengd niðurtröppunar verkjalyfja og svæfingarlyfja  

Fjórar rannsóknir voru með útkomubreytuna tímalengd niðurtröppunar verkjalyfja og svæfingarlyfja 

(ópíóða lyfja og benzódíazepín lyfja). Rannsóknirnar sýndu fram á marktækan mun á tímalengd 

niðurtröppunar verkjalyfja og svæfingarlyfja hjá börnum í fráhvarfi og börnum ekki í fráhvarfi á 

gjörgæsludeild. Börn í fráhvarfi voru marktækt lengur, eða fimm til tíu daga í niðurtröppun verkjalyfja og 

svæfingarlyfja samanborið við þrjá til sex daga hjá börnum ekki í fráhvarfi á gjörgæsludeild, (p≤0.013) 

(Amigoni o.fl., 2014; Amigoni o.fl., 2017; da Silva o.fl., 2016; Franck o.fl., 2012), sjá töflu 18.  

4.4.4.7 Fráhvarf og stigun alvarleika veikinda á gjörgæsludeild 

Sex rannsóknir höfðu útkomubreytur stigun alvarleika veikinda á gjörgæsludeild, útkomubreyturnar voru 

PIM2, PCPC, POPC, PRISM III og PELOD, sjá töflu 8 varðandi skilgreiningar á matskvörðum. 
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Rannsóknirnar sýndu ekki marktækan mun á stigun alvarleika veikinda barna í fráhvarfi og barna ekki í 

fráhvarfi við innlögn á gjörgæsludeild (Amigoni o.fl., 2017; Amigoni o.fl., 2014; Best o.fl., 2017; da Silva 

o.fl., 2016; Franck o.fl., 2012; Ista o.fl., 2013), sjá töflu 18.  

 

4.5 Samþætting niðurstaðna 
Helstu útkomumælingar hjá 0-21 árs börnum sem fá mat með viðurkenndum matskvörðum á verkjum, 

vökustigi, óráði og/eða fráhvarfi á gjörgæsludeild eru tímalengd á gjörgæsludeild, sjúkrahúsi, í 

öndunarvél og í hjarta- og lungnavél. Að auki eru helstu útkomumælingar tímalengd svæfingar á 

gjörgæslu, niðurtröppun lyfja á gjörgæslu og vitræn og líkamleg skerðing, sjá töflu 19.  

Helstu útkomur eru að tímalengd á gjörgæsludeild hjá börnum metnum með verki á gjörgæsludeild 

er ekki meiri samanborið við börn án verkja. Jafnframt er ekki marktækur munur á tímalengd á 

gjörgæsludeild eða í öndunarvél eftir vökustigi barna. Aftur á móti eru börn í óráði eða fráhvarfi á 

gjörgæsludeild lengur á gjörgæsludeild, sjúkrahúsi, í öndunarvél og lengur svæfð samanborið við börn 

sem ekki eru í óráði eða fráhvarfi á gjörgæsludeild. Einnig eru börn í óráði á gjörgæsludeild með hærri 

dánartíðni, lengur í hjarta- og lungnavél, stiguð hærra í mati á alvarleika veikinda við innlögn á 

gjörgæsludeild og með verri líkamlega og vitræna skerðingu eftir gjörgæsludeild samanborið við börn 

ekki í óráði, sjá töflu 19.  
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Tafla 19. Samþætting á útkomumælingum og útkoma  

Útkomumælingar Útkoma Rannsóknir 

Tímalengd á 
gjörgæsludeild 

Mat á verkjum Verkir 
Ekki marktækur munur* LaFond o.fl. (2019) 
Mat á vökustigi Vökustig 

Ekki marktækur munur** Amigoni o.fl. (2012) 
Mat á óráði 
Tímalengd á gjörgæsludeild lengri 
hjá börnum í óráði  

Óráð 
Alvarez o.fl. (2018); Dervan o.fl. (2020); Gupta o.fl. (2020); Ista, Te 
Beest o.fl. (2018); Patel o.fl. (2017); Smith o.fl. (2017); Traube, Silver, 
Gerber o.fl. (2017); Traube, Silver, Reeder o.fl. (2017) 

Ekki marktækur munur***  Staveski o.fl.,2021 

Mat á fráhvarfi  
Tímalengd á gjörgæsludeild lengri 
hjá börnum í fráhvarfi 

Fráhvarf  
Amigoni o.fl. (2017); da Silva o.fl. (2016); Franck o.fl. (2012); Ista o.fl. 
(2013) 

Ekki marktækur munur**** Amigoni o.fl. (2014) 
Tímalengd á 
sjúkrahúsi 

Mat á óráði Óráð   
Tímalengd á sjúkrahúsi lengri  hjá 
börnum í óráði 

Dervan o.fl. (2020); Meyburg o.fl. (2017); Silver o.fl. (2015); Traube, 
Silver, Gerber o.fl. (2017) 

Ekki marktækur munur*** Staveski o.fl. (2021) 

Mat á fráhvarfi Fráhvarf 
Tímalengd á sjúkrahúsi lengri hjá 
börnum í fráhvarfi  

da Silva o.fl. (2016) 

Dánartíðni innan 
sjúkrahúss 

Mat á óráði Óráð  
Dánartíðni innan sjúkrahúss hærri 
hjá börnum í óráði   

Traube, Silver, Gerber o.fl. (2017) 

Ekki marktækur munur*** Dervan o.fl. (2020) 

Tímalengd í 
öndunarvél 
 

 

Mat á vökustigi  Vökustig 
Ekki marktækur munur** Amigoni o.fl. (2012) 

Mat á óráði Óráð 
Tímalengd í öndunarvél lengri hjá 
börnum í óráði 
 

Alvarez o.fl. (2018); Gupta o.fl. (2020); Ista, Te Beest o.fl. (2018); 
Meyburg o.fl. (2017); Patel o.fl. (2017); Staveski o.fl. (2021); Traube, 
Silver, Gerber o.fl. (2017); Traube, Silver, Reeder o.fl. (2017) 

Mat á fráhvarfi Fráhvarf 
Tímalengd í öndunarvél lengri hjá 
börnum í fráhvarfi 

Amigoni o.fl. (2017); da Silva o.fl. (2016); Ista o.fl. (2013) 

Ekki marktækur munur**** Amigoni o.fl. (2014) 
Tímalengd í hjarta- 
og lungnavél 

Mat á óráði Óráð 

Tímalengd í hjarta- og lungnavél 
lengri hjá börnum í óráði 

Alvarez o.fl. (2018); Pate o.fl. (2017) 

Ekki marktækur munur*** Staveski o.fl. (2021) 

Mat á fráhvarfi Fráhvarf  
Ekki marktækur munur**** Ista o.fl. (2013) 

Tímalengd í 
nýrnavél og VAD 

Mat á óráði  
Ekki marktækur munur*** 

Óráð 
Stavesik o.fl. (2021) 

Tímalengd 
svæfingar 

Mat á vökustigi 
Ekki marktækur munur**  

Vökustig 
Amigoni o.fl. (2012) 

Mat á óráði Óráð  
Tímalengd svæfingar lengri hjá 
börnum í óráði  

Meyburg o.fl. (2017) 

Mat á fráhvarfi Fráhvarf 
Tímalengd svæfingar lengri hjá 
börnum í fráhvarfi 

Amigoni o.fl. (2017); Franck o.fl. (2012) 

Tímalengd lyfja 
niðurtröppunar 

Mat á fráhvarfi Fráhvarf 
Tímalengd niðurtröppunar verkja- 
og svæfingarlyfja lengri hjá 
börnum í fráhvarfi  

Amigoni o.fl. (2017); Amigoni o.fl. (2014); da Silva o.fl. (2016); Franck 
o.fl. (2012) 

Vitræn og líkamleg 
skerðing 

Mat á óráði Óráð  
Verri vitræn og líkamleg skerðing 
hjá börnum í óráði  

Dervan o.fl. (2020); Silver o.fl. (2020) 

Ekki marktækur munur*** Meyburg o.fl. (2018) 

Stigun alvarleika 
veikinda 

Mat á óráði  Óráð 
Hærri stigun á alvarleika veikinda 
hjá börnum í óráði  

Alvarez o.fl. (2018); Dervan o.fl. (2020); Patel o.fl. (2017); Silver o.fl. 
(2020); Silver o.fl. (2015); Traube, Silver, Gerber o.fl. (2017) 

Ekki marktækur munur*** Gupta o.fl. (2020); Ista, Te Beest o.fl. (2018); Meyburg o.fl. (2017); 
Smith o.fl. (2017); Staveski o.fl. (2021)  

Mat á fráhvarfi Fráhvarf  
Ekki marktækur munur**** Amigoni o.fl. (2017); Amigoni o.fl. (2014); Best o.fl. (2017);  da Silva 

o.fl. (2016); Franck o.fl. (2012); Ista o.fl. (2013) 
*Ekki marktækur munur á börnum með eða án verkja á gjörgæslu, **ekki marktækur munur á börnum eftir vökustigi á gjörgæslu, ***ekki marktækur munur á börnum í eða 
án óráðs á gjörgæslu, ****ekki marktækur munur á börnum í eða án fráhvarfs á gjörgæslu.  
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5 Umræða 

Markmið þessarar kerfisbundnu fræðilegu samantektar var að varpa ljósi á útkomumælingar og útkomu 

barna á gjörgæsludeild sem hafa fengið mat með viðurkenndum matskvörðum á verkjum, vökustigi, 

óráði og fráhvarfi á gjörgæsludeild. Niðurstöður samantektarinnar sýndu að útkomumælingar voru 

margar og að óráð og fráhvarf barna á gjörgæsludeild getur haft neikvæð áhrif á útkomu barna á og eftir 

legu á gjörgæsludeild, sjá töflu 19.  

Sýnt hefur verið fram á mikilvægi verklags varðandi mat á verkjum, vökustigi og óráði barna á 

gjörgæsludeild, mat verður nákvæmara, minni breytileiki milli starfsmanna og það staðlar meðferð á 

gjörgæsludeild (Motta o.fl., 2016; Staveski o.fl., 2018). Niðurstöður kerfisbundnu fræðilegu 

samantektarinnar sýna að engin rannsókn nær yfir alla fjóra þætti klínísku leiðbeininga ESPNIC 

samtakanna og DAS-Guideline 2015. Ekki hafa verið framkvæmdar rannsóknir á áhrifum mats á 

verkjum, vökustigi, óráði og fráhvarfi á útkomu barna á og eftir legu á gjörgæsludeild. Rannsóknir sem 

samantektin inniheldur eru allar að fjalla um einn afmarkaðan þátt, verki, vökustig, óráð eða fráhvarf og 

áhrif niðurstaða þess mats á útkomu barna á og eftir gjörgæsludeild.  

5.1 Áhrif verkja, vökustigs, óráðs og fráhvarfs barna á útkomu á og eftir 
gjörgæsludeild 

Þar sem útkomumælingar samantektarinnar voru margar er hægt að velta því upp hvað þær eru að 

segja. Hefur það einhver áhrif á börn að þau voru metin með verki, í óeirð, óráði eða fráhvarfi á 

gjörgæsludeild? Því er hægt að svara játandi. Óráð barna á gjörgæsludeild hafði bein áhrif á börn eftir 

útskrift þaðan. Börn sem voru í óráði á gjörgæsludeild voru með meiri vitræna skerðingu við útskrift af 

gjörgæsludeild en börn sem ekki voru í óráði (Dervan o.fl., 2020). Börn fimm ára og yngri sem voru í 

óráði á gjörgæsludeild voru með verri lífsgæði og verri almenna heilsu þrem mánuðum eftir útskrift af 

sjúkrahúsi en börn á sama aldri sem voru ekki í óráði á gjörgæsludeild (Silver o.fl., 2020). Ekki var hægt 

að sýna fram á áhrif óráðs á útkomu barna lengra en þrjá mánuði eftir útskrift af sjúkrahúsi og 

langtímaútkoma barna sem hafa verið í óráði á gjörgæsludeild hefur lítið verið rannsökuð. Samantektin 

sýndi einnig að dánartíðni innan sjúkrahúss var hærri hjá börnum sem voru í óráði á gjörgæsludeild en 

barna sem ekki voru í óráði á gjörgæsludeild (Dervan o.fl., 2020; Traube, Silver, Gerber o.fl., 2017). Það 

er því ekki hægt að horfa framhjá því að óráð barna á gjörgæsludeild hefur alvarlega afleiðingar allt að 

þrem mánuðum eftir útskrift af sjúkrahúsi og getur jafnvel aukið dánartíðni.  

Áhrif óráðs á börn eftir útskrift af gjörgæsludeild er áhyggjuefni og mikið sóknarfæri í 

gjörgæslumeðferð barna til að sporna gegn þessum neikvæðu og alvarlegu afleiðingum óráðs á útkomu 

barna eftir gjörgæsludeild. En þær afleiðingar sem óráð og fráhvarf hefur á börn á meðan þau dvelja á 

gjörgæsludeild eru einnig margar og sýndi niðurstaða í rúmlega helmingi óráðsrannsókna að óráð var 

tengt hærri stigun á alvarleika veikinda barna við innlögn á gjörgæsludeild (Alvarez o.fl., 2018; Dervan 

o.fl., 2020; Patel o.fl., 2017; Silver o.fl., 2020; Silver, Traube o.fl., 2015; Traube, Silver, Gerber o.fl., 

2017). Því er mikilvægt að huga strax að óráðsmati barna við innlögn á gjörgæsludeild og gefa börnum 

sem stiguð eru hátt í alvarleika veikinda sérstakan gaum.  
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Einnig sýndu útkomumælingar að börn í óráði eða fráhvarfi voru allt að tveim vikum lengur á 

gjörgæsludeild sem telst langur tími (Ista, Te Beest o.fl., 2018; Ista o.fl., 2013). Ástæða þess að börn 

eru á  gjörgæsludeild er til að veita lífsnauðsynlega meðferð eins og öndunarvélameðferð og hafði óráð 

og fráhvarf barna jafnframt þau áhrif að börnin voru lengur í öndunarvél á gjörgæsludeild samanborið 

við börn sem voru ekki í óráði eða fráhvarfi á gjörgæsludeild (Gupta o.fl., 2020; Ista o.fl., 2013).  

Til að hægt sé að veita börnum lífsnauðsynlega meðferð á gjörgæsludeild og á sama tíma að halda 

ásættanlegu vökustigi getur þurft að gefa þeim verkjalyf og svæfingarlyf. Hvoru tveggja óráð og fráhvarf 

barna á gjörgæsludeild hafði þau áhrif að börn voru lengur svæfð á gjörgæsludeild (Meyburg o.fl. 2017; 

Amigoni o.fl., 2017; da Silva o.fl., 2016; Franck o.fl., 2012). Hægt er að velta því upp hvort börn hafi 

verið lengur svæfð vegna óráðs eða fráhvarfs eða hvort börn hafi farið í óráð eða fráhvarf vegna 

svæfingar. Hvort heldur sem er þá er mikilvægt að horfa gagnrýnum augum á þau svæfingarlyf sem 

börnum eru gefin því sýnt hefur verið að stór áhættuþáttur óráðs barna á gjörgæsludeild er gjöf 

benzódíazepín lyfja og skiptir magn og tímalengd benzódíazepín lyfja einnig máli í því samhengi 

(Alvarez o.fl., 2018; Silver, Traube o.fl., 2015; Traube, Silver, Gerber o.fl., 2017).  

Þegar verkjalyf og svæfingarlyf eru gefin börnum á gjörgæsludeild kemur sá tími að lyfin eru tröppuð 

niður eða stöðvuð en við það geta börn þróað með sér fráhvarfseinkenni (Best o.fl., 2017; Tobias, 2000). 

Til að sporna gegn fráhvarfi eru lyfin oft tröppuð skipulega niður. Það gefur kannski auga leið að börn í 

fráhvarfi voru lengur í niðurtröppun lyfja en börn ekki í fráhvarfi sem var niðurstaða samantektarinnar 

(Amigoni o.fl., 2017; Amigoni o.fl., 2014; da Silva o.fl., 2016; Franck o.fl., 2012). Heildar sjúkrahúslega 

barna í óráði eða fráhvarfi á gjörgæsludeild var einnig lengri en barna sem ekki voru í óráði eða fráhvarfi 

á gjörgæsludeild (Silver, Traube o.fl., 2015; da Silva o.fl., 2016). 

Það sem var mjög áhugavert og óvæntar niðurstöður var skortur á rannsóknum á áhrifum verkja og 

vökustigs á útkomu barna á og eftir gjörgæsludeild. Það voru einungis ein verkjarannsókn og ein 

vökustigsrannsókn þar sem áhrif verkja og vökustigs á útkomu barna voru mæld og því erfitt að álykta 

út frá tveimur rannsóknum. Hugsanleg ástæða fyrir að ekki eru tengsl milli verkja og/eða vökustigs barna 

á gjörgæslu og útkomu þeirra á og eftir gjörgæslu gæti verið að verkir og vökustig séu metin og það sé 

veitt viðeigandi meðferð á gjörgæsludeild. Samantektin sýndi aftur á móti afleiðingar þess að börn voru 

í óráði eða fráhvarfi á gjörgæsludeild. Afleiðingar eru tengdar gjörgæslumeðferð, sem eru lengri tími í 

öndunarvél, lengri tími svæfingar og lengri tími lyfjaniðurtröppunar, einnig seinkun á útskrift af 

gjörgæsludeild og sjúkrahúsi, aukin dánartíðni og áhrifum á almenna heilsu og lífsgæði að þrem 

mánuðum eftir útskrift af sjúkrahúsi. 

5.2 Mikilvægi samantektarinnar 
Það að vinna eftir verkja, vökustigs og óráðs verklagi hjá fullorðnum gjörgæslusjúklingum getur stytt hjá 

þeim tímalengd á gjörgæsludeild og á sjúkrahúsi, stytt tímalengd í  öndunarvélum, stytt tímalengd sem 

sjúklingar eru djúp svæfðir, lækkað tíðni óráðs, dregið úr endurinnlögnum og lækkað dánartíðni (Barnes-

Daly o.fl., 2018; Deffland o.fl., 2020; Jablonski o.fl., 2017; Pun o.fl., 2019). Samþættingin á niðurstöðum 

samantektarinnar sýnir mikilvægi mats á óráði og fráhvarfi barna á gjörgæsludeild, því óráð og fráhvarf 

hefur áhrif á neikvæða útkomu barna á og eftir legu á gjörgæsludeild. Neikvæð útkoma barna er lengri 

tími á gjörgæsludeild, á sjúkrahúsi, í öndunarvél, í hjarta- og lungnavél, lengri tímalengd svæfingar og 
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lyfjaniðurtröppunar og það sem hefur bein áhrif á börn er hærri dánartíðni og verri vitræn og líkamleg 

skerðing eftir gjörgæsludeild.  

Þó niðurstöður samantektarinnar sýni ekki fram á tengsl verkja og vökustigs við útkomu barna þá er 

skortur á rannsóknum á því sviði. Sýnt hefur verið fram á flókið samspil verkja, vökustigs/óeirðar, óráðs 

og fráhvarfs barna á gjörgæsludeild (Dervan o.fl., 2020; Silver, Traube o.fl., 2015; Staveski o.fl. ,2021). 

Börn í óráði voru með meiri verki, eða hærra mat á verkjum og einnig áhrif vökustigs á óráð, börn djúpt 

svæfð eða í óeirð voru líklegri til að fara í óráð (Dervan o.fl., 2020; Staveski o.fl., 2021). Því er ekki hægt 

að horfa fram hjá því að mat á öllum fjórum þáttunum sé mikilvægt og ýtir undir að allir þættirnir séu 

metnir og meðhöndlaðir hjá börnum á gjörgæsludeild. Það er að segja mat á verkjum, vökustigi, óráði 

og fráhvarfi barna á gjörgæsludeild er mikilvægt, til að bæta gjörgæslumeðferð og útkomu barna á og 

eftir gjörgæsludeild.  

5.3 Styrkleikar og veikleikar samantektarinnar 

Vandlega var farið yfir aðferðafræði rannsókna samantektarinnar og útdrættir voru lesnir vel yfir ásamt 

vinnuskjölum, sjá töflur 15-19. Einnig var gæðamat rannsókna framkvæmt af þrem aðilum sem er 

styrkleiki samantektarinnar, sjá fylgiskjal 1. Það að rannsóknarsnið flestra rannsókna í samantektinni 

var það sama er styrkur en flestar voru framvirkar áhorfsrannsóknir (n=18), sjá töflu 9. Niðurstöður 

útkomumælinga rannsóknanna voru að mestu samhljóma sem er styrkur fyrir samþættingu niðurstaðna 

samantektarinnar. 

Rannsóknirnar í samantektinni eru flestar áhorfsrannsóknir og því ekki hægt að staðfesta að um að 

orsakasamhengi sé að ræða milli mats á verkjum, vökustigi, óráði og/eða fráhvarfi og útkomu barna á 

og eftir legu á gjörgæsludeild. Til að forðast skekkju tengt rannsóknarsniði var farið vandlega yfir 

aðferðafræði rannsókna samantektarinnar, útdrættir vandlega lesnir yfir ásamt vinnuskjölum sem og 

gæðamat rannsókna í samantektinni  

Fáar rannsóknir fundust varðandi mat á verkjum og vökustigi og áhrif þess á útkomu barna á og eftir 

gjörgæsludeild eða tvær rannsóknir, ein rannsókn á mati á verkjum og ein á vökustigi barna á 

gjörgæsludeild og áhrif þess á útkomu á og eftir útskrift af gjörgæsludeild, sjá töflu 15 og 16. Hversu 

fáar rannsóknir á verkjum og vökustigi voru hefur takmarkandi áhrif á niðurstöður samantektarinnar.  

Aldur barna í rannsóknum var ekki skilgreindur sá sami í öllum rannsóknunum. Ekki er talið að þessi 

mismunur skekki niðurstöður samantektarinnar. Í rannsóknunum tveim sem voru með aldur núll til fimm 

ára var verið að rannsaka tengsl á milli óráðs og gæðum lífs og tengsl á milli óráðs og útkomu eftir 

útskrift af gjörgæsludeild. Rök fyrir því að þessi aldur var valinn í rannsóknunum var sá að tíðni óráðs er 

marktækt hærri hjá yngri börnum (Silver o.fl., 2020; Smith o.fl., 2017). Aldur barna var einnig skilgreindur 

0-16 ára, 0-17 ára og 0-21 árs, ekki er talið að það hafi áhrif á niðurstöður þar sem það er sambærilegt 

og 0-18 ára og tíðni óráðs fer til lækkandi eftir því sem börn eldast (Meyburg o.fl., 2017; Traube, Silver, 

Gerber o.fl., 2017). Úrtök rannsókna samantektarinnar voru misstór og voru sjö rannsóknir af 21 í 

samantektinni með úrtök undir 100 börnum sem getur haft áhrif á niðurstöður. Miðgildi úrtaka voru 150 

og spönn úrtaka mikil eða frá 45 börnum til 2.446 börn. Þó eru stór úrtök í samantektinni sem styrkir 

niðurstöður.  
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Útkomumælingar rannsóknanna voru fjölbreyttar sjá töflu 14. Lítið hefur verið rannsakað áhrif mats 

á verkjum, vökustigi, óráði og fráhvarfi á langtíma útkomu barna eftir legu á gjörgæsludeild, eða tvær 

rannsóknir. Einungis ein rannsókn var á langtíma vitrænni getu barna sem greind voru í óráði á 

gjörgæsludeild og var sú rannsókn framkvæmd á litlu úrtaki (Meyburg o.fl., 2018) og ein rannsókn á 

útkomu barna einum og þrem mánuðum eftir útskrift af gjörgæsludeild (Silver o.fl., 2020). Engar aðrar 

rannsóknir í samantektinni rannsökuðu langtíma útkomu barna.  

Rannsóknir samantektarinnar sem sýndu ekki fram á marktækan mun á útkomubreytum háð því 

hvort börn voru í óráði eða fráhvarfi höfðu flestar skýringar á þeim niðurstöðum. Rannsókn Staveski o.fl. 

(2021) var ólík öðrum rannsóknum í samantektinni að því leiti að upplýsingasöfnun stóð yfir í 24 

klukkustundir sem getur haft áhrif á útkomubreytur hvað varðar tímalengd. Sú rannsókn sýndi ekki mun 

á tímalengd á gjörgæsludeild, sjúkrahúsi né í hjarta- og lungnavél hjá börnum í og án óráðs. Einnig var 

rannsókn Amigoni o.fl. (2014) sem sýndi ekki marktækan mun á tímalengd á gjörgæsludeild né í 

öndunarvél hjá börnum í eða án fráhvarfs og var sú rannsókn á litlu úrtaki eða 60 börnum sem getur 

haft áhrif á þær niðurstöður.  

5.4 Mögulegar framtíðarrannsóknir  

Áhugavert var hversu fáar rannsóknir fundust á verkjum og vökustigi barna á gjörgæsludeild og áhrif 

þess á útkomu barna á og eftir gjörgæsludeild og því væri það þarft rannsóknarefni á Íslandi og erlendri 

grundu. Kerfisbundin fræðileg samantekt sem unnin var árið 2020 sýndi eining fram á að skortur er á 

rannsóknum á verkjum barna á gjörgæsludeild og áhrif þess á útkomu barna (Anderson o.fl., 2021).  

Mikil vakning hefur verið á rannsóknum á óráði barna á gjörgæsludeild og þá sérstaklega í 

Bandaríkjunum, sjá töflu 17. Aftur á móti hefur óráð ekki verið metið markvisst hjá börnum á 

gjörgæsludeild á Íslandi og ekki verið framkvæmd rannsókn á því sem væri verðugt verkefni. Einnig að 

framkvæma fleiri rannsóknir á langtíma útkomu barna sem metin hafa verið í óráði á gjörgæsludeild, þar 

sem rannsókn Meyburg o.fl. (2018) var sú fyrsta sinnar tegundar og gerð á litlu úrtaki.   

Byrjað var að meta fráhvarf marksvisst á gjörgæsludeild barna áður en byrjað var að meta óráð. Því 

eru rannsóknir á fráhvarfi barna eldri en rannsóknir á óráði og hafa að einhverju leiti fallið í skuggann á 

rannsóknum á óráði. Hugsanleg ástæða fyrir því er að ef óráð er metið og meðhöndlað er hægt að koma 

í veg fyrir að einhver hluti barn fari í fráhvarf (Ista, Te Beest o.fl., 2018; Traube og Silver, 2017).  Þar 

sem einkenni óráðs og fráhvarfs skarast að einhverju leiti er áhugavert að rannsaka hvort innleiðing á 

mati á óráði hafi áhrif á að börn fari í fráhvarf (Ista, Te Beest o.fl., 2018).  

Það að innleiða verkferil á mati á verkjum, vökustigi, óráði og fráhvarfi barna á gjörgæsludeild er 

verðugt verkefni og niðurstöður samantektarinnar sýna mikilvægi þess. Rannsókn á mati á öllum þeim 

þáttum og áhrif á útkomu barna á og eftir legu af gjörgæsludeild er efni í rannsókn innan 

gjörgæsluhjúkrunar.   

5.5 Hagnýting samantektarinnar  
Niðurstöður þessarar samantektar endurspegla útkomumælingar og útkomu barna á gjörgæsludeild 

sem fá mat með viðurkenndum matskvörðum á verkjum, vökustigi, óráði og fráhvarfi á gjörgæsludeild. 

Hjúkrunarfræðingar eru við rúm barna allan sólarhringinn á gjörgæsludeild og eru til þess fallnir að gera 
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mat á þeim þáttum reglulega til að tryggja sem bestu útkomu barna á og eftir gjörgæsludeild. Niðurstöður 

samantektarinnar sýndu ekki tengsl verkja og vökustigs barna á gjörgæsludeild og útkomu á og eftir 

gjörgæsludeild. Ekki er þó hægt að horfa fram hjá því að meta verki og vökustig hjá börnum á 

gjörgæsludeild þó niðurstöður samantektarinnar sýndu ekki fram á tengsl. Ásamt því að óráðsmeta börn 

reglulega og meta fráhvarf hjá börnum sem hafa verið á verkjalyfjum og svæfingarlyfjum í fimm 

sólarhringa eða lengur, þegar verkir, vökustig og óráð hefur verið metið.  

Niðurstöður þessarar samantektar eru mikilvægar og munu nýtast áfram í klínísku starfi sem og 

forvinna að innleiðingu klínísks verklags á mati á verkjum, vökustigi, óráði og fráhvarfi 0-18 ára barna á 

gjörgæsludeildum Landspítalans. Sett hefur verið saman tillaga að verklagi á mati á verkjum, vökustigi, 

óráði og fráhvarfi barna á gjörgæsludeild, sjá töflu 20.   

Klínískar leiðbeiningar verkja, vökustigs, óráðs og fráhvarfs barna á gjörgæsludeild byggja fyrst og 

fremst á því að fyrirbyggja þessa þætti og meta. Það sem felst í fyrirbyggingu er að miklu leiti aukin 

fræðsla og þekking á verkjum, vökustigi, óráði og fráhvarfi barna á gjörgæsludeild. Sú vinna mun fela í 

sér fræðslu til hjúkrunarfræðinga og annarra heilbrigðisstarfsmanna sem sinna börnum á 

gjörgæsludeild. Þekkja áhættuþætti og hvaða sjúklingahópar eru í aukinni hættu og reyna að sporna við 

þeim áhættuþáttum sem eru til staðar.  

5.5.1 Uppbygging verklags, mat á verkjum, vökustigi, óráði og fráhvarfi barna 
á gjörgæsludeild  

Samantektin sýnir útkomumælingar og útkomu barna á gjörgæsludeild sem fá mat á verkjum, vökustigi, 

óráði og fráhvarfi á gjörgæsludeild. Mat á óráði og fráhvarfi hefur áhrif á neikvæða útkomu barna á og 

eftir gjörgæsludeild sem ýtir undir mikilvægi að þessir þættir eru metnir. Verklagið er byggt upp á 

klínískum leiðbeiningum ESPNIC og Das-Guideline 2015 sem og þessu meistaraverkefni. Niðurstöður 

samantektarinnar ýta undir mikilvægi að þessir þættir séu metnir hjá börnum á gjörgæsludeild.  

Algengasti kvarði við mat á verkjum barna í rannsóknum samantektarinnar var FLACC, en einnig 

voru NRS og Comfort-B notaðir. RASS matskvarði var mest notaður við mat á vökustigi barna með 

CAPD óráðsmatskvarða, sem var nær undantekningalaust notaður í rannsóknum á óráði barna á 

gjörgæsludeild. Algengast var að fráhvarf var metið með WAT-1, sjá töflu 12. Stuðst er við þessar 

niðurstöður í uppbyggingu klínísks verklags á mati á verkjum, vökustigi, óráði og fráhvarfi barna á 

gjörgæsludeild.  

Verklag – mat á verkjum, vökustigi, óráði og fráhvarfi 0-18 ára barna á gjörgæsludeild 

 Fyrst verkjameta börn með viðurkenndum matskvörðum, FLACC hjá börnum sem ekki geta 
metið verki sjálf og NRS ef börn hafa aldur, getu og þroska til að meta verki sjálf.  

 Þegar verkir hafa verið metnir og meðhöndlaðir eins og við á er vökustig barna metið með 
RASS matskvarða. Æskilegt vökustig er RASS -1 til +1. Ef börn eru metin í óeirð eða oft 
djúpt svæft er vökustig meðhöndlað.    

 Þegar vökustig hefur verið metið er óráð barna metið með viðurkenndum matskvarða, 
CAPD. Mikilvægt að meta börn þó þau séu róleg og meta undirtegund óráðs einnig, með 
niðurstöðum úr RASS og CAPD. Óráð meðhöndlað ef það er metið jákvætt.  
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 Börn sem hafa verið svæfð í fimm sólarhringa eða lengur og niðurtröppun á lyfjum hafin eru 
metin fyrir fráhvarfi með WAT-1 og það meðhöndlað ef það er til staðar.  

 Mikilvægt að meta börn reglulega yfir sólarhringinn. Meta verki á að minnsta kosti fjögurra 
klukkustunda fresti, ef börn eru með verki eða að fá verkjalyf þá að meta á eins til tveggja 
klukkustunda fresti eða oftar. Meta vökustig á fjögurra til átta klukkustunda fresti og óráð á 
átta til 12 klukkustunda fresti. Fráhvarf metið þegar verkir, vökustig/óeirð og óráð hefur verið 
metið og útilokað, hjá þeim hópi sem hefur verið að fá verkjalyf og svæfingarlyf og 
niðurtröppun á þeim lyfjum hafin. Meta fráhvarf á 12 klukkustunda fresti. Að minnsta kosti 
meta alla þessa þætti á hverri vakt.  

 

Tafla 20. Tillögur að verklagi, mat á verkjum, vökustigi, óráði og fráhvarfi barna á 
gjörgæsludeild 

 Verkir Vökustig Óráð Fráhvarf  

M
ar

km
ið

 

Engir eða vægir verkir 

0-3* 

Vakandi og róleg 

0 til -1* 

Óráð ekki til staðar 

<9* 

Fráhvarf ekki til staðar 

<3* 

H
ve

n
æ

r 

4 klst.fresti, 1-2 klst. fresti 
ef barn er að fá verkjalyf 

4-8 klst. fresti  

(1-2x á vakt) 

8-12 klst. fresti  

(a.m.k. 1x á vakt) 

12 klst. fresti 

svæfð í ≥5 sólarhr.  

A
ld

u
r 

b
ar

n
s

 

FLACC 0-18 ára 
NRS >6 ára 

RASS 0-18 ára CAPD 0-18 ára WAT-1 0-16 ára 

M
at

sk
va

rð
ar

 

FLACC (0-10)** 
NRS  (0-10)** 

RASS (+4 til -5)** CAPD (0-32)** 
WAT-1 (0-15)** 

 

F
læ

ð
i 

Meta verki Meta vökustig/óeirð Meta óráð Meta fráhvarf, þegar verkir, 
óeirð og óráð hefur verið 

metið 

Endurmeta 

*stig matskvarða, **bil stigunnar innan matskvarða 

 

Til að sporna við óæskilegum afleiðingum gjörgæslulegunnar hafa verkja, vökustigs og óráðs 

klínískar leiðbeiningar verið innleiddar á gjörgæsludeildum barna og fullorðinna með ABCDEF 

leiðbeiningum. Þær miða að því að fyrirbyggja og lágmarka verki, óeirð og óráð með það að markmiði 

að koma í veg fyrir andlega og líkamlega skerðingu, sem getur haft áhrif á bataferil sjúklinga (Barnes-

Daly o.fl., 2018; Devlin o.fl., 2018; Harris o.fl., 2016). Markmið þessa verklags er finna farveg í 

gjörgæslumeðferð barna og miðar fyrst og fremst að því að bæta útkomu barna á og eftir dvöl á 

gjörgæsludeild.    
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Ályktanir  

Samþætting rannsóknanna tuttugu og einnar sem teknar voru í kerfisbundnu fræðilegu samantektina 

sýna fram á mikilvægi mats á óráði og fráhvarfi hjá börnum á gjörgæsludeild. Niðurstöður benda til þess 

að með því að meta óráð og fráhvarf barna á gjörgæsludeild megi draga úr neikvæðum afleiðingum 

gjörgæslulegunnar. Ekki hefur verið sýnt fram á að verkir og vökustig barna á gjörgæsludeild hafi áhrif 

á útkomu barna og hefur það lítið verið rannsakað. Einnig var skortur á rannsóknum á öllum fjórum 

þáttum rannsóknarspurningarinnar, verkjum, vökustigi, óráði og fráhvarfi, samspil þeirra og áhrif á 

útkomu barna á og eftir dvöl á gjörgæsludeild. Flókið samspil er milli verkja, vökustigs, óráðs og fráhvarfs 

og mikilvægt að meta og meðhöndla alla þættina til að tryggja viðeigandi gjörgæslumeðferð barna. 

Mikilvægt er að hjúkrunarfræðingar á gjörgæsludeild sem sinna alvarlega veikum börnum hafi 

eitthvað í höndunum til að finna út hvað er að hrjá börn á gjörgæsludeild. Reglulegt mat 

hjúkrunarfræðinga á verkjum, vökustigi, óráði og fráhvarfi barna á gjörgæsludeild er mikilvægt til að  

sporna við óæskilegum afleiðingum gjörgæsludvalarinnar. Hjúkrunarfræðingar eru í kjöraðstæðum til að 

meta þessa þætti hjá börnum á gjörgæsludeild þar sem þeir eru við rúm sjúklinga allan sólarhringinn.  

Vinna við þetta lokaverkefni var lærdómsrík og lestur fjölda greina varðandi þetta efni. Áframhaldandi 

vinna mun felast í því að vinna að fræðslu varðandi mat á verkjum, vökustigi, óráði og fráhvarfi barna á 

gjörgæsludeild til hjúkrunarfræðinga sem og annarra starfsmanna sem sinna börnum á gjörgæsludeild. 

Einnig eru hafnar umræður að vinnu á klínískum leiðbeiningum á mati á verkjum, vökustigi, óráði og 

fráhvarfi barna á gjörgæsludeild með það að markmiði að innleiða á gjörgæsludeildum Landspítalans. 

Samantektin sýnir að mikilvægt er að komast af því hvað er að hrjá börn sem liggja á gjörgæsludeild 

til að veita viðeigandi gjörgæslumeðferð. Rannsóknir þessarar samantektar sýna að óráð og fráhvarf 

geta haft neikvæð áhrif á útkomu barna á og eftir gjörgæsludeild. 
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Viðaukar 

Viðauki 1. FLACC verkjamatskvarði 

 

 

FLACC – Face, legs, activity, cry and consolability (Merkel, Voepel-Lewis, Shayevitz og Malviya, 1997) 
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Viðauki 2. Comfort- B verkja- og vökustigsmatskvarði 

 

 

Comfort-B – Comfort Behavioral Scale  (Johansson og Kokinsky, 2009) 
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Viðauki 3. MAPS verkjamatskvarði 

 

 

MAPS – Multidimensional Assessment Pain Scale (A.-S. Ramelet o.fl., 2007) 
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Viðauki 4. NRS verkjamatskvarði 

 

 

NRS – Numeric Pain Rating Scale (Miró, Castarlenas og Huguet, 2009) 
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Viðauki 5. RASS vökustigsmatskvarði 

 

 

RASS – The Richmond Agitation-Sedation Scale (Ely o.fl., 2003) 
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Viðauki 6. CAPD óráðsmatskvarði 

 

 

CAP-D – Cornell Assessment Pediatric Delirium (Traube o.fl., 2014) 
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Viðauki 7. pCAM-ICU og psCAM-ICU óráðsmatskvarðar 

 

 

 
pCAM-ICU – Pediatric Confusion Assment Method for the ICU (Smith o.fl., 2011)   

 

 

 
 

psCAM-ICU matskvarði (Smith o.fl., 2016) 
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Viðauki 8. SOS-PD fráhvarfs og óráðs matskvarði 

 

 

SOS-PD – Sophia Observational withdrawal Symptoms-scale and Pediatric Delirium (Ista o.fl., 2018). 
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Viðauki 9. WAT-1 fráhvarfmatskvarði 

 

 

WAT-1 – Withdrawal Assessment Tool – Version 1 (Cunningham og Vogel, 2019). 
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Fylgiskjöl 

Fylgiskjal 1. Mat á styrkleikum/veikleikum rannsókna 

JBI Critical Appraisal Checklist for studies reporting prevelence data 
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data 
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Fylgiskjal 2. Data extraction form for prevalence studies 

Data extraction form for prevalence studies 
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