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Ágrip 

Hrörnunarmálstol, eða PPA, er skerðing sem rekja má til taugahrörnunar og lýsir sér sem máltruflun 

sem versnar eftir því sem á líður. Mikill breytileiki er á milli einstaklinga með PPA hvað varðar 

birtingarmynd og alvarleika málstolsins og framvindu þess. PPA hefur ekki verið rannsakað sérstaklega 

á Íslandi áður og því skortur á upplýsingum varðandi skerðinguna í íslensku samhengi. Þar sem PPA 

veldur versnandi færni eru grunnlínumyndun og endurmat sérstaklega mikilvæg til að hægt sé að veita 

þeim sem glíma við skerðinguna viðeigandi þjónustu. PASS-kvarðinn, sem hér er til umfjöllunar, hentar 

vel fyrir slíkt mat.   

Markmið verkefnisins var tvíþætt. Annars vegar að kortleggja greiningarferli og niðurstöður greininga 

á hrörnunarmálstoli á Íslandi og fá þannig heildstæða mynd af því hvernig kerfið tekur á móti 

einstaklingum með versnandi tjáskiptafærni. Þannig væri hægt að koma auga á hvað ferst vel og hvað 

megi betur fara. Seinna markmiðið var að þýða Progressive Aphasia Severity Scale (PASS) yfir á 

íslensku. Takmarkið var að hafa í höndum matstæki sem hægt er að nota til að meta og endurmeta 

einstaklinga með hrörnunarmálstol hér á landi og mögulega einnig einstaklinga með versnandi 

tjáskiptafærni af öðrum orsökum. 

Greiningarferli PPA á Íslandi var kortlagt með því að safna gögnum úr sjúkraskrám einstaklinga sem 

áttu beiðni frá minnismóttöku til talmeinaþjónustu Landspítala vegna tjáskiptavanda árin 2015-2020. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að hrörnunarmálstol er sjaldgæf skerðing hér á landi líkt og annars 

staðar og reyndist óraunhæft að að draga ályktanir um birtingarmynd einstaklinga með PPA á Íslandi 

vegna smæðar úrtaks. Niðurstöður undirstrika hve flókið getur verið að greina málstol í tilvikum 

heilabilunar. Bera niðurstöður einstaklinga með PPA grun vott um þá erfiðleika sem sérfræðingar standa 

frammi fyrir við mismunargreiningu á PPA og Alzheimersjúkdómnum þar sem oft getur reynst erfitt að 

greina þar á milli, sérstaklega þegar skerðingin hefur náð fram að ganga um nokkurt skeið. Stórt atriði í 

niðurstöðum var spurningin um hver á að greina PPA. PPA greining krefst þverfaglegrar nálgunar með 

aðkomu talmeinafræðings meðal annars og gæti aukin teymisvinna bætt skilvirkni þegar kemur að 

flóknum greiningum sem þessum. Þótt þau próf og verkefni sem lögð eru fyrir hérlendis samræmist því 

sem mælt hefur verið með annars staðar eru til ítarlegri próf fyrir PPA sem ekki eru aðgengileg á 

íslensku. Undirstrikar það þekktan vanda varðandi skort á matstækjum fyrir fámennissamfélög.  

PASS-kvarðinn var þýddur með gerð tveggja hliðstæðra þýðinga, aðkomu rýnihóps og 

þýðingarfræðings. Hagkvæmnisathugun (e. feasibility study) var síðan framkvæmd á þýðingunni. 

Athuguninni var ætlað að meta mögulegt notagildi þýðingar og þörf á forprófun og réttmætisathugun. 

Ályktun matsmanna er sú að íslensk þýðing PASS-kvarðans sé sambærileg frumtextanum, hafi sama 

matsgildi og að notendur geti lagt réttan skilning í öll atriði hins þýdda matstækis. Ávinningur 

þýðingarinnar er að talmeinafræðingar hafa nú í höndum matstæki sem auðveldar þeim að mynda 

grunnlínu og að sinna eftirfylgd einstaklinga með hrörnunarmálstol og mögulega þeim sem hafa 

versnandi mállega færni af öðrum orsökum. PASS-kvarðinn gæti nýst í rannsóknir á skerðingunni hér á 

landi þar sem hann er hægt að nýta til að rýna nánar í framvindu málstolsins eins og það birtist hjá 

íslenskumælandi einstaklingum. 
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Abstract 

Primary progressive aphasia (PPA) is a neurodegenerative disorder with primary speech and language 

dysfunction that will gradually increase over time. PPA patients are a heterogeneous group, both 

considering the severity of the aphasia and how it progresses. There have been no formal studies on 

PPA in Iceland and therefore there is a lack of information on the disorder in an Icelandic population. 

Because PPA is a degenerative disorder, in order to provide appropriate care, it is important for 

healthcare professionals to be able to form a baseline for patients and to re-evaluate their abilities 

regularly. The Progressive Aphasia Severity Scale (PASS), under investigation in this project, is an 

instrument suitable for this purpose. 

The thesis has two main objectives. The first aim was to map out the referral and speech-language 

assessment procedures for communication decline in dementia, and PPA in particular, at the National 

University Hospital of Iceland. By doing so it is possible to pinpoint what currently works well in the 

diagnosis of PPA in Iceland along with what can be improved. The second goal was to translate the 

Primary Progressive Aphasia Scale to Icelandic. The aim was to provide an instrument which can be 

used to assess and re-evaluate people with PPA in the Icelandic language community, and hopefully 

people with progressive aphasia due to other causes as well.  

The diagnostic procedures of PPA patients in Iceland were mapped out by analysing submissions 

related to declining communication skills from the reception for memory-related symptoms to the speech 

pathology service at the National University Hospital of Iceland from the years 2015-2020. Results show 

that PPA is a rare condition in Iceland, like elsewhere.  Due to the small sample size, it was not feasible 

to draw conclusions about the characteristics of PPA patients in Iceland. The results show how 

complicated the diagnosis of aphasia in dementia cases can be and the results concerning patients 

displaying symptoms of PPA are representative of the difficulties that specialists face in the differential 

diagnosis between PPA and Alzheimer’s, especially in the later stages of dementia. The data show that 

the question about which specialist should ultimately give a PPA diagnosis has yet to be answered. PPA 

diagnosis should be an interdisciplinary procedure who could profit from an increased interdisciplinary 

team approach. Even though the instruments used for diagnosis in Iceland are supported by research, 

there are instruments which have been specially developed to assess PPA but are not available in 

Icelandic. This highlights a known problem, which is the shortage of instruments for small language 

communities. 

The PASS was translated by two translators who made parallel translations of the scale. Additionally, 

a review group along with a translation expert were consulted and a feasibility study conducted. The 

goal of the study was to evaluate the utility of the translation and the need for pretesting and validation 

of the Icelandic version. The conclusion was that the Icelandic version of the PASS is both comparable 

with the original text and that it has the same assessment value. The benefit of the translation is that 

speech and language pathologists in Iceland now have an instrument that can assist them in forming a 

baseline and re-evaluating patients with PPA and possibly people with declining language abilities due 

to other causes. The Icelandic version of the PASS could therefore be used for further research on the 

PPA in Iceland, since it can be used to evaluate the progression of aphasia in Icelandic-speaking 

patients. 
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1 Inngangur 

Málstol er ákomin (þ.e. ekki meðfædd) máltruflun sem stafar af skemmdum á heila, yfirleitt í vinstra 

heilahveli. Í umfjöllun um málstol á heimasíðu ASHA (American Speech-Language-Hearing Association) 

kemur fram að málstol felur í sér skerðingu á sviði tjáningar, skilnings, skriftar og lesturs en það er 

misjafnt eftir hverju tilfelli hver þessara sviða eru skert og að hvaða marki. Málstol er jafnan flokkað í 

undirflokka og er flokkunin þá byggð á samansafni einkenna. Flestar gerðir málstols eiga það 

sameiginlegt að orsökin er annað hvort einhvers konar áfall á borð við heilablóðfall, heilablæðingu eða 

heilaskaða; eða röskun á starfsemi heila vegna æxlis, aðgerðar, sýkingar eða þess háttar kvilla (ASHA, 

e.d.-a).  

Á níunda áratug síðustu aldar var sett fram greinargóð skilgreining á hægfara versnandi málstoli sem 

stafar af hrörnun í heila en ekki áfalli eða áverka (Mesulam, 1982). Fram að því hafði umfjöllun um 

málstol aðallega miðað við batnandi gang í samræmi við algengustu orsök málstols, heilablóðfall. Með 

skilgreiningu Mesulam kvað því við nýjan tón í umfjöllun um málstol. Þessi tegund málstols hefur fengið 

heitið Primary Progressive Aphasia (PPA) og á Íslandi hefur hugtakið hrörnunarmálstol verið notað í 

klíník undanfarin ár. Þetta er sú skerðing sem er til umfjöllunar í þessu verkefni og verður hún hér eftir 

nefnd hrörnunarmálstol og PPA jöfnum höndum. 

Fyrra markmið þessa verkefnis er að kortleggja greiningarferli og niðurstöður greininga á 

hrörnunarmálstoli á Íslandi. Hvatinn að því er meðal annars sá að hækkandi aldur á Vesturlöndum gerir 

rannsóknir á aldurstengdum skerðingum og kvillum enn mikilvægari en áður, en gert er ráð fyrir talsverðri 

fjölgun þeirra sem greinast með heilabilun á næstu árum (Heilbrigðisráðuneytið, 2020b). Samskiptafærni 

skiptir gríðarlegu máli fyrir flestar athafnir daglegs lífs hvort sem það snýr að atvinnu, félagslegum 

samskiptum eða getunni til að tjá sig um grunnþarfir. Bæði erlendar og íslenskar rannsóknir hafa sýnt 

fram á að aldraðir meta tjáskiptafærni sem einn mikilvægasta færniþátt sinn (Dagmar Huld Matthíasdóttir 

o.fl., 2009; Fricke og Unsworth, 2001). Erlendar rannsóknir á einstaklingum með og án málstols eftir 

heilablóðfall sýna að þeir sem kljást við málstol upplifa lífsgæði sín marktækt verri en þeir sem ekki kljást 

við málstol eftir heilablóðfall (Guo o.fl., 2017). Vísbendingar eru um að hið sama eigi við hér á landi 

(Sigfús Helgi Kristinsson, 2016). Það er því flest sem bendir til að skert tjáskiptafærni hafi veruleg áhrif 

á daglegt líf og líðan fólks hver sem aldur þeirra og staða í þjóðfélaginu er. Því er mikilvægt að málstoli 

sé gefinn gaumur jafnt í rannsóknum sem og í almennri umræðu.   

Samhliða auknum áhuga á PPA hafa orðið framfarir í skilgreiningu og greiningu á röskuninni. Því 

hefur fylgt að mælitæki sem eru hönnuð með það í huga að greina og meta skerðinguna hafa litið 

dagsins ljós. PASS-kvarðinn er eitt þessara mælitækja. Hann var hannaður til að skrá niður og meta 

samskiptahæfni einstaklinga sem greindir hafa verið með PPA. Seinna markmið þessa verkefnis er að 

þýða PASS-kvarðann og spurningalista sem honum fylgir úr ensku yfir á íslensku ásamt því að gera 

hagkvæmnisathugun á gagnsemi þýðingarinnar. 

Í upphafi ritgerðar verður fjallað um fræðilegan bakgrunn verkefnisins. Fjallað verður lítillega um áhrif 

hrörnunar á tjáskipti og síðan nokkuð ítarlega um hrörnunarmálstol og stöðu fræðanna á því sviði. Einnig 

verður fjallað um PASS-kvarðann, upphaf hans, þróun og innihald ásamt umfjöllun um þýðingar 

mælitækja og eðli og tilgang hagkvæmnisathugana. Því næst eru markmið rannsóknar og 
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rannsóknarspurningar kynntar. Þá er tekin saman sú aðferðarfræði sem var notuð í þessu verkefni og 

farið yfir niðurstöður rannsóknar. Eftir það verða niðurstöður reifaðar í umræðukafla og lýkur ritgerðinni 

á ályktunum þar sem rannsóknarspurningum er svarað eins og kostur er. 

1.1 Áhrif hrörnunar á tjáskipti 

Versnandi málfærni er ekki sjálfgefinn fylgifiskur öldrunar þvert á það sem margir gætu haldið. 

Rannsóknir hafa sýnt fram á ákveðnar breytingar sem verða á heilavef samfara hækkandi aldri og teljast 

vera eðlileg afleiðing öldrunar. Vísbendingar eru þó um að tjáskiptafærni skerðist ekki í línulegu hlutfalli 

við þessa hrörnun (Obler o.fl., 2010). Eðlilegri öldrun geta fylgt vægar breytingar á tjáskiptafærni sem 

má yfirleitt rekja til versnandi skynúrvinnslu, minnistruflunar og líkamlegs ástands fremur en skorts á 

mállegri getu. Ýmis svið tungumálsins ættu þó að haldast óskert þrátt fyrir þessa hrörnun, til dæmis 

orðaforði, málfræðiþekking og endurtekning (Yorkston o.fl., 2010). Einnig er ekki endilega bein fylgni á 

milli hækkandi aldurs og skerts talflæðis eða aukins hiks í tali (Keszler og Bóna, 2019). 

Önnur svið eru þó líklegri til að eiga undir högg að sækja vegna öldrunar, til dæmis skilningur á 

flóknum setningum og nefning (Yorkston o.fl., 2010). Einnig er þekkt að fólk tapi heyrn með hækkandi 

aldri (Roth o.fl., 2011) ásamt því að raddgæði einstaklinga eiga það til að versna (Yorkston o.fl., 2010). 

Að framansögðu er ljóst að þó svo að auknar líkur séu á skertri tjáskiptafærni meðfram hækkuðum aldri 

þá ættu sum svið mállegrar getu að haldast óbreytt ef um heilbrigða öldrun er að ræða. Aftur á móti er 

skert málleg geta einkenni vissra tegunda heilabilunar og verður hennar þá yfirleitt vart á síðari stigum 

sjúkdómsins. Ein tegund heilabilunar sker sig þó úr þar sem skerðingin er aðallega málleg á fyrstu 

stigum hennar. Sú skerðing er hrörnunarmálstol, sem fjallað er nánar um í næstu köflum. 

1.2 Hrörnunarmálstol – PPA 

Hrörnunarmálstoli má best lýsa sem málstoli sem rekja má til taugahrörnunar sem versnar með tíð og 

tíma (Henry og Grasso, 2018; Mesulam, 1982; Spinelli o.fl., 2017). PPA er ekki sjúkdómur sem slíkur 

heldur samansafn einkenna þar sem orsökin er yfirleitt framheilabilun eða Alzheimer meinafræði. Því er 

viðeigandi að kalla PPA klínískt heilkenni (e. clinical syndrome), röskun eða skerðingu eins og gert er í 

þessu verkefni. Skerðingin er fyrst og fremst málleg en vitsmunaleg geta helst tiltölulega óskert, í það 

minnsta á fyrstu stigum hennar (Gorno-Tempini o.fl., 2011; Mesulam, 2001). Sum einkenni 

röskunarinnar versna og aukast með tímanum á meðan önnur svið tungumálsins haldast óskert. Mikill 

breytileiki er á meðal einstaklinga með hrörnunarmálstol hvað varðar alvarleika málstolsins og hvernig 

sjúkdómurinn þróast hjá hverjum og einum (Sapolsky o.fl., 2014).  

1.2.1 Upphaf rannsókna á PPA 

Hrörnunarmálstoli var fyrst lýst af Pick og Sérieux í lok 19. aldar og var þá lýst sem staðbundinni 

heilabilun (e. focal dementia) (Gorno-Tempini o.fl., 2011; Pick, 1892, 1977; Sérieux, 1893). Um einni öld 

síðar var skerðingin nánar skilgreind af Mesulam sem studdi mál sitt með því að lýsa tilfellum nokkurra 

einstaklinga sem höfðu hægfara versnandi málstol án annarra einkenna um heilabilun (Mesulam, 1982). 

Grein Mesulam vakti endurnýjaðan áhuga á hrörnunarmálstoli og fóru vísindamenn upp frá skrifum hans 

að rannsaka skerðinguna í auknum mæli og leitast eftir að skilgreina hana betur (Dial og Henry, 2021). 

Áðurnefndur Mesulam varð seinna meir fyrstur til að setja fram á skýran hátt forsendur um klínísk 
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einkenni sem eiga að vera til staðar við greiningu á hrörnunarmálstoli (2001). Fagheiti sem notuð voru 

yfir hrörnunarmálstol voru á reiki framan af. Skerðingin var ýmist nefnd focal dementia, slowly 

progressive aphasia, fluent progressive aphasia, nonfluent progressive aphasia, semantic dementia 

(Dial og Henry, 2021) og mögulega fleiri heitum. Skal þetta haft í huga þegar leitað er upplýsinga 

varðandi skerðinguna. 

Hrörnunarmálstol hefur ekki verið rannsakað sérstaklega á Íslandi og hefur að sama skapi lítið sem 

ekkert verið til umfjöllunar hérlendis. Í raun er ekki að finna íslenskt hugtak yfir PPA á prenti en, líkt og 

áður sagði, hefur hugtakið hrörnunarmálstol verið notað. Hrörnunarmálstol er tiltölulega ný greining 

miðað við Alzheimer sjúkdóminn til dæmis. Alzheimer sjúkdómurinn (hér eftir einnig nefndur AS til 

styttingar) hefur verið töluvert rannsakaður, enda er hann mun algengari en PPA. Af því leiðir að til eru 

mun fleiri og næmari greiningartæki fyrir AS (Mesulam o.fl., 2012). Vegna skorts á rannsóknum og þess 

hve nýlega er farið að greina PPA má telja líklegt að skortur sé á upplýsingum varðandi hrörnunarmálstol 

bæði hjá fagfólki og almenningi. Umfjöllun um hrörnunarmálstol hér á landi er einn liður í því að vekja 

athygli á röskuninni, auka vitneskju um hana í íslensku samhengi ásamt því að auka umræðu um efnið.  

1.2.2 Skilgreining og greining skerðingar 

Mikilvægt er að hafa í huga að málstol af völdum taugahrörnunar getur verið eitt af einkennum annarra 

sjúkdóma, eins og Pick sjúkdómsins eða Alzheimer, en í þeim tilfellum er málstol aðeins eitt af 

einkennum taugahrörnunarinnar og önnur einkenni, eins og minnistap til dæmis, eru veigameiri 

(Mesulam, 1982). Hugtakið hrörnunarmálstol vísar því til ákveðinnar tegundar skerðingar og á ekki við 

um versnandi málstol af öðrum orsökum. Þannig er í raun munur á því sem nefnist á ensku Primary 

Progressive Aphasia og Progressive Aphasia, þar sem hið síðarnefnda vísar til versnandi máltruflunar 

af öðrum toga en hrörnunarmálstoli. Því ætti til dæmis ekki að stimpla einstaklinga með Alzheimer 

meinafræði og mikla máltruflun sjálfkrafa með PPA, heldur þarf að staðfesta að einkennin eigi við um 

PPA eins og sú skerðing hefur verið skilgreind. 

Líkt og áður sagði var Mesulam fyrstur til að setja fram skýrar forsendur fyrir greiningu á PPA. Hann 

lagði upp með að til að skerðingin flokkist sem hrörnunarmálstol þurfi einkenni að vera fyrst og fremst 

mállegs eðlis fyrstu tvö ár eftir að bera fer á einkennum (Mesulam, 2001), en málstol getur verið eina 

einkenni skerðingar í nokkur ár. Í dag hefur verið hörfað frá tveggja ára rammanum enda virðist það 

viðmið hafa verið fremur handahófskennt frá upphafi (Grossman, 2010) og látið nægja að miða við að 

málstol sé helsta einkenni á byrjunarstigum skerðingarinnar (Gorno-Tempini o.fl., 2011). Eftirfarandi 

viðmið hafa verið sett fram til að greina hrörnunarmálstol frá öðrum tegundum heilabilunar (Gorno-

Tempini o.fl., 2011; Mesulam, 2001):  

1) Fyrirferðamesta einkenni röskunar er fólgið í mállegum erfiðleikum. 

2) Helsta orsök þess að einstaklingur hefur minnkaða getu til að taka þátt í daglegum athöfnum 

eru mállegir erfiðleikar. 

3) Málstol er helsta einkennið þegar einkenna verður fyrst vart og á byrjunarstigum 

skerðingarinnar.  
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Þá er tekið fram að ekkert eftirfarandi atriða eigi við þegar um hrörnunarmálstol ræðir:  

1) Einkenni má skýra betur með annarri röskun á taugakerfinu (að hrörnun frátalinni). 

2) Hugrænar truflanir má fremur rekja til geðrænna kvilla.  

3) Í upphafi skerðingareinkenna ber á skerðingu á atburðaminni, sjónminni og skyntruflunum. 

4) Truflanir á hegðun eru frá upphafi einkenna. 

 

Eftir að PPA hefur verið staðfest er málstolið greint nánar með því að flokka skerðingu einstaklingsins í 

undirflokk PPA. Fjallað verður nánar um þessar undirtegundir í kafla 1.2.3. 

PPA greining er klínísk greining sem ætti að vera studd af myndgreiningu, t.d. MRI eða PET 

myndatöku (Volkmer o.fl., 2020). Þegar þess er kostur ætti að notast við fjölþætta nálgun við greiningu 

á PPA, með einkennagreiningu frá lækni, taugasálfræðingi og talmeinafræðingi ásamt myndgreiningu. 

Mikilvægt er að senda einstaklinga í taugasálfræðilegt mat til að útiloka að önnur vitræn hnignun en 

málstol spili stærst hlutverk í einkennamynd skjólstæðingsins (Petrillo o.fl., 2021). Þannig ætti að vera 

hægt að staðfesta að um máltruflun af völdum málstols, en ekki til dæmis minnistruflunar, sé að ræða 

og að hún sé það sem hefur mest áhrif á daglegt líf einstaklingsins. Greining á líffræðilegum einkennum, 

til dæmis með því að skoða vefjameinafræði eða notkun myndgreiningarrannsókna á borð við 

jáeindaskanna (e. PET),  getur gefið mikilvægar upplýsingar um undirliggjandi meinafræði skerðingar 

(Cerami o.fl., 2017; Grossman, 2010). Margt virðist benda til að FDG-PET myndataka henti vel í 

snemmgreiningu á PPA og í mismunargreiningu á undirtegund PPA. Slík myndgreining gæti því hjálpað 

talsvert til að spá fyrir um þróun skerðingarinnar (Cerami o.fl., 2017). Ekki telst þó raunhæft að 

framkvæma þessar myndgreiningarrannsóknir í hvert sinn sem PPA grunur kemur upp auk þess sem 

rannsóknir hafa ekki náð að sýna með afgerandi hætti fram á tengsl ákveðinnar meinafræði við PPA 

eða eina af undirtegundum skerðingarinnar. Bent hefur verið á að málleg einkenni, eins og málfræðistol 

og skertur skilningur, geti gefið jafn góðar vísbendingar og dýrari og flóknari greiningarleiðir á borð við 

myndgreiningu (Mesulam o.fl., 2014).  

Þar sem tal- og málörðugleikar eru fyrirferðamiklir hjá einstaklingum með PPA gegna 

talmeinafræðingar mikilvægu hlutverki þegar kemur að því að greina og sinna einstaklingum með 

hrörnunarmálstol. Því hafa verið færð rök fyrir því að lokagreining PPA ætti að vera í höndum 

talmeinafræðings sem byggir mat sitt á mállegum einkennum skerðingarinnar (Dial og Henry, 2021; 

Jung o.fl., 2013). Til að staðfesta grun um PPA þurfa talmeinafræðingar að gera ítarlegt mat á tali og 

máli. Í grein um mat á hrörnunarmálstoli (Henry og Grasso, 2018) er bent á að mikilvægt er að mynda 

góða grunnlínu frá upphafi með því að skrá niður ítarlega sjúkrasögu og bakgrunnsupplýsingar 

skjólstæðinganna ásamt því að skrá nákvæmlega niður vitræna og mállega færni sem fyrst. Það gerir 

sérfræðingum mögulegt að fylgjast með framgöngu skerðingar, sem er mikilvægt þegar um 

hrörnunarsjúkdóma ræðir. Ef skráning á máltruflun er góð frá upphafi er hægt að endurmeta 

skjólstæðinginn reglulega til að athuga hvort hrörnun eigi sér stað. Með slíku endurmati er einnig hægt 

að fylgjast með því á hvaða sviðum einstaklingnum hrakar helst og einnig hvort meðferð hafi jákvæð 

áhrif (Sapolsky o.fl., 2014). PASS-kvarðinn, sem fjallað verður um nánar hér á eftir (sjá kafla 1.4), er 

mælitæki sem gagnast í þessu samhengi. Góð greining auðveldar skipulagningu á meðferð og eykur 

líkur á virkni hennar. 



  

16 

Ýmis próf og nálganir eru notuð til að greina PPA, en það fer eftir löndum hvaða mælitæki eru 

aðgengileg fyrir hvert tungumál. Til eru próf sem hönnuð eru sérstaklega til að greina og/eða meta PPA. 

Má þar nefna Northwestern Anagram Test (NAT; Weintraub o.fl., 2009), Progressive Aphasia Language 

Scale (PALS; Leyton o.fl., 2011), Progressive Aphasia Rating Scale (PARIS; Epelbaum o.fl., 2020), 

Sydney Language Battery (SYDBAT; Savage o.fl., 2013) og Screening for Aphasia in 

NeuroDegeneration Battery (SAND; Leyton o.fl., 2011), ásamt PASS-kvarðanum. Ekkert þessara prófa 

hefur verið gefið út á íslensku. Sapolsky o.fl. (2014) hafa mælt með málstolsprófunum Boston Naming 

Test (BNT; Kaplan o.fl., 1983), ákveðnum undirprófum úr Western Aphasia Battery (WAB; Kertesz, 

2006) og Cambridge Semantic Battery (CSB; Adlam o.fl., 2010 ) ásamt NAT, við greiningu á PPA. Einnig 

mæla þau með að athugað sé hvort verkstol sé til staðar. Þó svo að stöðluð próf geti veitt mikilvæga 

innsýn er mælt með að taka ávallt viðtal við einstaklinginn og fara yfir sjúkrasögu hans ásamt því að 

taka málsýni (Dial og Henry, 2021). Með því er hægt að nýta klínískt innsæi til að meta viðkomandi. Enn 

er verið að hanna og þróa próf sem greina PPA og/eða undirtegundir skerðingarinnar. Rannsóknir á 

Frontotemprotal Lobar Degeneration Module (FTLD-MOD), sem er mælitæki hannað til að meta klínísk 

einkenni framheilabilunar, benda til að það sé nothæft til að greina PPA frá öðrum framheilabilunum. 

Einnig virðist hægt að greina sv-PPA frá öðrum gerðum PPA með mengi undirprófa FTLD-MOD en 

prófið var ekki jafn næmt fyrir mismunargreiningu á lv-PPA og nfv-PPA. Rannsóknir á undirprófum 

mælitækisins gefa einnig vísbendingu um hvaða atriði geta greint á milli undirtegunda PPA. Nefning 

nafnorða er þáttur sem virðist næst því að mismunargreina sv-PPA frá lv-PPA og nfv-PPA og tenging 

orða við mynd og merkingarleg tenging (e. semantic association) gætu einnig verið nytsamleg 

greiningaratriði. Lestur setninga virðist sennilega geta greint nfv-PPA frá sv-PPA og lv-PPA þótt 

rannsaka þurfi það betur (Staffaroni o.fl., 2021). Rannsóknir færa okkur því sífellt nær því að geta greint 

PPA og undirtegundir skerðingarinnar með viðunandi hætti. 

Fá þeirra prófa sem nefnd eru hér að ofan eru til þýdd og stöðluð fyrir íslenskt málsamfélag. 

Áhugavert er að skoða hvernig staðið er að greiningu á málstoli í smærri samfélögum, eins og á Íslandi, 

sem hafa fá sem engin mælitæki á eigin tungu og hvernig farið er að því að fylgja greiningarleiðum og 

sem eru hönnuð fyrir önnur tungumál. Líkt og áður kom fram er tiltölulega stutt síðan farið var að greina 

PPA. Því er fróðlegt að sjá hvernig smá málsamfélög eins og það sem við búum í tekst á við hraðar 

framfarir þar sem nauðsynlegt er að uppfæra greiningarleiðir. Er þetta einn hvatinn að baki þessari 

rannsókn en greiningarferli PPA á Íslandi verður betur skoðað í rannsókninni. Í óformlegum umræðum 

talmeinafræðinga sem starfa með þessum hópi hérlendis hefur komið fram að önnur einkenni, eins og 

minnisvandi, eru oft orðin fyrirferðamikil í fari fólks þegar það kemur loks í PPA greiningu til 

talmeinafræðings. Það gerir að verkum að greiningin verður snúin þar sem mismunargreining á milli 

hrörnunarmálstols og annarra tegunda heilabilunar reynist erfiðari. Með því að rýna í greiningarferli 

hrörnunarmálstols er vonast til að hægt sé að koma á framfæri skýrari upplýsingum varðandi það 

hvenær hyggilegt væri að vísa einstaklingum til talmeinafræðings.  

Í þessu samhengi ber að nefna að hrörnunarmálstol birtist ekki endilega eins í íslensku og í öðrum 

tungumálum. Sigríður Magnúsdóttir og Höskuldur Þráinsson hafa til að mynda rökstutt að einstaklingar 

með íslensku að móðurmáli sem hafa fengið málfræðistol felli ekki niður beygingarendingar, líkt og er 

talið að gerist hjá þeim sem fá málfræðistol og eru með ensku að móðurmáli, heldur noti þeir öllu fremur 
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rangar beygingarmyndir (Sigríður Magnúsdóttir og Höskuldur Þráinsson, 1988-1989). Mismunandi 

birtingarmynd PPA í ítölsku og ensku hefur verið rannsökuð og rennir sú rannsókn stoðum undir þá 

kenningu að tungumál einstaklings hafi áhrif á birtingarmynd málstolsins (Canu o.fl., 2020). Eru þessar 

rannsóknir mikilvæg áminning um að tungumál eru ólík og að ekki er alltaf hægt að yfirfæra það sem 

vitað er um eðli máltruflunar á einu tungumáli yfir á önnur mál.    

1.2.3 Undirtegundir PPA og einkenni tals og máls 

Líkt og áður sagði er æskilegt að flokka skerðingu einstaklings í eina af undirtegundum PPA eftir að 

málstolið hefur verið staðfest. Undirflokkun á PPA er gagnleg þar sem að hver tegund gefur betur til 

kynna eðli skerðingarinnar og mögulega þróun hennar. Þá auðveldar undirflokkun gerð 

meðferðaráætlunar. Á fyrstu árunum eftir að hrörnunarmálstoli var fyrst lýst á skilmerkilegan máta 

(Mesulam, 1982) var aðeins rætt um tvo flokka skerðingarinnar, eða merkingarlegt og höktandi 

hrörnunarmálstol. Gorno-Tempini o.fl. rökstuddu seinna meir að einnig mætti flokka einkenni 

röskunarinnar í þriðja flokkinn, orðlaust hrörnunarmálstol (Gorno-Tempini o.fl., 2008). Árið 2011 kom út 

grein eftir hóp sérfræðinga, sem hafði starfað við rannsóknir á PPA, þar sem þeir höfðu myndað 

samhljóða álit á því hvernig best væri að flokka einkenni í undirtegundir PPA (Gorno-Tempini o.fl., 2011). 

Þessi eining um flokkun er þörf til að koma í veg fyrir misræmi á fræðasviðinu. Þó ber að nefna að þrátt 

fyrir að þessi flokkun sé ágætlega rökstudd í grein Gorno-Tempini o.fl.  þá er ekki algjör eining um hana 

innan fræðasviðsins (Hoffman o.fl., 2017; Knibb o.fl., 2009; Mesulam og Weintraub, 2014). Engu að 

síður er mikilvægt fyrir rannsóknir á PPA að notast við undirflokkun á skerðingunni. Þar sem sterk hefð 

hefur myndast fyrir flokkun Gorno-Tempini o.fl. er það sú skilgreining sem farið er eftir í þessu verkefni. 

Samkvæmt þessari flokkun er skerðingunni því í dag skipt í eftirfarandi undirtegundir eftir mismunandi 

einkennum: höktandi hrörnunarmálstol (e. non-fluent variant, nfv-PPA), merkingarlegt hrörnunarmálstol 

(e. semantic variant, sv-PPA) og orðlaust hrörnunarmálstol (e. logopenic variant, lv-PPA). Tafla 1 dregur 

saman þessar þrjár gerðir PPA og þau skilyrði sem ættu að vera til staðar til að skerðing einstaklings 

falli í hvern flokk fyrir sig. Forsendurnar byggja annars vegar á einu eða tveimur kjarnaatriðum og hins 

vegar á undiratriðum sem styðja við kjarnaatriðin. 

 

Tafla 1. Klínískar forsendur fyrir flokkun í undirtegund PPA.a 

Undirtegund PPA Kjarnaatriði Undiratriði 

Höktandi hrörnunarmálstol, 

nfv-PPA 

Annað hvort eða bæði atriði eiga 
við: 

Að minnsta kosti tvö af þremur 
atriðum eiga við: 

 
1. Málfræðistol 

1. Skertur skilningur á flóknum 
setningagerðum 

 
2. Mállegt verkstol 

2. Óskertur skilningur á stökum 
orðum 

 
 

3. Óskert þekking á 
hlutum/hugtökum 

 

aByggt á skilgreiningu Gorno-Tempini o.fl. (2011) 
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Merkingarlegt hrörnunarmálstol, 

sv-PPA 

Bæði atriði eiga við: Að minnsta kosti þrjú af fjórum 
atriðum eiga við: 

 
1. Skert geta til að nefna 1. Skert þekking á hlutum 

 2. Skertur skilningur á stökum 
orðum 

2. Einkenni lesblindu og/eða 
skrifblindu 

 
 

3. Tiltölulega óskert færni til að 
endurtaka 

 
 

4. Óskertur framburður og 
málfræði 

Orðlaust hrörnunarmálstol, 

lv-PPA 

Bæði atriði eiga við: Að minnsta kosti þrjú af fjórum 
atriðum eiga við: 

 1. Skert geta til að nefna stök 
orð, bæði í sjálfsprottnu tali og 
við að nefna staka hluti 

1. Framburðarvillur í sjálfsprottnu 
tali og nefningu 

 
2. Skert geta til að endurtaka 
setningar og frasa 

2. Óskertur skilningur á stökum 
orðum og á þekkingu 
hluta/hugtaka 

 
 3. Taltruflun ekki til staðar 

 
 4. Málfræðistol ekki til staðar 

 

Líkt og kemur fram á töflu 1 þarf einstaklingur að hafa málfræðistol og/eða einkenni mállegs verkstols 

til að vera greindur með höktandi hrörnunarmálstol, nfv-PPA. Reyndar hafa verið færð sterk rök fyrir því 

að einungis ætti að horfa til málfræðistols þegar kemur að greiningu nfv-PPA og er nánar fjallað um það 

seinna í þessari ritgerð (sjá kafla 1.2.7). Tveir af eftirfarandi þremur þáttum ættu einnig að vera til staðar 

til að einstaklingur fái greiningu með nfv-PPA: skertur skilningur á flóknum setningagerðum, óskertur 

skilningur á stökum orðum, óskert þekking hluta (e. object knowledge). Nfv-PPA svipar að mörgu leyti 

til Broca-málstols, en eitt helsta einkenni í tali þessara einstaklinga er áreynslumikið, höktandi tal, líkt og 

nafnið gefur til kynna. Einstaklingar með málfræðistol tjá sig í stuttum, einföldum segðum, sleppa 

mögulega kerfisorðum eða nota einfaldaða málfræði. Tal getur því verið í skeytastíl. Þeir sem eru með 

mállegt verkstol eiga erfitt með að mynda málhljóð, tal er áreynslumikið og óskýrt og hljómfall jafnvel 

óvenjulegt (Ogar o.fl., 2007). Hjá þessum hópi versnar tal eftir því sem á líður þar til viðkomandi getur á 

endanum orðið alveg mállaus (Grossman, 2010).  

Merkingarlegt hrörnunarmálstol, sv-PPA, lýsir sér best í góðu talflæði en innihald er oft takmarkað. 

Einkennum svipar að mörgu leyti til Wernicke-málstols (Wilson o.fl., 2010). Einstaklingar með sv-PPA 

eiga erfitt með að nefna og einnig eiga þeir í erfiðleikum með skilning á stökum orðum. Einstaklingar 

með sv-PPA eiga því oft erfitt með að finna heiti á hlutum og gera mögulega merkingarleg mistök þegar 

kemur að nefningu (Grossman, 2010). Líkt og kemur fram á töflu 1 verða þrír af eftirfarandi fjórum þáttum 

að vera til staðar til að einstaklingur sé greindur með sv-PPA: skert þekking á hlutum (e. object 

knowledge), einkenni lesblindu og/eða skrifblindu, tiltölulega óskert færni til að endurtaka og eðlilegar 

talhreyfingar (e. motor speech) og málfræði. Einnig má nefna að hjá þessum skjólstæðingahópi getur 
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orðið töluverð persónuleikabreyting sem lýsir sér helst í skertu innsæi og óviðeigandi hegðun (Cerami 

o.fl., 2017; Grossman, 2010). 

Orðlaust hrörnunarmálstol, lv-PPA, einkennist helst af orðminniserfiðleikum, bæði í sjálfsprottnu tali 

og við að nefna hluti. Einnig er til staðar skert geta til að endurtaka setningar og frasa en ekki stök orð. 

Erfiðleikana má, a.m.k. að hluta, rekja til skertrar heyrnrænnar úrvinnslu og sjálfsprottið tal getur 

einkennst af reglulegum hléum eða hiki (Dial og Henry, 2021). Þrír af eftirfarandi fjórum þáttum verða 

að vera til staðar til að einstaklingur sé greindur með lv-PPA: framburðarvillur í sjálfsprottnu tali og 

nefningu, óskertur skilningur á stökum orðum og þekkingu hluta, taltruflun ekki til staðar og/eða 

málfræðistol (e. agrammatism) er ekki til staðar. Þessum einkennum svipar til leiðnimálstols (Gorno-

Tempini o.fl., 2011; Wilson o.fl., 2010). Þegar líður á skerðinguna getur farið að bera á hljóðabrengli eða 

notkun bullorða ásamt auknum skilningserfiðleikum (Caffarra o.fl., 2013). Það eru talsverð tengsl á milli 

lv-PPA og Alzheimer sjúkdómsins en einstaklingar með klínísk einkenni lv-PPA hafa oft meinafræðileg 

einkenni AS. Nánar er fjallað um þessi tengsl í kafla 1.2.8. 

Sá hængur er á þessari undirflokkun að ekki er hægt að flokka dágóðan hluta einstaklinga í einn af 

þessum þremur flokkum. Því hefur verið stungið upp á að þeir einstaklingar sem falla ekki í einn af 

þremur áðurnefndum undirflokkum ættu að teljast hafa blandaða týpu af hrörnunarmálstoli (e. mixed 

PPA) (Botha o.fl., 2015; Mesulam o.fl., 2012). Þeir einstaklingar sem myndu flokkast með blandaða týpu 

af PPA eru eðli málsins samkvæmt breiður hópur. Í einhverjum tilfellum gætu einkennin verið of væg til 

að hægt sé að flokka þau í undirtegund PPA en þau gætu þó þróast út í einhverja undirtegund seinna 

þegar skerðingin ágerist. Í öðrum tilvikum gætu einkennin verið orðin of alvarleg til að hægt sé að flokka 

einkenni í eina undirtegund. Í því samhengi má nefna að málleg einkenni sem hægt er að tengja við 

hverja undirtegund eru mest áberandi á fyrstu stigum skerðingarinnar en eftir því sem hún ágerist verða 

mörkin á milli á undirtegunda óskýrari (Cerami o.fl., 2017). Sömuleiðis getur sami einstaklingurinn 

greinst með eina undirtegund á upphafsstigum röskunarinnar en einkenni hans seinna meir þróast á 

þann veg að hann flokkast í annan undirflokk. Merki eru um að þetta eigi gjarnan við um lv-PPA þar sem 

upprunaleg greining er lv-PPA en þróast seinna meir í nfv-PPA, sv-PPA eða blandað PPA (Mesulam 

o.fl., 2014). Í enn öðrum tilvikum er ekki hægt að greina einkenni einstaklings í neina undirtegund á 

neinu stigi skerðingarinnar (Botha og Josephs, 2019). Vegna þess hvað birtingarmynd PPA getur verið 

mismunandi er greinargóð lýsing á klínískum einkennum mögulega gagnlegri við skipulag meðferðar en 

flokkun í undirtegundir, í sumum tilvikum að minnsta kosti. Á þetta einnig við um máltruflun af ýmsum 

öðrum orsökum. 

1.2.4 Líffræðileg einkenni PPA 

Þó svo að tilgangur þessa verkefnis sé fyrst og fremst að fjalla um klínísk einkenni PPA er rétt að koma 

lítillega inn á það sem vitað er um líffræðileg einkenni PPA nú um stundir. Eftir því sem tækninni fleygir 

fram hefur reynst auðveldara að að greina líffræðileg einkenni PPA með myndgreiningu á heila. Einnig 

hafa farið fram rannsóknir á heilum einstaklinga með PPA eftir að þeir hafa fallið frá sem hafa haft mikið 

upplýsandi gildi. Upphaflega var talið að PPA mætti rekja til rýrnunar á perisylvian svæðinu í vinstra 

heilahveli (Mesulam, 1982). Seinni tíma rannsóknir hafa sýnt fram á að auknar heilaskemmdir er að 

finna í vinstra heilahveli, eða því heilahveli sem tungumálið er ríkjandi hjá fólki með PPA. Er það talið 
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merki um að ósamhverfa í taugahrörnun á milli heilahvela sé ein skýrasta vísbending um PPA jafnt á 

upphafsstigum röskunarinnar og eftir því sem hún ágerist (Mesulam o.fl., 2014). 

Algengasta meinafræði sem hefur fundist hjá fólki með PPA er framheilabilun (sem er samansafn 

taugahrörnunarsjúkdóma), eða rétt yfir helmingur tilfella, og ódæmigerður Alzheimer virðist orsaka rest 

(Mesulam og Weintraub, 2014). Í rannsókn sem gerð var með krufningu á 58 einstaklingum með PPA 

komu í ljós 9 mismunandi flokkar taugaskemmda: Alzheimer, Lewy body, TDP-A (með og án GRN 

stökkbreytingar), TDP-B og -C ásamt FTLD-tau með Pick, djúpkjarna taugahrörnun (e. corticobasal 

degeneration) og versnandi ofankjarnalömun (e. progressive supranuclear palsy, PSP) meinafræði. 

Greint hafði verið frá öllum þessum gerðum meinafræði hjá einstaklingum með PPA í eldri rannsóknum 

eða tilvikum (Mesulam o.fl., 2014). 

Rannsóknir benda til að greina megi mismunandi taugaskaða hjá einstaklingum eftir því hvaða 

undirtegund PPA þeir eru með. Margir þeirra sem greinast með nfv-PPA og sv-PPA eru með 

meinafræðileg einkenni framheilabilunar (Botha og Josephs, 2019; Hodges o.fl., 2004) og þeir sem 

greinast með lv-PPA eru oft með meinafræðileg einkenni Alzheimer (Botha og Josephs, 2019; Mesulam 

o.fl., 2003). Í samantekt á meinafræðilegum rannsóknum á PPA frá Grossman o.fl. (2010) kemur fram 

að einhverjar rannsóknir hafa bent til að nfv-PPA megi aðallega tengja við tau-positive meinafræði á 

meðan aðrar hafa bent til að meinafræðin sé margvíslegri. Þar kemur fram að meinafræði Alzheimer, 

FTLD-U, FTLD-TDP, Pick’s, versnandi ofankjarnalömun og djúpkjarna taugahrörnun hafi meðal annars 

fundist hjá einstaklingum með nfv-PPA. Í fyrrnefndri samantekt Grossman o.fl. (2010) er tekið fram að 

flestar rannsóknir bendi til að sv-PPA tengist einungis FTLD-U og FTLD-TDP meinafræði en aftur á móti 

hafi einhverjar rannsóknir leitt í ljós Pick bodies og Alzheimer meinafræði hjá þessum einstaklingum. 

Rannsóknir benda til að lv-PPA deili í flestum tilvikum meinafræðilegum einkennum með Alzheimer 

sjúkdómnum en þar á eftir FTLD-TDP framheilabilun (Grossman, 2010; Spinelli o.fl., 2017). Hjá 

einstaklingum með blandaða tegund hrörnunarmálstols eru vísbendingar um að meinafræðin gæti verið 

af tvennum toga. Sem dæmi má nefna að þegar einstaklingur hefur skerta getu til að skilja merkingu 

orða ásamt mállegu verkstoli gæti verið meinafræði í TDP-43 og 4-repeat tau próteinum. Þessi tvöfalda 

meinafræði gæti þá útskýrt hvers vegna það er erfitt að flokka suma einstaklinga í eina undirtegund 

PPA. Þessi vitneskja gæti skipt auknu máli þegar meiri framfarir hafa orðið á myndtækni (Flanagan o.fl., 

2016). Þó ber að hafa í huga að þessi meinafræðilegu einkenni eru aðeins vísbendingar um tegund 

skerðingar og ekki er hægt að fullyrða um bein tengsl á milli hverrar undirtegundar PPA og gerð skaða, 

einungis að auknar líkur eru á ákveðnum einkennum í tengslum við ákveðnar gerðir meinafræði 

(Mesulam o.fl., 2008; Spinelli o.fl., 2017).  

1.2.5 Lýð- og faraldsfræði PPA 

Lýð- og faraldsfræðilegar upplýsingar varðandi PPA eru af skornum skammti. Ekki eru til nákvæmar 

tölur um faraldsfræði hrörnunarmálstols en í grein eftir Murray Grossman (2012) eru dregnar ályktanir 

út frá tölulegum gögnum sem eru til varðandi framheilabilun þar sem hún er algengasta orsök PPA. 

Alzheimer er algengasta orsök heilabilunar en framheilabilun er öllu sjaldgæfari en 50-100 greinast með 

AS á móti hverju tilviki framheilabilunar (Heilbrigðisráðuneytið, 2020b). Grossman telur að reikna megi 

með að allt að 45% þeirra sem greinast með framheilabilun séu með hrörnunarmálstol og er þessi 
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tölfræði fengin úr gögnum úr krufningu á fólki með framheilabilun. Árlegt nýgengi framheilabilunar í 

Bandaríkjunum er áætlað um 2,2-3,5 á hverja 100.000 einstaklinga. Þá áætlar Grossman algengi nfv-

PPA vegna FTLD og AS vera um 0,5 til 0,9 á hverja 100.000 einstaklinga (Grossman, 2010, 2012). 

Engar áreiðanlegar tölur eru til um fjölda Íslendinga með heilabilun. Í tölum, sem byggðar eru á 

reiknilíkani en ekki talningu, hefur verið gert ráð fyrir að um 1,20% íslensku þjóðarinnar sé með heilabilun 

og ljóst þykir að fjöldinn mun aukast á næstu árum með hækkandi aldri þjóðarinnar 

(Heilbrigðisráðuneytið, 2020b). Þess má geta að heilbrigðisráðuneytið hefur sett fram stefnu um 

skráningu fjölda og dreifingu einstaklinga með heilabilun hérlendis (Heilbrigðisráðuneytið, 2020a) og 

stendur þessi tölfræði því vonandi til bóta. Það gefur því ekki mikið að reyna að áætla fjölda tilvika PPA 

út frá tölfræði yfir heilabilanir hérlendis sem stendur. Það er þó óhætt að fullyrða að PPA er tiltölulega 

sjaldgæf röskun og má því gera ráð fyrir að aðeins örfáir einstaklingar greinist með PPA á Íslandi árlega.  

Ekki er vitað hvað eykur líkur á skerðingunni. Vísbendingar hafa fundist um að einstaklingar með 

PPA séu líklegri en fólk með aðra tegund heilabilunar til að eiga sögu eða fjölskyldusögu um 

lærdómsörðugleika og lesblindu (Mesulam o.fl., 2014) en þetta á eftir að rannsaka betur til að hægt sé 

að fullyrða nokkuð í þeim efnum. Hrörnunarmálstol virðist í langflestum tilvikum ekki arfgengt en þó 

virðast einhver afbrigði þess geta gengið í erfðir. Niðurstöður rannsóknar á 269 einstaklingum með 

framheilabilun benda til að um 35% nfv-PPA tilfella séu arfgeng og að 17% sv-PPA gangi í erfðir 

(Goldman o.fl., 2005). 

Vísbendingar eru um að aldur við upphaf skerðingar sé 55-65 ár. Greint hefur verið frá einstaklingum 

sem greinast með framheilabilun allt frá þrítugsaldri og að 82 árum  (Grossman, 2010; Mesulam o.fl., 

2014). Í rannsókn, sem gerð var á 56 einstaklingum með PPA, fannst ekki marktækur munur á milli kynja 

varðandi upphaf skerðingar, hve háum aldri einstaklingar ná eða hve lengi einstaklingar lifðu með 

skerðinguna (Mesulam o.fl., 2014).  

1.2.6 Meðferð við PPA 

Engin lækning er til við hrörnunarmálstoli og hafa rannsóknir á lyfjagjöf við hrörnunarmálstoli enn ekki 

skilað fullnægjandi árangri (Volkmer o.fl., 2020). Lyfjarannsóknir færast þó nær því að geta veitt lyf sem 

hjálpa til við að sporna gegn ákveðnum einkennum skerðingarinnar og er það enn ein ástæðan fyrir því 

að greina rétta undirtegund PPA hjá einstaklingum (Henry og Grasso, 2018). Þá eru til lyf sem geta 

dregið úr einkennum við Alzheimer en það sama á ekki við um framheilabilun (Kobayashi o.fl., 2016). 

Meðferð við hrörnunarmálstoli byggir því sem stendur aðallega á einkennagreiningu sem framkvæmd 

er af talmeinafræðingi. Talmeinafræðingar geta bæði kennt uppbótaraðferðir og nýtt þjálfun til að 

viðhalda færni einstaklinga með PPA og rannsóknir gefa til kynna að flestir einstaklingar með PPA hafi 

ávinning af þjálfun hjá talmeinafræðingi (Volkmer o.fl., 2020). Aðferðir sem notaðar eru í meðferð við 

öðrum tegundum málstols eru viðeigandi fyrir PPA og bendir margt til að með markvissri meðferð sé 

hægt að viðhalda eða bæta orðminni, talflæði og notkun óhefðbundinna tjáskiptaleiða hjá fólki með PPA 

(Jung o.fl., 2013). Í umfjöllun Dial og Henry um PPA (2021) kemur fram að gagnsemi talþjálfunar hjá 

einstaklingum með PPA hefur verið nokkuð rannsökuð og er vísað í talsvert af ritrýndum greinum því til 

stuðnings. Þar kemur meðal annars fram að rannsóknir hafi helst beinst að orðminniserfiðleikum fyrir 

allar undirtegundir PPA. Meðferð með mörgum gerðum ílags eða vísbendinga (e. rich variety of cues) 
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virðist skila árangri fram yfir aðrar meðferðarleiðir og tryggir betri yfirfærslu og varðveislu þekkingar en 

aðrar leiðir. Rannsóknir á notkun óhefðbundinna tjáskiptaleiða fyrir þennan skjólstæðingahóp lofa góðu 

og það sama má segja um notkun atferlisíhlutunar, sérstaklega fyrir þá sem eru með væga- eða 

miðlungserfiðleika (Dial og Henry, 2021). 

1.2.7 PPA og mállegt verkstol  

Mállegt verkstol (e. Apraxia of Speech, AOS) er taltruflun sem felur í meginatriðum í sér örðugleika við 

að stjórna talfærunum eða senda rétt boð til þeirra. Afleiðingarnar eru meðal annars þær að tal verður 

hægt og framburður óskýr þar sem áherslur fara úr skorðum og málhljóð eru oft ekki borin rétt fram 

(Duncan o.fl., 2020; Josephs o.fl., 2012). 

Líkt og á við um málstol er orsök AOS oft heilablóðfall eða blæðing í heila en rannsóknir síðustu 

áratuga hafa sýnt fram á að AOS getur einnig komið til vegna hrörnunar og er þá nefnt Primary 

progressive apraxia of speech, PPAOS, sem gæti útlagst sem mállegt hrörnunarverkstol á íslensku 

(Duffy o.fl., 2021). PPAOS var lengi, og er kannski enn, flokkað sem PPA þrátt fyrir að skjólstæðingur 

sýni ekki nein einkenni málstols. Með aukinni þekkingu hefur hins vegar orðið vitundarvakning varðandi 

mismunargreiningu á þessum tveimur röskunum (Duffy o.fl., 2021; Josephs o.fl., 2012). Ekki verður farið 

nánar út í greiningu á PPAOS hér en það má benda á að getan til að rita eða skrifa helst jafnan furðuvel 

miðað við talgetu þegar fólk er með verkstol án málstols (Botha og Josephs, 2019). Birtingarmyndir 

málstols og verkstols geta verið ansi líkar og einnig getur reynst erfitt að greina verkstol frá málstoli til 

dæmis þegar framburðarvillur eru túlkaðar sem málfræðivillur (Duncan o.fl., 2020; Josephs o.fl., 2012).  

Af þremur undirtegundum PPA eru mállegt verkstol og höktandi hrörnunarmálstol, nfv-PPA, hvað 

mest skyld. Líkt og áður kom fram er AOS annað kjarnaatriðið sem horft er til þegar einstaklingur er 

greindur með höktandi PPA (Gorno-Tempini o.fl., 2011). Það getur reynst vandasamt að greina mállegt 

verkstol (Duncan o.fl., 2020) og því hafa verið uppi efasemdir um gagnsemi þess að nota mállegt 

verkstol sem greinandi einkenni fyrir höktandi hrörnunarmálstol (Mesulam o.fl., 2012; Sajjadi o.fl., 2012). 

Tillögur eru um að nota málfræðistol sem helsta greinandi þátt nfv-PPA og gæta þess að greina ekki 

einstaklinga sem eru aðallega með einkenni mállegs verkstols og lítil eða engin einkenni málstols með 

höktandi PPA (Botha og Josephs, 2019).  

Þegar einkenni benda greinilega til verkstols er mikilvægt að staðfesta fyrst að um málstol sé einnig 

að ræða til að einstaklingur geti greinst með höktandi hrörnunarmálstol (Botha og Josephs, 2019). Þegar 

umkvartanir og einkenni skjólstæðinga eru hins vegar einungis af toga verkstols en ekki málstols ætti 

aftur á móti að greina skjólstæðinginn með PPAOS (Duffy o.fl., 2021; Josephs o.fl., 2012) enda hafa 

klínískar og mynd- og meinafræðilegar rannsóknir bent til þess að PPAOS sé röskun sem er frábrugðin 

PPA (Botha og Josephs, 2019; Tetzloff o.fl., 2018).  

Þó svo að hér hafi verið færð rök fyrir að PPAOS og PPA séu ekki einn og sami hluturinn verður að 

taka fram að málfræðistolseinkenni koma fram hjá hluta einstaklinga með PPAOS og einnig þróast 

PPAOS oft úr í nfv-PPA (Whitwell o.fl., 2017). Af þeim sökum, og vegna þess að að báðar skerðingar 

geta í einhverjum tilvikum haft sömu tau-meinafræði, hefur mikilvægi þess að greina á milli þessara 

skerðinga verið dregið í efa (Marshall o.fl., 2018; Tee og Gorno-Tempini, 2019). Til að rökstyðja 

mismunargreininguna hefur aftur á móti verið bent á að þótt skerðingin gæti seinna meir þróast út í 
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málstol réttlætir það ekki málstolsgreiningu á fólki sem hefur engin einkenni málstols á þeim tímapunkti 

(Duffy o.fl., 2021). Að framansögðu er ljóst að PPAOS er skerðing sem er mjög nátengd PPA en þó ætti 

að vera hægt að greina þar á milli, í einhverjum tilfellum að minnsta kosti. 

1.2.8 PPA og Alzheimer 

Margir þeirra sem eru með grun um PPA fá Alzheimer greiningu eða öfugt. Alzheimer sjúkdómurinn 

(AS) er regnhlífarhugtak sem vísar til einkennamunsturs þar sem orsökin er ákveðnar breytingar á 

heilavef. Tvö helstu meinafræðilegu einkenni AS eru taugaskellur (e. neurotic plaque) og 

taugatrefjaflækjur (e. neurofibrillary tangles, NFT) (Josephs o.fl., 2013). Helstu klínísku einkenni AS eru 

skerðing á atburðaminni og vitræn skerðing en auk þess er máltruflun nokkuð algeng (Egan o.fl., 2010). 

Það verður þó sífellt ljósara hve margvíslegar birtingarmyndir sjúkdómsins geta verið (Mesulam o.fl., 

2014). 

Árið 1906 var greint frá fyrsta tilfellinu að því sem seinna varð þekkt sem Alzheimer sjúkdómurinn. 

Strax þá var greint frá máltruflun í tengslum við sjúkdóminn en umræddur aðili hafði meðal annars 

einkenni málstols þar sem hann kljáðist við skertan málskilning, orðminniserfiðleika og hjakk auk þess 

að eiga við skriftar- og lestrarerfiðleika (Maurer o.fl., 1997, 24. maí). Það var þó ekki fyrr en mun seinna 

sem mállegum einkennum AS var veitt athygli að einhverju marki, eða upp úr 1982 þegar fyrstu 

greinargóðu rannsóknirnar um viðfangsefnið voru birtar (Appell o.fl., 1982; Bayles, 1982; Emery, 1982).  

Nú um mundir standa yfir þó nokkrar rannsóknir á tengslum tungumálsins og 

taugahrörnunarsjúkdóma, sér í lagi í tengslum við AS. Vísbendingar hafa fundist um að máltruflun megi 

stundum greina talsvert áður en önnur einkenni, til dæmis vitræn skerðing, fer að láta á sér bera hjá 

einstaklingum með AS. Mögulegt virðist að með því að skoða rituð málsýni einstaklinga megi koma auga 

á AS á byrjunarstigi og eru þá helstu forspárgildin talin vera ritstol, tal í skeytastíl og hjakk (Eyigoz o.fl., 

2020). Reynist þetta rétt ætti að vera mögulegt að greina AS með einfaldari hætti og minni tilkostnaði 

en áður. Tengsl máltruflunar og AS eru því mikil og jafnvel mikilvægari en áður var talið. 

Sumir einstaklingar með meinafræðileg einkenni Alzheimer hafa fyrst og fremst klínísk einkenni 

málstols fremur en skert atburðaminni eða vitræna skerðingu. Þetta er sú gerð málstols sem Gorno-

Tempini o.fl. skilgreindu sem orðlaust hrörnunarmálstol, lv-PPA (Gorno-Tempini o.fl., 2008; Gorno-

Tempini o.fl., 2011). Í þeim tilvikum er málstol ekki endilega eina einkennið, einstaklingarnir geta til 

dæmis haft skert atburðarminni, en málstol er helsta einkennið – í það minnsta á upphafsstigum 

sjúkdómsins (Josephs o.fl., 2013). Undirliggjandi meinafræði lv-PPA er ekki alltaf Alzheimer, þó hafa 

rannsóknir bent til að allt frá helmingi og upp í 100% lv-PPA tilfella megi rekja til Alzheimer. Alzheimer 

meinafræði hefur einnig fundist hjá einstaklingum með nfv-PPA, sv-PPA og blandað PPA en í þeim 

tilvikum eru miklar líkur á að viðkomandi hafi blöndu af Alzheimer meinafræði og framheilabilun (Rohrer 

o.fl., 2012; Spinelli o.fl., 2017). 

Greiningarmörkin á milli Alzheimer sjúkdómsins og málstols eru oft óljós. Þeir aðilar sem hafa 

Alzheimer meinafræði ásamt máltruflun hafa verið greindir með PPA eða ódæmigerðan Alzheimer. 

Málin flækjast hins vegar þegar undirliggjandi meinafræði er óþekkt. Í þeim tilvikum ætti að notast við 

greiningu byggða á klínískum einkennum og má þá hafa í huga að með tímanum gætu versnandi 

einkenni orðið annaðhvort aðallega mállegs eðlis eða aðallega minnistengd (Rohrer o.fl., 2012). Þó eru 
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merki um að sú gerð Alzheimer sem veldur PPA sé líffræðilega, líffærafræðilega og klínískt frábrugðin 

dæmigerðum síðkomnum (e. late-onset) Alzheimer. Í dæmigerðum Alzheimer er ekki augljós munur á 

taugahrörnun á milli heilahvela, fleiri konur en karlar greinast, einkenni koma vanalega fram eftir 65 ára 

aldur og minnisskerðing er mest áberandi einkennið. Þessi atriði eiga ekki við um einstaklinga með lv-

PPA þar sem upphaf skerðingar virðist vera undir 65 ára aldri, karlar örlítið fleiri (þó ekki tölfræðilega 

marktækt), minnisskerðing er ekki áberandi fyrstu árin og taugahrörnun reynist meiri í því heilahveli sem 

tungumálið er ríkjandi (yfirleitt vinstra) (Mesulam o.fl., 2014). Í rannsókn sem birt var 2013 komu fram 

vísbendingar um líffræðilegan mun á AS og lv-PPA. Greinst hefur munur á þéttleika taugatrefjaflækja, 

NFT, hjá einstaklingum með lv-PPA og fólki með heilabilun vegna AS. Meiri þéttleiki hefur mælst á 

taugahrörnun á hvirfil- og gagnaugasvæði (e. temperoparietal) vinstra heilahvels í lv-PPA tilvikum en 

hjá einstaklingum með AS. Í báðum tegundum skerðinga má greina rýrnun á drekasvæði heilans (e. 

hippocampus) (Josephs o.fl., 2013). Tengsl PPA og Alzheimer eru því mikil en samt sem áður er margt 

sem bendir til að um sitthvora skerðinguna sé að ræða. 

Hér á undan hefur verið fjallað nokkuð almennt um PPA, um skilgreiningu þess og tengsl málstolsins 

við aðrar skerðingar. Þessi þekking stoðar þó lítið án vitneskju um það hvernig greina megi skerðinguna 

og hvaða úrræði er hægt að veita þeim sem glíma við hana. Um þessi atriði verður fjallað hér á eftir. 

1.3 Greiningarferli heilabilana og úrræði 

Ef grunur kviknar um heilabilun hjá einstaklingi ætti fyrsta skref hans í átt að þjónustu að vera að leita til 

heimilislæknis. Sá læknir sér síðan um að vísa á viðeigandi sérfræðing eða að útvega beiðni til 

minnismóttöku Landspítalans, en beiðnin er skilyrði þess að fá skoðun á minnismóttökunni. Svipað ferli 

fer fram á Sjúkrahúsinu á Akureyri ef fólk er búsett norðanlands (Alzheimersamtökin, e.d.-b). 

Minnismóttaka Landspítalans tilheyrir göngudeild öldrunarþjónustu flæðisviðs Landspítala. Hún hefur 

verið starfrækt á göngudeild Landakotsspítala frá árinu 1995 (Alzheimersamtökin, e.d.-b). Á 

minnismóttökunni fer fram greining á heilabilunar- og minnissjúkdómum og meðferð við þeim. Í fyrstu 

heimsókn sjá læknir og hjúkrunarfræðingur um að meta almennt heilsufar einstaklingsins sem og þætti 

sem tengjast vitrænni starfsemi (Landspítali, 2018). Þetta er gert bæði með viðtali við einstaklinginn og 

aðstandendur hans. Einnig fer fram læknisfræðileg skoðun ásamt ýmsum prófunum. Misjafnt er hvaða 

próf sérfræðilæknar hérlendis framkvæma, eða láta framkvæma, við greiningu á heilabilun en þar má 

helst nefna minnispróf, blóðrannsókn, tölvusneiðmynd, taugasálfræðilegt mat, segulómun af heila, 

heilarit, mænuvökvaskoðun og jáeindaskanna (Alzheimersamtökin, e.d.-c). 

Ef í ljós kemur að viðkomandi er með heilabilunarsjúkdóm er honum gefnar ráðleggingar varðandi 

meðferð og eftirfylgni auk þess sem honum er boðinn stuðningur. Læknir sendir þá beiðni á viðeigandi 

starfstétt sem sér um að athuga mál einstaklingsins betur á sínum fræðilega grundvelli (Landspítali, 

2018). Ef grunur liggur til að mynda á um máltruflun getur læknir sent beiðni á talmeinaþjónustu 

Landspítalans. Þegar beiðnin hefur borist talmeinafræðingunum sjá þeir um að boða einstaklinginn í 

viðtal þar sem máltruflun er síðan metin. Í kjölfar matsins er honum boðið niðurstöðuviðtal og ráðgjöf. Í 

sumum tilfellum standa eftirfylgdartímar á göngudeild til boða. Ef fólk er talið geta nýtt sér almenna 

talþjálfun er vísað á stofu en þjónusta Landspítala er fremur ætluð sérhæfðari málum eða þar sem þörf 

er á undirbúningi á tjáskiptabók.  
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 Fólk getur átt rétt á þjónustu frá sínu sveitarfélagi þegar greiningarferli á heilabilun er hafið eða þegar 

greining liggur fyrir en sú þjónusta er mismunandi eftir sveitarfélögum (Alzheimersamtökin, e.d.-b). Þessi 

þjónusta gæti meðal annars verið félagsleg heimaþjónusta, heimahjúkrun, dagdvöl eða sérhæfð 

dagþjálfun og hvíldarinnlögn á sjúkrahúsi eða hjúkrunarheimili (Alzheimersamtökin, e.d.-a). 

Þjónustu talmeinafræðinga fyrir fólk með heilabilun hérlendis er fyrst og fremst að finna á 

Landspítalanum, Sjúkrahúsinu á Akureyri, Reykjalundi og á einkareknum stofum. Gagnsemi talþjálfunar 

í öðrum þjónustueiningum eins og í dagþjálfun og á hjúkrunarheimilum gæti verið töluverð. Þó er það 

staðreynd að sárafáir, ef einhverjir, talmeinafræðingar starfa í þessum úrræðum á Íslandi. Á 

höfuðborgarsvæðinu eru átta sérhæfðar dagþjálfanir fyrir fólk með heilabilun. Markmið þessara eininga 

er að viðhalda sjálfsbjargargetu eins og hægt er og á þjónustan að vera sniðin að þörfum hvers 

einstaklings (Alzheimersamtökin, e.d.-d). Margir skjólstæðingar talmeinaþjónustu Landspítalans nýta 

sér dagþjálfun eftir útskrift en fá enga talþjálfun þar. Fjölmargir einstaklingar með heilabilun búa á 

hjúkrunarheimilum en lögum samkvæmt eiga þar að vera deildir fyrir fólk með heilabilun. Margir búa þar 

til langframa en einnig er nokkuð um að fólk leggist inn á hjúkrunarheimili til hvíldarinnlagnar 

(Alzheimersamtökin, e.d.-d). Því er það miður að enginn talmeinafræðingar starfar í þessum úrræðum 

þótt að þörfin á þeim sé vissulega til staðar. 

Í Bandaríkjunum virðist landslagið vera talsvert annað þegar kemur að talþjálfun fólks með heilabilun. 

Um 39% talmeinafræðinga þarlendis starfa á heilbrigðisstofnunum, þar af um 13% á spítala, um 10% á 

hjúkrunarheimilum og um 16% í dagþjónustu eins og í heimaþjónustu eða við dagþjálfun (ASHA, e.d.-

b). Í Bandaríkjunum eru talmeinafræðingar jafnan hluti af teymi með sjúkraþjálfurum og iðjuþjálfum innan 

þessara stofnana eða eru að minnsta kosti í miklum samskiptum við þær stéttir (Casper, 2013). Slík er 

raunin á endurhæfingardeild Landspítalans og Reykjalundi en á fáum, ef einhverjum, öðrum stöðum 

hérlendis. Íslendingar mættu því horfa til Bandaríkjanna, og mögulega annarra landa, þegar kemur að 

því að bæta talmeinaþjónustu við þennan skjólstæðingahóp hérlendis.  

Hér hefur verið fjallað um greiningarferli heilabilana og þau úrræði sem í boði eru á Íslandi. Til að 

greiningarferli verði skilvirkt og nákvæmt er mikilvægt að hafa góð mælitæki í höndunum og aðeins þá 

er hægt að vísa á viðeigandi úrræði. PASS-kvarðinn er eitt slíkt verkfæri en hann er mælitæki sem nýtist 

við greiningu og meðferð á hrörnunarmálstoli. Um hann verður fjallað í næsta kafla. 

1.4 PASS-kvarðinn 

Til að hægt sé að veita einstaklingum með PPA sem besta þjónustu er nauðsynlegt að kortleggja stöðu 

þeirra. Það liggur í eðli hrörnunarsjúkdóma að þeir haldast ekki stöðugir heldur ágerast með tímanum. Í 

slíku samhengi er eftirfylgni sérstaklega mikilvæg og endurmat á færni skjólstæðinga nauðsynleg til þess 

að finna þau úrræði sem henta best hverju sinni. Einstaklingum með hrörnunarmálstol þarf að fylgja eftir 

og meta reglulega til að uppfæra þá meðferð sem stendur til boða. Þá skiptir máli að geta upplýst 

skjólstæðinga og aðstandendur þeirra um stöðu og framgang einkenna og að hægt sé að fylgjast með 

framgangi skerðingarinnar. PASS-kvarðinn (e. PASS, Progressive Aphasia Severity Scale) er mælitæki 

sem gerir þetta mögulegt. 

PASS-kvarðinn hefur verið gagnrýndur meðal annars fyrir að hafa ekki tvíkostabreytur og að tryggja 

ekki áreiðanleika matsmanna á fullnægjandi hátt (Epelbaum o.fl., 2020). Í því samhengi skal hafa í huga 
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að auka má áreiðanleika matsmanna með ýmsum leiðum, eins og ítarlegum leiðbeiningum varðandi 

fyrirlögn. Þetta þýðir ekki að PASS-kvarðinn sé ekki nytsamlegur heldur undirstrikar aðeins þörfina á að 

nota fleiri en eitt próf við mat á skjólstæðingum ásamt klínísku innsæi. 

Þar sem einkennamynd PPA er mjög misjöfn á milli einstaklinga er PASS-kvarðinn sérstaklega gott 

mælitæki til að leggja mat á hvernig skerðingin þróast hjá hverjum og einum. Ef einstaklingar eru metnir 

reglulega með kvarðanum er hægt að koma auga á þau svið málsins sem eru skert, að hvaða marki og 

á hvaða tímapunkti það gerist. Þessar upplýsingar geta nýst til að meta árangur í talþjálfun eða árangur 

lyfjagjafar þegar það á við (Petrillo o.fl., 2021). Mælitækið er því nytsamlegt jafnt sem meðferðartæki og 

til rannsókna á skerðingunni. 

Kvarðinn er fjórtán atriða matskvarði sem er fylltur út af talmeinafræðingi og með honum fylgir 

spurningalisti sem náinn aðstandandi á að fylla út. Kostur við PASS-kvarðann er að það er ekki tímafrekt 

að fylla hann út. Það tekur aðeins um 10 mínútur að fylla kvarðann út og ætti því að vera rými til að fylla 

listann út meðfram öðrum prófum í mati á einstaklingi. Spurningalistinn fyrir aðstandendur er þó öllu 

lengri, eða 10 blaðsíður. Spurningarnar eru aðallega fjölvalsspurningar en einnig er gefið rými til að 

bæta við upplýsingum í hverjum lið fyrir sig. Það gæti tekið um hálftíma að fylla spurningalistann út og 

einnig má gera ráð fyrir að það taki nokkurn tíma að fara yfir svör hans. Ætlast er til að spurningalistinn 

sé fylltur út af aðstandanda í upphafsviðtali og í endurmati. Því ætti ekki að bæta miklum tíma við 

hefðbundið mat að fylla kvarðann út en það getur verið tímafrekt að notast einnig við spurningalistann.  

Þó svo að kvarðinn sé sérstaklega hannaður til að meta stöðu einstaklinga með PPA ætti hann að 

geta nýst í klínísku mati til að fylgjast með framgöngu málstolsseinkenna hjá þeim sem eru með 

versnandi máltruflun af öðrum orsökum en PPA. PASS-kvarðinn er meðal annars gagnlegur því hann 

lýsir einkennum frekar en að flokka skjólstæðing með ákveðinn sjúkdóm. Til að mynda er farið eftir 

klínískum einkennasviðum frekar en undirtegundum PPA. Höfundar kvarðans benda á að hann henti 

vel í klíník þar sem hann er hægt að nota til að meta allar undirtegundir PPA sem og máltruflun af öðrum 

orsökum (Sapolsky o.fl., 2014). Ástæðan er meðal annars sú að þegar kvarðinn er fylltur út notar 

talmeinafræðingur fyrst og fremst klínískt innsæi sitt og metur þannig mörg svið tals og máls án þess að 

tilgangurinn sé að fá eiginlega prófaniðurstöðu. Þannig ætti að vera hægt að kortleggja styrkleika og 

veikleika hjá einstaklingum á hverjum tímapunkti fyrir sig óháð undirliggjandi sjúkdómi eða skerðingu. 

1.4.1 Upphaf, þróun og próffræðilegir eiginleikar PASS-kvarðans 

Tilurð PASS-kvarðans má rekja til skorts á aðferðum til að fylgjast með framgöngu PPA og áhrif 

meðferðar við skerðingunni. Þau próf sem notuð voru til að meta málstol þóttu ekki gefa nógu skýra 

mynd af því hvaða áhrif PPA hefur á daglegt líf fólks. Það má að hluta til rekja til þess hve fjölbreytt 

einkennamynd PPA getur verið, bæði á milli einstaklinga og einnig á mismunandi stigum skerðingarinnar 

hjá sama einstaklingnum. Sumir einstaklingar með PPA gætu til dæmis sýnt mikla vitsmunalega 

skerðingu á prófum sem reyna á mállega færni en litla á prófum sem reyna á athafnir daglegs lífs og 

öfugt (Petrillo o.fl., 2021). Kvarðinn var hannaður til að gera talmeinafræðingum kleift að meta skerðingu 

á sviði máls- og samskipta og áhrifa hennar á daglegt líf. Þessi kvarði er ekki ætlaður til að greina 

hrörnunarmálstol heldur til að fylgjast með framgöngu versnandi málstols (Sapolsky o.fl., 2010).  
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PASS-kvarðinn er byggður á Clinical Dementia Rating (CDR-kvarðanum) sem notaður er til 

rannsókna og mats á fólki með Alzheimer sjúkdóminn (Morris o.fl., 1997; Sapolsky o.fl., 2010). Við gerð 

PASS-kvarðans var hann réttmætis- og áreiðanleikaprófaður með því að kanna talflæði, setningagerð 

og skilning á stökum orðum hjá einstaklingum með PPA. Taugalæknir og talmeinafræðingur mátu 

einstaklinga með PPA blint með PASS-kvarðanum. Samræmi matsmanna (e. interrater reliability) 

reyndist hátt, eða innri fylgni > 0,9 fyrir öll mæld svið; talflæði, setningagerð, skilning á stökum orðum 

og auk þess málfærni samkvæmt CDR-kvarðanum. Sameiginleg niðurstaða úr mati taugalæknis og 

talmeinafræðings með PASS-kvarðanum var notuð til frekari réttmætisathugunar. Þá kom í ljós að 

talsverð fylgni var á milli þess hve alvarleg skerðingin mældist samkvæmt PASS-kvarðanum og 

samkvæmt öðrum prófum sem mæla tal eða mál. Há fylgni reyndist þegar talflæði var mælt með PASS 

annars vegar og WAB hins vegar (r = -0,92) og Boston Diagnostic Aphasia Examination (BDAE) 

málfræði (r = -0,94). Einnig á milli PASS setningagerð/málfræði, WAB talflæðis (r = -0,81) og BDAE 

málfræði (r = -0,82). Auk þess á milli PASS orðskilnings og nefningar af myndum úr CSB prófinu (r = -

0,87). Fylgni mældist á milli CDR-þáttar PASS- kvarðans og WAB talflæðis (r = -0,59) og BDAE málfræði 

(r = -0,66) en ekki á milli þessara prófa og nefningar af myndum úr CSB prófinu. Aftur á móti reyndist 

fylgni vera minni á milli ákveðinna atriða á PASS-kvarðanum og prófa sem meta önnur svið tals eða 

máls. Má þar nefna að ekki mældist fylgni á milli skilnings á stökum orðum mældum með PASS-

kvarðanum og getu til endurtekningar mælt með WAB (r = -0,01) (Sapolsky o.fl., 2010; Sapolsky o.fl., 

2014). Niðurstöður benda því til að PASS-kvarðinn sé jafnt réttmætur og áreiðanlegur þegar kemur að 

því að meta skerðingu á talflæði, setningagerð og skilning á stökum orðum hjá fólki með PPA. Þó skal 

tekið fram að próffræðilegar mælingar vantar á öðrum sviðum PASS-kvarðans en þeim sem voru nefnd 

hér á undan. 

Þátttakendur í rannsókn Sapolskys o.fl. (2010) voru einnig sendir í MRI-skanna til að kanna tengsl 

meinafræði á heilaberki og málstolseinkenna. Ekki verður fjallað um niðurstöður úr MRI-skanna hér þar 

sem tilgangur rannsóknarinnar er að skoða klínískar niðurstöður. Þó má geta þess að niðurstöður 

rannsóknarinnar á líffræðilegum einkennum PPA í MRI-skanna benda til að tengja megi staðbundin 

meinafræðileg einkenni í heila við ákveðin undirsvið PASS-kvarðans. 

1.4.2 Prófatriði og fyrirlögn 

PASS-kvarðinn auðveldar talmeinafræðingum að staðsetja einkenni málstols í alvarleikaflokk og gerir 

talmeinafræðingurinn það með því að meta einkenni á 5 punkta kvarða með því að nýta klínískt innsæi 

sitt. Það er gert eftir að viðkomandi hefur verið metinn með klínísku mati, viðtal hefur verið tekið við 

skjólstæðing og aðstandana ásamt því að lögð hafa verið fyrir hann próf. Þetta ferli ætti þó aðeins að 

vera nauðsynlegt í fyrstu greiningu en í endurmati væri hægt að láta nægja að fylla einungis kvarðann 

út og láta aðstandanda fylla spurningalistann aftur út aðeins þegar rými er til þess. Hver punktur á 

kvarðanum lýsir getu skjólstæðingsins á eftirfarandi hátt: eðlileg málfærni (0), óljós/mjög væg skerðing 

(0,5), væg skerðing (1,0), miðlungsskerðing (2,0) og alvarleg skerðing (3,0). Staðsetning einstaklings á 

kvarðanum á að gefa innsýn í það hver staða hans er á þeim tímapunkti sem matið fer fram.  

Með PASS-kvarðanum eru þrettán svið tals og máls metin. Tíu af þessum sviðum, sem eru nefnd 

aðalsvið PASS-kvarðans, tengjast tali og máli sérstaklega og þrjú svið, nefnd aukasvið, tengjast 
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málnotkun (e. social pragmatics of communication). Í töflu 2 er listi yfir þessi svið ásamt lýsingu á þeirri 

færni sem hvert atriði vísar til. 

Tafla 2. Lýsing á atriðum á PASS-kvarðanum.b 

PASS aðalsvið Lýsing á færni 

Framburður (e. articulation) 
Geta til að bera fram hljóð og atkvæði rétt og án 
áreynslu 

Talflæði (e. fluency) 
Að hvaða marki er talflæði eðlilegt eða truflast af 
hiki, uppfylliorðum eða hléum 

Setningagerð og málfræði (e. syntax and 
grammar) 

Notkun ólíkra beygingarmynda (hleyp, hljóp), 
kerfisorða (að, í) og viðeigandi orðaraðar þegar 
myndaðar eru setningar og segðir í þeim 
miðlunarhætti sem viðkomandi notar mest (tal 
eða skrift) 

Orðminni og tjáning (e. word retrieval and 
expression) 

Færni til að tjá ætlað orð í þeim miðlunarhætti 
sem einstaklingurinn notar mest (tal eða skrift) 

Endurtekning (e. repetition) 

Færni til að endurtaka orð, frasa, setningar; 
erfiðleikar skýrast ekki af skertu vinnsluminni; 
ekki á að draga niður fyrir bjögun málhljóða 
vegna mállegs verkstols eða þvoglumælis 

Heyrnrænn skilningur (e. auditory 
comprehension) 

Færni til að skilja mæltar setningar og segðir (t.d. 
samtal, fyrirmæli); ekki ætlað til að meta 
sértækan vanda sem snýr að setningagerð 

Skilningur á stökum orðum (e. single word 
comprehension) 

Færni til að skilja stök töluð eða rituð orð 

Lestur (e. reading) 
Færni til að umskrá og skilja ritað mál; erfiðleikar 
ættu ekki að skýrast af sjónskerðingu 

Skrift/ritun (e. writing) 
Færni til þess að skrifa og stafsetja - erfiðleikar 
ættu ekki að skýrast af skertri hreyfifærni. 

Hagnýt tjáskipti (e. functional communication) 
Þátttaka í félagslegum aðstæðum - almennur 
árangur í tjáskiptum 

PASS aukasvið  

Frumkvæði til samræðna (e. initiation of 
conversation) 

Færni til að hefja samræður ólíkt því að vera 
óvirkur þátttakandi í samræðum sem tjáir sig 
aðeins í svörum við spurningum 

Skipst á í samræðum (e. turn taking during 
conversation) 

Færni til að skiptast á í (skriflegum/töluðum) 
samræðum í stað þess að grípa fram í fyrir/tala 
yfir aðra  

Framköllun máls (e. generation of language) 
Færni til sjálfsprottinnar máltjáningar, ólíkt því að 
nota staðlað mál (frasa o.þ.h.) eða tala líkt og 
eftir handriti 

 

b Byggt á upplýsingum Sapolsky o.fl., 2014. 
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Auk þessara þrettán atriða inniheldur kvarðinn CDR-þátt, sem er tekinn úr CDR-kvarðanum og 

aðlagaður fyrir PASS-kvarðann. CDR-þátturinn metur nokkra málþætti saman og er hugsaður til að meta 

máltruflun í heild sinni hjá einstaklingum með vitræna skerðingu (Sapolsky o.fl., 2014). 

PASS-kvarðanum fylgir spurningalisti sem aðstandandi, sem þekkir viðkomandi vel, á að fylla út. 

Þessum lista er skipt í tíu hluta og í hverjum þeirra er spurt út í sömu atriði og eru á PASS-kvarðanum 

(atriðinu endurtekning er reyndar sleppt þar sem það er ekki eiginleiki sem dæmigert er að meta í 

daglegu lífi). Fyrir hvern hluta spurningalistans er spurt hvort einstaklingurinn eigi í erfiðleikum með 

tiltekinn þátt, t.d. „á einstaklingurinn í erfiðleikum með að finna réttu orðin, koma orðum frá sér eða finna 

heiti á hlutum þegar hann talar eða skrifar?“. Ef svarað er neitandi er haldið áfram í næsta hluta 

spurningalistans en ef svarað er játandi er viðkomandi spurður nánar út í atriði sem tengjast þeim þætti. 

Spurningarnar eru fjölvalsspurningar en einnig er gefið rými til að bæta við auka upplýsingum eða nánari 

útskýringum. Talmeinafræðingurinn fær þennan lista í hendur. Ef aðstandandi fyllir listann út fyrir viðtal 

getur talmeinafræðingur nýtt svörin til að byggja spurningar sínar á í viðtali við skjólstæðing og 

aðstandanda. Ef listinn er fylltur út seinna getur talmeinafræðingur seinna meir notfært sér 

upplýsingarnar í mati á stöðu skjólstæðingsins (Sapolsky o.fl., 2014). 

Kvarðinn er hugsaður til að mynda grunnlínu í upphafi meðferðar og eftir það er mælt með að 

einstaklingur með PPA sé metinn á hálfs til eins árs fresti (Sapolsky o.fl., 2014). Mælitæki sem þetta 

aðstoðar sérfræðinga við að fylgjast á kerfisbundinn hátt með því hvernig PPA þróast hjá einstaklingum, 

leggja mat á einkenni hans og hvernig sé mögulega hægt að veita meðferð við skerðingunni. PASS-

kvarðann á ekki að nota einan og sér til greiningar heldur sem hluta af matsferli ásamt öðrum prófunum 

og mælitækjum. Við endurmat er þó möguleiki að leggja hann einan fyrir. PASS-kvarðinn er hannaður 

á þann hátt að hægt sé að nota hann þrátt fyrir að einstaklingurinn sé orðinn illa haldinn af skerðingunni 

(Sapolsky o.fl., 2010).  

Hér á undan hefur verið greint frá tilurð og eiginleikum PASS-kvarðans þar sem einn tilgangur þessa 

verkefnis var að þýða umræddan kvarða. Þýðing slíks mælitækis þarf að fylgja ákveðnum reglum og 

viðmiðum til að vel heppnist til. Í næsta undirkafla verður fjallað um hvað þarf að hafa í huga til að unnt 

sé að þýða mælitæki á vandaðan hátt. 

1.5 Þýðingar mælitækja 

Mælitæki eru hönnuð til að afla upplýsinga. Þau mælitæki sem talmeinafræðingar nýta sér hafa jafnan 

það hlutverk að mæla ákveðna hugsmíð eða þekkingarsvið ákveðins hóps. Þegar slík mælitæki eru 

þýdd og staðfærð er markmiðið að hin þýdda útgáfa mæli hugsmíð á sama hátt og frumútgáfan gerir. 

Til að þetta sé mögulegt þurfa frumútgáfan og þýðingin að hafa sambærilega próffræði- og tölfræðilega 

eiginleika og er fyrst og fremst mikilvægt að þýdd og staðfærð mælitæki veiti sambærilegar upplýsingar 

og frumútgáfan gerir (Sigurgrímur Skúlason, 2005).  

Þegar kemur að þýðingum með hagnýtan tilgang, líkt og á við um þýðingu PASS-kvarðans, þarf þó 

einnig að hafa í huga hvert hlutverk og hver tilgangur þýðingarinnar er. Skopos kenningin er kenning í 

þýðingafræðum sem hentar nytjaþýðingum vel. Kenningin felur í grundvallaratriðum í sér að það sem 

stjórnar þýðingunni er áætlað hlutverk hennar fremur en að texti sé þýddur frá orði til orðs. Tilgangur 
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þýðingarinnar er fyrst og fremst sá að hún þjóni markhópi þýðingarinnar og nýtist honum sem best við 

þær aðstæður og með þann tilgang sem lagt er upp með (Reiß og Vermeer, 2014). Við þýðingu PASS-

kvarðans er því bæði horft til þess að hugsmíð sé mæld á sama hátt í þýðingarlandi og í upprunalandi 

mælitækisins ásamt því að þýðingin miðist að því að þjóna sem best þeim sérfræðingum sem nota hann 

og skjólstæðingum þeirra. 

Við þýðingu mælitækja ætti alltaf að styðjast við viðurkenndar aðferðir. Alþjóðlega prófanefndin (the 

International Test Commission) hefur gefið út einhverjar þær nákvæmustu leiðbeiningar á sviði þýðinga 

sem völ er á. Því þótti réttmætt að miða við þessar leiðbeiningar við þýðingu á PASS-kvarðanum. Í 

nýjustu útgáfu leiðbeininganna er að finna 18 viðmið sem raðað er í sex flokka sem nefnast: 

undirbúningur (e. pre-condiditon), þróun matstækja (e. test development), staðfesting (e. confirmation), 

fyrirlögn (e. administration), stigagjöf og túlkun (e. scoring and interpretation) og skráning (e. 

documentation) (ITC Guidelines for Translating and Adapting Tests (Second Edition), 2017). Farið var 

eftir þeim ITC leiðbeiningum sem töldust viðeigandi við þýðingu PASS-kvarðans. Í grein sem Einar 

Guðmundsson skrifaði um þýðingu og staðfærslu mælitækja benti hann á að þessar reglur henti 

sérstaklega fyrir þvermenningarlegar rannsóknir. Í reglunum er því ekki fjallað sérstaklega um þýðingu 

og staðfærslu á milli landa þegar þýðingin er ætluð til notkunar í einu landi en ekki til samanburðar, líkt 

og á við um þýðingu PASS-kvarðans á íslensku. Einar telur fram níu atriði sem huga ætti að við þessa 

gerð þýðinga: 1) val á matstæki til þýðingar og staðfærslu, 2) hæfni þýðenda, 3) fagleg hæfni og 

sérþekking á efni matstækis 4) aðferð við þýðingu, 5) aðferð við staðfærslu, 6) sérstöðu þýddra og 

staðfærðra matstækja, 7) færni og sérþekkingu á aðferðum til að athuga skekkju í þýddum og 

staðfærðum matstækjum, 8) færni og þekkingu til að framkvæma forprófanir, og að lokum 9) færni og 

þekkingu til að gera réttmætisathuganir. Rökstuddi hann jafnframt að aðeins geti talist réttmætt að tala 

um þýðingu og staðfærslu þegar þessum viðmiðum hefur verið fylgt eftir ásamt því að gögn hafi verið 

birt á viðeigandi vettvangi (Einar Guðmundsson, 2005-2006). Þar sem þýðing PASS-kvarðans er ekki 

ætluð til samanburðar á milli landa er rétt að horfa einnig til þessara níu viðmiða við þýðingu PASS-

kvarðans á íslensku.  

Þegar kemur að því að velja þýðingaraðferð standa nokkrir kostir til boða. Benda má á að engin ein 

þýðingaraðferð er fullkomin og ekki hefur tekist að sýna fram á með sannfærandi hætti að ein leið sé 

betri en önnur (Brynja Örlygsdóttir og Erla Kolbrún Svavarsdóttir, 2005). Því þarf ávallt að horfa til 

samhengis þegar þýðingaraðferð er valin. Einar Guðmundsson nefnir tvær meginaðferðir við þýðingu 

og staðfærslu matstækja. Önnur aðferðin felur í sér þýðingu ásamt bakþýðingu. Hin aðferðin felur í sér 

gerð tveggja eða fleiri hliðstæðra þýðinga (Einar Guðmundsson, 2005-2006).  

Bakþýðing er mjög vinsæl þýðingaraðferð, annaðhvort ein og sér eða í bland við aðrar 

þýðingaraðferðir og hefur hún unnið sér sess sem áreiðanleg þýðingarleið. Hana má þó ekki velja í 

blindni heldur verður að taka inn í myndina hver tilgangur þýðingarinnar er. Bakþýðingaraðferð hefur 

meðal annars verið gagnrýnd fyrir að um of sé einblínt á textann sjálfan og málfræði- og setningafræði 

hans í stað þess að þýtt sé með tilgang hins þýdda mælitækis og notendur hans í huga. Bakþýddur texti 

geti því orðið of bókstaflegur. Einnig fylgir aðferðinni talsverð hætta á að textinn sé þýddur vélrænt en 

ekki á hagnýtan máta og henni getur sömuleiðis fylgt óþarfa aukalag sem færir þýðinguna lengra frá 

upprunamálinu en nauðsyn krefur (Colina o.fl., 2017; Ozolins o.fl., 2020). Sömuleiðis hefur verið bent á 
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að með bakþýðingaraðferð eigi þýðendur það til að aðlaga orðalag sitt á þann hátt að auðveldara gæti 

orðið að bakþýða textann (Einar Guðmundsson, 2005-2006). Colina o.fl. ganga svo langt að leggja til 

hætt verði að nota þá aðferð til að leggja mat á gæði þýðingar. Er þá vakin athygli á því að bakþýðing 

gefur til kynna, sem ósatt er, að hægt sé að ná fullkomnu samræmi á milli tveggja þýðinga á ólíkum 

tungumálum. Auk þess ýjar hugmyndafræðin að baki bakþýðingar að því að bókstafleg þýðing sé 

æskilegasta þýðingarformið. Þvert á móti þessu hefur það sýnt sig að oft gefur það betri niðurstöðu að 

umorða þýðingu og þannig verði hún skýrari á hinu þýdda tungumáli (Colina o.fl., 2017). 

Við þýðingu PASS-kvarðans var því valið að gera tvær hliðstæðar þýðingar auk þess að fylgja líkani 

sem Colina o.fl. (2017) settu fram sem mótsvar við bakþýðingu. Ferlinu við gerð tveggja, eða fleiri, 

sjálfstæðra þýðinga má lýsa á þann veg að þýðendur þýða mælitækið frá upprunatungumálinu á hið 

nýja án samráðs hvor/hver við annan. Þegar þeirri vinnu er lokið er ein útgáfa útbúin þar sem misræmi 

er jafnað af þýðendum og aðilum með sérþekkingu á sviði þess matstækis sem þýtt er. Að lokum fer 

óháður aðili (ákjósanlega tvítyngdur og með sérþekkingu á viðfangsefninu) yfir lokaþýðingu og ber hana 

saman við upprunalegu útgáfuna ásamt því að gera athugasemdir. Lokaútgáfa er síðan búin til eftir að 

farið hefur verið yfir athugasemdirnar. Aðferðin er ekki gallalaus frekar en aðrar þýðingarleiðir og má til 

dæmis nefna að mælikvarði á gæði þýðingarinnar er ekki mjög sterkur. Hún hefur þó reynst vel hérlendis 

í þýðingu greindarprófa og í fjölþjóðlegum samanburðarrannsóknum og einnig er talið að hún henti vel 

til að þýða sálfræðilega kvarða af ýmsu tagi og sambærileg mælitæki (Einar Guðmundsson, 2005-2006). 

Sömuleiðis hefur verið bent á að þegar tveir þýðendur koma að verkinu fylgir sá kostur að hvor þýðandi 

fyrir sig getur dregið fram ólíka hlið á viðfangsefninu, haft fjölbreyttara val á orðalagi og þar fram eftir 

götunum (Sigurgrímur Skúlason, 2005). Þýðingarlíkan Colina o.fl. felur, auk þessara þátta, í sér 

teymisvinnu ásamt aðkomu þýðingarfræðings. Kostir teymisvinnu þegar kemur að því að þýða mælitæki 

hafa verið rökstuddir, til dæmis vegna umfangs og flækjustigs slíkra þýðinga, aukins gæðaeftirlits sem 

fylgir teymisvinnu ásamt því að mismunandi sérfræðingar geta lagt sitt af mörkum til þýðingarinnar vegna 

mismunandi menntunar og hæfni (Colina o.fl., 2017; Douglas og Craig, 2007; Ozolins o.fl., 2020). 

Aðkoma þýðingarfræðings getur sömuleiðis bætt þýðinguna töluvert þar sem þýðingarfræðingar hafa 

sérþekkingu á svið þýðinga, kunna því að spyrja réttra spurninga ásamt því að geta leiðbeint um 

ákvarðanatöku byggt á ríkjandi stöðu fræðanna (Colina o.fl., 2017). 

Oft er ekki nóg að þýða texta mælitækis heldur getur einnig þurft að staðfæra hann. Um staðfærslu 

hefur verið skrifað: „Hugsmíðar geta verið breytilegar á milli mál- eða menningarsvæða því tengslin á 

milli efniviðar atriðis, þess sem spurt er um eða staðhæft í atriðinu, og hugsmíðarinnar geta reynst ólík 

frá einu menningarsvæði til annars“ (Sigurgrímur Skúlason, 2005). Staðfærsla felur því í sér að texti 

mælitækis sé lagaður að menningu þess tungumáls sem þýtt er á. Ekki þótti ástæða til að staðfæra 

PASS-kvarðann fyrir íslenskt menningarsvæði þar sem sú hugsmíð sem mæld er í kvarðanum, það er, 

færni á þrettán sviðum tals og máls er endurspegluð á sama máta, eða því sem næst, í upprunalandi 

kvarðans og hérlendis. Líkt og áður sagði er færnin mæld á fimm punkta kvarða, frá eðlilegri færni upp 

í alvarlega skerðingu, og sá skilningur sem er lagður í þessi atriði ætti að vera sá sami á menningarsvæði 

frumtextans (mælitækið er bandarískt og er hægt að nota á menningarsvæði enskumælandi landa) og 

hins þýdda texta (íslenskt málsamfélag).  
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1.6 Umfjöllun um hagkvæmnisathuganir 

Margir þættir geta haft áhrif á framkvæmd og réttmæti rannsókna. Því er hagkvæmnisathugun (e. 

feasibility study) gjarnan framkvæmd á undan aðalrannsókn til að svara því hvort álitlegt sé að ráðast í 

tiltekið verkefni. Orsmond og Cohn (2015) og Tickle-Degnen (2013) hafa til dæmis gert greinargóðar 

samantektir á því hvað ætti að einkenna hagkvæmnisathuganir og er byggt á umfjöllun þeirra í þessum 

undirkafla. Benda þær á að hagkvæmnisathuganir séu gerðar í því skyni að meta hve raunhæft verkefnið 

er og til hvaða hagsbóta það getur orðið. Jafnframt á hagkvæmnismat að draga úr áhættu á að réttmæti 

rannsóknar sé ábótavant. Spurningin sem lögð er til grundvallar allra hagkvæmnisathugana er „mun 

þetta virka“? Með því að gera slíka athugun er lagður grunnur að væntanlegri rannsókn eða væntanlegu 

verkefni. Þannig er hægt að nálgast mikilvægar upplýsingar sem nauðsynlegt er að hafa áður en eiginleg 

rannsókn hefst og þar með hægt að spara meðal annars fjármagn og tíma.  

Með hagkvæmnisathugun eru mikilvægar breytur fyrir aðalrannsókn metnar. Það er meðal annars 

gert með því að meta gögn og niðurstöður athugunar, meta íhlutun og aðferðarfræði og getuna til að 

framkvæma íhlutun eða rannsókn og bráðabirgðamat á viðbrögðum þátttakenda við íhlutun. Atriði sem 

ætti að skoða í hagkvæmnisathugun eru: 1) ferli, 2) aðföng, 3) umsjón upplýsinga og 4) vísindalegan 

grundvöll verkefnis. Markmiðið er að setja fram lýsandi niðurstöðu á hagkvæmni og réttmæti en ekki að 

prófa aðaltilgátu eða að reikna út tölfræðilegar niðurstöður. Úrtak í hagkvæmnistathugunum á því ekki 

að vera stórt. Niðurstöður ættu að vera settar fram með lýsandi tölfræði, þáttagreiningu eða samantekt 

á grunngögnum.  

Vert er að taka fram að munur er á hagkvæmnisathugun og forkönnun (e. pilot study). Forkönnun er 

í raun smærri útgáfa aðalrannsóknar á meðan að með hagkvæmnisathugun eru aðeins ákveðnir hlutar 

hennar athugaðir. Hagkvæmnisathugun er smærri í sniðum en forkönnun og ef framkvæma ætti báðar 

athuganir fyrir aðalrannsókn ætti hagkvæmnisathugunin að vera gerð á undan (Orsmond og Cohn, 

2015; Tickle-Degnen, 2013). Í þessari rannsókn er látið nægja að gera hagkvæmnisathugun. 
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2 Markmið 

Markmið þessa verkefnis var tvíþætt. Í fyrsta lagi var markmiðið að kortleggja greiningarferli og 

niðurstöður greininga á hrörnunarmálstoli hér á landi. Var það gert með því að athuga hver er fyrsti 

viðkomustaður í kerfinu fyrir einstaklinga með grun um PPA, hvernig þjónustuferli við þessa einstaklinga 

fer fram, hvaða sérfræðingar koma þar við sögu og hvaða greiningartæki eru notuð í ferlinu. Þá var 

athugað hve hátt hlutfall af tilvísunum minnismóttöku til talmeinaþjónustu er vegna gruns um PPA og 

hve margir greinast á ári hverju með PPA í kjölfar þessa greiningarferlis.     

Í öðru lagi var markmiðið að þýða áðurnefnt mælitæki, Progressive Aphasia Severity Scale (PASS), 

yfir á íslensku. Var það gert eftir faglegum viðmiðum um þýðingar mælitækja upp að því marki sem hægt 

var. Kvarðinn er uppfærður reglulega og er nýjasta útgáfan, útgáfa 5.1, sú sem var þýdd í þessu verkefni. 

Var markmiðið að PASS-kvarðinn yrði sambærilegur frumtextanum eftir að hann var þýddur yfir á 

íslensku og að matsgildi hans yrði hið sama. Eftir að PASS-kvarðinn hafði verið þýddur var gerð á honum 

hagkvæmnisathugun (e. feasibility study) þar sem óháðir sérfræðingar prófuðu að nota kvarðann og 

lögðu mat á það hvort mögulegt notagildi hans kalli á umfangsmeiri forprófun.  

Rannsóknarspurningar verkefnisins voru eftirfarandi: 

1) Hvað varðar úttekt á beiðnum sem berast talmeinafræðingum Landspítalans frá minnismóttöku 

Landspítalans vegna tjáskiptavanda: 

a. Hve margir greinast með PPA árlega í kjölfar greiningarferlis hjá minnismóttöku og 

talmeinaþjónustu Landspítala? 

b. Hversu hátt hlutfall af tilvísunum minnismóttöku til talmeinaþjónustu vegna 

tjáskiptavanda er vegna gruns um PPA og hversu margar þeirra enda með PPA 

greiningu? 

c. Hvernig fer þjónustuferli varðandi PPA fram og hvaða próf eru notuð til greiningar á því? 

d. Er eitthvað einkennandi í niðurstöðum þeirra sem eru með grun um PPA eða greinast 

með PPA hérlendis? 

2) Er fýsilegt að ráðast í forprófun og síðan réttmætisathugun á íslenskri þýðingu PASS-kvarðans? 



  

34 

3 Aðferðafræði 

Hér verður fjallað um aðferðarfræði rannsóknarinnar. Fyrst verður farið yfir þau leyfi og þær samþykktir 

sem þurfti að afla áður en rannsókn hófst. Næst verður fjallað um fyrri hluta rannsóknarinnar, sem var 

gagnarannsókn á greiningarferli PPA á Landspítalanum. Því næst verður fjallað um framkvæmd seinni 

hluta rannsóknarinnar, þýðingu PASS-kvarðans úr ensku yfir á íslensku. Að lokum verður greint frá 

framkvæmd hagkvæmnisathugunar sem gerð var á kvarðanum.  

3.1 Leyfi og samþykktir 

Áður en farið var af stað með verkefnið var óskað eftir leyfi fyrir þýðingu PASS-kvarðans til að tryggja 

að raunhæft væri að ráðast í verkefnið. Fullt leyfi til að þýða og nota skalann fékkst frá höfundateymi 

kvarðans við MGH FTD eininguna við Harvard-háskóla án vandkvæða. Þegar rannsóknaráætlun 

verkefnisins var klár var ráðist í að sækja um leyfi fyrir gagnarannsókn á Landspítala. Umsókn um leyfi 

fyrir rannsókninni var send inn til siðanefndar Heilbrigðisrannsókna á Landspítala 12. ágúst 2021. Þann 

19. ágúst 2021 veitti framkvæmdastjóri lækninga leyfi fyrir rannsókninni (sjá fylgiskjal A) og siðanefnd 

Landspítala samþykkti rannsóknaráætlunina þann 13. september 2021 (sjá fylgiskjal B). Þýðingar- og 

rannsóknarvinna hófst sama haust.  

3.2 Fyrri hluti: Úttekt á greiningarferli PPA á Íslandi 

Fyrri hluti verkefnisins var afturvirk gagnarannsókn sem fól í sér söfnun og meðhöndlun gagna úr 

sjúkraskrám einstaklinga sem áttu beiðni frá minnismóttöku Landspítala til talmeinaþjónustu Landspítala 

vegna tjáskiptavanda árin 2015-2020. Tilgangurinn var, líkt og áður sagði, að kortleggja greiningarferli 

og niðurstöður greininga PPA á Íslandi. Hér á eftir verður fjallað um framkvæmd gagnasöfnunar, því 

næst um úrvinnslu þeirra gagna sem lágu fyrir eftir gagnasöfnun og að lokum um tölfræðigreiningu 

þessara gagna.  

3.2.1 Framkvæmd gagnasöfnunar 

Höfundur verkefnis og leiðbeinandi hittust á Grensásdeild, endurhæfingardeild Landspítala, og öfluðu 

þar gagna úr Sögu, skráningarkerfi sem notað er á spítalanum. Ofangreint leyfi frá siðanefnd 

Heilbrigðisrannsókna á Landspítala veitti aðgang að sjúkraskrám þeirra einstaklinga sem komu á borð 

talmeinaþjónustu Landspítala í gegnum minnismóttöku spítalans árin 2015-20. 

Byrjað var á því að finna þá einstaklinga sem tilheyra úrtaki verkefnisins. Farið var í gegnum allar 

þær beiðnir sem borist hafa til talmeinaþjónustu spítalans á árunum 2015-20 frá minnismóttöku 

Landspítala en þar fer fram greining á heilabilunar- og minnissjúkdómum og meðferð við þeim. Þeir 

aðilar sem hafði verið vísað til talmeinaþjónustu vegna kyngingartregðu eingöngu voru fráflokkaðir. Við 

yfirferð komu í ljós beiðnir til talmeinaþjónustu vegna einstaklinga með minnissjúkdóma eða aðra tegund 

heilabilunar sem komu á borð talmeinafræðinga með öðrum leiðum en í gegnum minnismóttökuna. Þær 

beiðnir voru einnig fráflokkaðar, þrátt fyrir að vekja athygli rannsakenda, vegna þess að ekki hafði verið 

sótt um leyfi fyrir athugun á þeim. Þátttakendum var ekki gert viðvart um vinnslu á upplýsingum um þá 

þar sem almennt er ekki gerð krafa um það í gagnarannsóknum hjá siðanefnd Heilbrigðisrannsókna 

Landspítala. Við þessa yfirferð fundust 19 einstaklingar í úrtakið.  
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Þegar úrtakslistinn var tilbúinn sá höfundur verkefnis um að skoða kerfisbundið sjúkraskrá allra 

einstaklinga á listanum til að sækja þær upplýsingar sem lagt var upp með að skoða í verkefninu. Þær 

upplýsingar sem leyfi hafði verið veitt fyrir að sækja úr sjúkraskrá og jafnframt greina voru eftirfarandi: 

• Kennitala, kyn og aldur einstaklings þegar greiningarferli á sér stað (jafnt á minnismóttöku 

sem og í talmeinaþjónustu) 

• Greining þátttakenda og almenn niðurstaða talmeinafræðings 

• Upplýsingar sem koma fram á beiðnum til talmeinaþjónustu  

• Tímarammi greiningar og upphafspunktur einkenna 

• Listi yfir sérfræðinga sem koma að greiningu 

• Próf- og greiningarniðurstöður úr mati talmeinafræðings, taugasálfræðings og læknis 

 

Eftirfarandi skimanir og próf voru jafnframt til grundvallar:  

• Skiptihreyfingageta (diadochokinesis) (AMR + SMR) 

• Frenchay Dysarthria Assessment – önnur útgáfa (FDA-2) 

• Ritunar- og upplestrarprófun talmeinafræðings 

• Western Aphasia Battery (WAB) 

• Boston Diagnostic Aphasia Examination (BDAE)  

• Boston Naming Test (BNT) 

• Reading Comprehension Battery for Aphasia (RCBA) 

• Málsýni 

• Mini-Mental State Exam (MMSE) 

• Áttunarspurningar 

• Tafarlaust og seinkað minni fyrir sögu A (Wechsler Memory Scale, WMS-R) 

• Tafarlaust og seinkað minni fyrir einfalda Rey-Osterrieth mynd  

• Tafarlaust og seinkað minni fyrir orðalista (Rey Auditory Verbal Learning Test, RAVLT) 

• Talnaraðir (úr Wechsler Adult Intelligence Scale, WAIS-III) 

• Talnatákn (Digit Symbol Substitution Test úr WAIS-III)  

• Orðflæði (H, S og dýr) 

• Reikningsdæmi 

• Kópía (Rey-Osterrieth mynd) 

• Klukkupróf (teiknun og lesið af klukkum) 

• Slóðarpróf A og B 

• Stroop próf  

• Stytt útgáfa af Token prófi 

• Kökuþjófnaðurinn 

 
Gögnin sem sótt voru í sjúkraskrár voru skráð í textaskjal og voru nöfn allra einstaklinga sem komu 

fram í sjúkrasögum, jafnt skjólstæðinga, sérfræðinga sem og annara dulkóðuð áður en úrvinnsla hófst í 

þeim tilgangi að engin persónugreinanleg gögn gætu verið nýtt til úrvinnslunnar. 

Kennitölur einstaklinga í úrtaki voru skráðar í töflureikni. Eftir að öll gögn höfðu verið sótt í Sögu var 

hverjum einstaklingi gefið þátttakandanúmer frá 1-19. Listi með kennitölum einstaklinga var geymdur á 

minnislykli sem höfundur verkefnis hafði ekki aðgang að á meðan á rannsókn stóð. Að rannsókn lokinni 

var upplýsingum á minnislykli eytt.  

3.2.2 Úrvinnsla gagna 

Eftir að gögn höfðu verið sótt í Sögu og persónugreinanleg gögn tekin út hóf höfundur verkefnis úrvinnslu 

gagnanna. Úrvinnsla fór fram á þann hátt að útbúið var töflureikniskjal (forritið Excel var notað) þar sem 

færðar voru inn allar þær breytur sem til stóð að skoða í rannsókninni. Sömuleiðis voru gerðir kóðar fyrir 
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hverja breytu fyrir sig til að auðvelda tölfræðiúrvinnslu. Rannsakandi leitaði svo handvirkt í áðurnefndu 

textaskjali sem innihélt upplýsingar úr sjúkraskrá þátttakenda að þeim upplýsingum sem átti að færa inn 

í breytur í töflureikni.  

Fjölmargar breytur voru skoðaðar. Þær grunnupplýsingar sem voru teknar saman voru: kyn 

þátttakanda, aldur við upphaf þjónustu á minnismóttöku, lengd þjónustu á minnismóttöku, lengd 

talmeinaþjónustu, aðkoma talmeinafræðings, aðkoma taugasálfræðings, aðkoma læknis, tímasetning á 

upphafspunkti einkenna og hvort um PPA-grun og/eða minnistruflun væri að ræða. Þær upplýsingar 

sem voru sóttar úr nótum taugasálfræðings voru hvort taugasálfræðilegt mat hafi verið framkvæmt og 

hver niðurstaða úr því var. Upplýsingar sem sóttar voru úr nótum læknis voru: hvort læknismat hafi verið 

framkvæmt, hvort MMSE greining hafi verið framkvæmd, hver MMSE tala var, hvort um Pick‘s, væga 

vitræna skerðingu, Parkinson‘s, Alzheimer‘s eða PPA greiningu hafi verið að ræða, hvort læknir nefndi 

PPA grun í mati sínu og hver lokagreining læknis reyndist vera. Upplýsingar sem sóttar voru í nótur 

talmeinafræðings voru: hvort talmeinafræðilegt mat hafi verið framkvæmt og hvað beiðni frá lækni til 

talmeinaþjónustu fól í sér. Einnig var athugað hvort eftirfarandi atriði hafi verið prófuð og hvort þau 

reyndust vera skert: skrift, lestur, AMR, SMR, reikningur, málfræði, mállegt verkstol, skilningur, 

endurtekning, hljóðabrengl, þvogl og orðminni. Sömuleiðis var athugað hvort eftirfarandi próf hafi verið 

lögð fyrir og hver niðurstaða þeirra var: WAB, BDAE, BNT, RCBA. Athugað var hvort málsýni hafi verið 

tekið, hvaða greiningarflokk talmeinafræðingur skráði hjá einstaklingum og hver niðurstaða 

talmeinafræðings reyndist vera. Lagt var upp með að skoða þau próf og atriði sem talin eru greinandi 

fyrir PPA.  

3.2.2.1 Þátttakendur 

Þátttakendur voru allir þeir einstaklingar sem vísað var til talmeinaþjónustu Landspítalans í gegnum 

minnismóttökuna á árunum 2015-2020 vegna tjáskiptavanda. Einstaklingar sem uppfylltu þessi skilyrði 

voru 19 talsins og fóru þeir allir í úrtak rannsóknarinnar. Í úrtakinu voru fjórtán konur og fimm karlar á 

aldrinum 54-85 ára. Meðalaldur var 69,8 ár og var staðalfrávikið 8 ár. Hverjum þátttakanda var gefið 

númer frá 1-19. Við úrvinnslu gagna úr sjúkraskrá voru þeir aðilar sem höfðu komið til talmeinaþjónustu 

í gegnum minnismóttöku nefndir MM (sem stytting á orðinu minnismóttaka) og því er hér rætt um 

þátttakendur MM1-19. 

3.2.2.2 Tölfræðiúrvinnsla   

Tölfræðileg úrvinnsla var unnin í Microsoft Excel ásamt því að myndir og gröf voru útbúin í sama forriti. 

Töflur voru teiknaðar í Microsoft Word. Höfundur sá sjálfur um úrvinnslu tölfræðigreiningar með hjálp 

leiðbeinanda verkefnisins auk þess sem leitað var til Tölfræðiráðgjafar Heilbrigðisvísindasviðs Háskóla 

Íslands varðandi vafaatriði. Vegna lítils þátttakendafjölda og mikils breytileika í því hvort upplýsingar 

lágu fyrir um rannsakaðar breytur var afráðið að aðeins væru forsendur fyrir lýsandi tölfræði en ekki 

ályktunartölfræði í rannsókninni. 

3.3 Seinni hluti: Þýðing PASS-kvarðans 

Seinni hluti verkefnisins fólst í þýðingu PASS-kvarðans af ensku yfir á íslensku. Finna má þá útgáfu sem 

þýdd var (útgáfa 5.1) í fylgiskjali C og meðfylgjandi spurningalista i fylgiskjali D. Sú þýðingaraðferð sem 

var valin var gerð tveggja hliðstæðra þýðinga þar sem sú aðferð þótti ákjósanleg í framkvæmd ásamt 
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því að hún var talin henta mælitækinu og ætlaðri notkun þess best af þeim aðferðum sem komu til 

greina. Þýðingaferli var byggt á leiðbeiningum próffræðinga varðandi þýðingar mælitækja (Einar 

Guðmundsson, 2005-2006; Sigurgrímur Skúlason, 2005) ásamt því að horft var til líkans sem Colina 

o.fl. settu fram sem mótsvar við bakþýðingu (2017). Einnig var horft til Skopos 

þýðingarfræðikenningarinnar (Reiß og Vermeer, 2014) ásamt því að stuðst var við þýðingarleiðbeiningar 

Alþjóðlegu prófanefndarinnar (ITC Guidelines for Translating and Adapting Tests (Second Edition), 

2017). Fjallað var um þessar leiðbeiningar og kenningar fyrr í þessu verkefni (sjá kafla 1.5).  

Freistandi þótti að miða aðferðarfræði þýðingar við þýðingar PASS-kvarðans á önnur tungumál en í 

ljós kom að PASS-kvarðinn hafði aðeins verið þýddur á spænsku þegar þýðingarferli hófst (Borovinsky 

o.fl., 2015). Ekki tókst að finna upplýsingar um aðferðarfræði að baki þeirrar þýðingar. Eftir að 

þýðingarferli var hafið kom aftur á móti út ítölsk þýðing á kvarðanum (Petrillo o.fl., 2021) en þýðingarferli 

þessa verkefnis var komið of langt á leið til að hægt væri að miða við þá aðferðarfræði sem notuð var 

þar. Rétt er þó að geta að í ítölsku þýðingunni var notast við gerð tveggja sjálfstæðra þýðinga (ein þýðing 

frá talmeinafræðingi og önnur frá leikmanni), áliti rýnihóps ásamt bakþýðingaraðferð. Þýðingin var að 

lokum forprófuð á einstaklingum með PPA og aðstandendum þeirra. 

Til greina kom að notast við bakþýðingu í þýðingarferli PASS-kvarðans enda hefur verið rökstutt að 

það auki gæði þýðingar að nota bakþýðingu framar því að þýða aðeins frá frummálinu yfir á mál 

þýðingarinnar (Brynja Örlygsdóttir og Erla Kolbrún Svavarsdóttir, 2005; Colina o.fl., 2017). Engin 

þýðingaraðferð er gallalaus en fjallað var stuttlega um mögulega ókosti bakþýðingar í kafla 1.5. 

Bakþýðing þótti því ekki henta fyrir þetta þýðingarferli en líkt og kom fram fyrr í þessu verkefni ætti alltaf 

að líta til samhengis þegar þýðingaraðferð er valin. Ekki var talið að bakþýðing myndi bæta gæði 

þýðingar PASS-kvarðans þar sem þýðingin er nytjaþýðing. Því var fyrst og fremst horft til þess að þeir 

talmeinafræðingar sem nota kvarðann og þeir skjólstæðingar og aðstandendur sem fylla út 

spurningalistann leggi réttan skilning í það sem kemur fram á mælitækinu ásamt því að gætt var að því 

að verið væri að mæla hugsmíðirnar á sama hátt á íslensku og á ensku.  

Vert er að minnast á að forprófun er æskilegur hluti af þýðingarferlinu. Með forprófun fást upplýsingar 

um próffræðilega eiginleika atriða innan mælitækisins eins og þyngd, aðgreiningarhæfni, tengsl við 

önnur atriði og ytri breytur (Sigurgrímur Skúlason, 2005). Slík prófun rúmast hins vegar ekki innan þessa 

verkefnis þar sem aðeins fáir einstaklingar eru á hverjum tíma í þjónustu á Landspítalanum vegna PPA. 

Því yrði umfang forprófunar mikið og tímafrekt og ekki fýsilegt innan meistaranemaverkefnis. Niðurstöður 

verkefnisins ættu þó að skapa mikilvægan grundvöll fyrir forprófun. 

Réttmætis- og áreiðanleikaprófun er að sama skapi ákjósanleg. Þýðendur ítölsku útgáfu kvarðans 

bentu þó réttilega á að með því að aðskilja þýðingarferli frá réttmætis- og áreiðanleikaprófun er hægt að 

skapa betri grundvöll fyrir nánari réttmætisathuganir. Þetta er mikilvægt með sjaldgæfar skerðingar þar 

sem slíkar prófanir krefjast fjölmenns úrtaks. Með því að birta þýðinguna er athygli vakin á mælitækinu 

og skerðingunni sömuleiðis og þar með eykst möguleiki á að fá stærra úrtak fyrir frekari prófanir (Petrillo 

o.fl., 2021). 
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3.3.1 Framkvæmd þýðingar 

Eftir að þýðingaraðferð var valin hófst eiginleg þýðing kvarðans. Þýðendur voru höfundur þessa 

verkefnis, Ingibjörg Rúnarsdóttir, íslenskufræðingur og meistaranemi í talmeinafræði og leiðbeinandi 

verkefnisins, Iris Edda Nowenstein, talmeinafræðingur og doktorsnemi í íslenskri málfræði. Báðir aðilar 

töldust hæfir til verksins en almennt er talið æskilegt að þýðendur hafi færni á fimm sviðum þegar kemur 

að því að þýða slík mælitæki. Í fyrsta lagi verði þeir að búa yfir fullnægjandi kunnáttu í upprunamálinu 

og þýðingarmálinu (hér enska og íslenska), í öðru og þriðja lagi að hafa ágæta þekkingu á 

menningarlegum sérkennum beggja samfélaga og þeim markhópi sem mælitækið er ætlað. Í fjórða lagi 

verði þeir að þekkja vel til hugsmíðarinnar sem mæld er og að lokum að hafa þekkingu á prófagerð 

(Sigurgrímur Skúlason, 2005). Töldust báðir þýðendur búa yfir þessari færni vegna menntunar sinnar 

og reynslu.  

Þýðing fór fram á þann hátt að þýðendur þýddu kvarðann og matslistann hvor í sínu lagi. Þegar 

frumþýðingu var lokið báru þýðendur þýðingarnar tvær saman og samræmdust um heppilegustu 

þýðinguna á hverju atriði fyrir sig. Þá var leitast við að hafa orðalag spurningalistans, sem ætlaður er 

aðstandendum, þannig að ófaglærðir aðilar ættu auðvelt með að skilja þau atriði sem spurt var um. Við 

þýðingu kvarðans var fremur notast við fagmál þar sem hann á að vera fylltur út af talmeinafræðingum. 

Þegar ósamræmi beggja þýðinga hafði verið jafnað blöstu enn við vangaveltur og vafaatriði. Þá var 

leitað til rýnihóps þýðingarinnar, sem stóð saman af höfundi og leiðbeinanda þessa verkefnis ásamt 

Ester Sighvatsdóttur, yfirtalmeinafræðingi á Landspítalanum og Helgu Thors, doktor í talmeinafræði. Fór 

sá hópur yfir hina sameiginlegu þýðingu og bar saman við frumútgáfu ásamt umræðum um ólíkan 

skilning og sjónarmið ýmissa atriða. Gekk þessi rýnihópur frá texta sem gerður var á grunni beggja 

þýðinga. Því næst var haft samband við þýðingarfræðing, Gauta Kristmannsson, prófessor við Háskóla 

Íslands. Var hann fenginn til að koma með athugasemdir varðandi þýðinguna ásamt því að svara 

spurningum um þau óvissuatriði sem enn stóðu eftir. Eftir fund með þýðingafræðingi sammæltust 

þýðendurnir tveir um lokatexta þýðingar. Að lokum var texti prófarkalesinn af höfundi verkefnisins.  

3.3.2 Hagkvæmnisathugun  

Hagkvæmnisathugun var framkvæmd á þann hátt að haft var samband við talmeinafræðinga, 

taugasálfræðinga og öldrunarlækna sem hafa reynslu af því að starfa með þeim skjólstæðingahópi sem 

er til rannsóknar í þessu verkefni og teljast dómbærir á nytsemi íslenskrar þýðingar PASS-kvarðans. 

Sex manns: þrír talmeinafræðingar, tveir taugasálfræðingar og einn öldrunarlæknir, tóku þátt í matinu. 

Telst sá fjöldi nægilegur þar sem úrtak hagkvæmnisathuganna þarf ekki að vera stórt.  

Þátttakendur fengu sendan tölvupóst þar sem verkefnið var kynnt fyrir þeim auk þess að þeir fengu 

skjal með upplýsingum um PPA og PASS-kvarðann til glöggvunar á umfjöllunarefni verkefnisins. Auk 

þess fengu þátttakendur í hendurnar íslenska þýðingu PASS-kvarðans og meðfylgjandi spurningalista 

ásamt skjali með spurningalista fyrir hagkvæmnisathugunina.  

Spurningalistinn innihélt spurningar sem sneru að því hvort þátttakandi teldi grundvöll vera fyrir því 

að nota íslenska þýðingu PASS-kvarðans og meðfylgjandi spurningalista í mati og meðferð við PPA eða 

við versnandi málstoli af öðrum völdum en PPA. Einnig voru þátttakendur spurðir hvort þeir teldu 
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mögulegt notagildi þýðingarinnar kalla á forprófun og réttmætisathugun. Auk þess voru þátttakendur 

beðnir um að koma með ábendingar varðandi þýðinguna sem gæti þurft að breyta eða bæta.  

Eftir að svör höfðu borist voru þau tekin saman af höfundi verkefnis til að draga heildræna ályktun af 

hverri spurningu fyrir sig. Var það gert í samráði við leiðbeinanda verkefnisins sem einnig er annar 

þýðandi PASS-kvarðans. Ábendingar varðandi þýðingu voru metnar hver fyrir sig og farið eftir þeim 

þegar það átti við.  

Afrit tölvupósts til þátttakenda er að finna í fylgiskjali E og spurningalista hagkvæmnismats í fylgiskjali 

F.  
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður greint frá niðurstöðum rannsóknarinnar með tilliti til rannsóknarspurninga 

verkefnisins. Fyrst verða niðurstöður úr fyrri hluta verkefnisins, úttekt á greiningarferli PPA á Íslandi, 

reifaðar. Þar á eftir verður fjallað um seinni hluta rannsóknarinnar, þýðingarferli PASS-kvarðans úr ensku 

á íslensku.  

4.1 Greiningarferli PPA á Íslandi 

Hér verður fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar sem varða úttekt á greiningarferli PPA á Íslandi. Er 

það gert með því að skoða hverja rannsóknarspurningu fyrir sig í þeirri röð sem þær voru bornar upp í 

2. kafla.  

4.1.1 Fjöldi PPA greininga árlega  

Í fyrstu rannsóknarspurningu var spurt hversu margir greinast árlega með PPA í kjölfar greiningarferlis 

hjá minnismóttöku og talmeinaþjónustu Landspítala.  

 

 

Mynd 1. Yfirlit yfir einstaklinga sem flokkuðust með PPA greiningu á árunum 2015-20 í kjölfar 
greiningarferlis hjá minnismóttöku og talmeinaþjónustu Landspítala. 

 

Líkt og sjá má á mynd 1 voru aðeins tveir einstaklingar sem má segja að hafi fengið PPA greiningu 

á árunum 2015-20, en það voru þátttakendur 2 og 15. Í hvorugu tilfelli var tekið skýrt fram hvort 

viðkomandi greindist með PPA. Hvað varðar MM2 telur taugasálfræðingur að hugsanlega sé um nfv-

PPA að ræða eftir að MM2 hefur gengið í gegnum taugasálfræðilegt mat. Síðar, sama ár, skrifar læknir 

í göngudeildarskrá að MM2 sé með nfv-PPA en ekki er ljóst hvaðan sú greining kemur en mögulega er 

hún gripin frá taugasálfræðingi. Þar kemur einnig fram að viðkomandi var ekki með vitræna skerðingu 
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en aðallega málstol. Læknir skráir greininguna framheilabilun, eða dementia in pick‘s disease (G31.0+). 

Ári eftir mat taugasálfræðings og læknis, og jafnframt rúmu ári eftir að talmeinafræðilegt mat hefur fyrst 

verið gert á Landspítala kemur fram í dagnótu talmeinafræðings að einkenni viðkomandi samræmist 

nfv-PPA. Talmeinafræðingur gat því, út frá fyrra mati, metið að um versnandi tjáskiptafærni var að ræða. 

Út frá þessum upplýsingum virðist MM2 kljást við PPA og þar sem talmeinafræðingur segir einkenni 

samræmast skerðingunni eftir að viðkomandi hefur gengið undir taugasálfræðilegt mat og læknisskoðun 

flokkast MM2 hér með PPA greiningu.  

MM15 fékk tilvísun í mat hjá talmeinafræðingi og taugasálfræðingi ásamt mænuvökvagreiningu eftir 

viðtal hjá lækni á minnismóttöku. Eftir að talmeinafræðingur hafði metið MM15 ritar hann í dagnótur að 

erfiðleikar MM15 komi helst fram í orðminni og málskilningi. Telur hann að einkenni gætu passað við sv-

PPA eða lv-PPA. Taugasálfræðilegt mat var gert nokkrum dögum síðar og tekur taugasálfræðingur fram 

að mat hans styðji niðurstöðu talmeinafræðings og telur líklegast að um sv-PPA sé að ræða og að MM15 

sé þá þegar komin á stig heilabilunar. Mánuði síðar hittir viðkomandi lækni sem þá hefur einnig í höndum 

niðurstöður úr mænuvökvatöku. Byggt á þessum niðurstöðum telur hann að MM15 sé mögulega með 

sv-PPA eða lv-PPA eða ódæmigerðan Alzheimer. Ári síðar kemur fram í nótu læknis að MM15 sé með 

snemmkominn Alzheimer með áberandi lv-PPA einkennum. Tveimur árum eftir það, eða þremur árum 

eftir að viðkomandi leitar fyrst til minnismóttöku, kemur fram í nótu læknis að MM15 sé með Alzheimer 

greiningu og lv-PPA af völdum AS eða heilabilun á grunni AS með vaxandi málstolseinkennum. Það má 

því segja að MM15 hafi fengið PPA greiningu þótt það hafi ekki verið með afgerandi hætti og í raun ekki 

greint á milli hvort um AS eða PPA hafi verið að ræða.  

Í flestum tilfellum þar sem PPA grunur var uppi eru erfiðleikarnir sem lýst er í sjúkraskrá ekki ólíkir 

einkennum PPA en aðilarnir enda þó ekki með PPA greiningu. Í tilfelli MM1 finnst lækni líklegt í upphafi 

greiningaferlis að um PPA af einhverjum toga sé að ræða. Taugasálfræðingur tekur undir það en telur 

ekki hægt að staðfesta gruninn þar sem vissir þættir falla ekki að einkennamynd PPA. Þótt að læknir 

nefni í beiðni sinni til talmeinafræðings að MM1 sé mögulega með PPA nefnir talmeinafræðingur 

skerðinguna ekki í dagnótum sínum og virðist ekki leitast við að greina hvort um sé að ræða PPA eða 

ekki. Fremur lýsir hann einkennum skjólstæðingsins út frá niðurstöðum prófana. Tæpum þremur árum 

síðar kemur fram að lokagreining læknis sé ódæmigerður Alzheimer þar sem málstol er mest áberandi.  

Hjá MM4 er það aðeins taugasálfræðingur sem nefnir PPA grun. Má þá nefna að minni mælist ekki 

óeðlilega slakt í taugasálfræðilegu mati en mállegir veikleikar koma þar fram. Læknir greinir viðkomandi 

með Alzheimer, bæði með minnisskerðingu og tjáningartruflun. Ljóst er út frá gögnum að viðkomandi er 

með versnandi málstol. Í beiðni læknis til talmeinaþjónustu kemur fram að viðkomandi sé með „taltregðu“ 

og ótýpískan Alzheimer og að skjólstæðingurinn segir að taltruflun sé það helsta sem hrjái hann. 

Talmeinafræðingur mælir veikleika í máli sem gætu passað við PPA. Þó minnist hvorki 

talmeinafræðingur né læknir á grun um PPA. 

Í tilfelli MM6 skráir talmeinafræðingur hjá sér að viðkomandi uppfylli ekki skilyrði fyrir greiningu á nfv-

PPA þar sem verkstolseinkenni eða málfræðistol séu ekki til staðar. Fremur líkist einkenni viðkomandi 

lv-PPA. Skjólstæðingi er boðinn nýr tími til að fara yfir ráðleggingar og æfingar en ekkert verður úr því. 

Eftir mat hjá talmeinafræðingi skráir læknir hjá sér að þótt lv-PPA gæti átt við eru vandamál á fleiri 
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sviðum, það virðist því vera að þótt tjáskiptagetu fari hnignandi sé það ekki endilega helsta vandamál 

viðkomandi og því líklega ekki um PPA að ræða. 

Hjá MM13 gefur taugasálfræðilegt mat til kynna byrjandi PPA þótt niðurstöður séu ekki afgerandi. 

Viðkomandi afþakkar frekari eftirfylgd og er því ekki metinn af talmeinafræðingi og því ekki hægt að 

segja nánar til um hvort PPA sé að ræða. 

MM18 er með einkenni lv-PPA samkvæmt taugasálfræðilegu mati og mati hjá talmeinafræðingi. 

Talmeinafræðingur bendir þá á að þar sem máltruflun sé ekki helsti vandi viðkomandi, með hliðsjón af 

taugasálfræðilegu mati, sé ekki um PPA að ræða.  

Að ofansögðu er ljóst að ekki er hægt að tala um árlegan fjölda PPA greininga hérlendis, heldur 

fremur að aðeins greinist stöku einstaklingur á nokkurra ára fresti. Grunur um PPA er algengari en 

staðfestar greiningar. Í því samhengi er áhugavert að rýna betur í tilvísanir vegna gruns um PPA og er 

það gert hér á eftir. 

4.1.2 Tilvísanir vegna PPA gruns 

Spurt var hversu hátt hlutfall af tilvísunum minnismóttöku Landspítalans til talmeinaþjónustu vegna 

tjáningarvanda eru vegna gruns um PPA og hversu margar þeirra enda með PPA greiningu.  

 

 

Mynd 2. Hlutfall þátttakenda með grun um PPA, N = 19. 

 

Á árunum 2015-20 var sjö einstaklingum vísað frá minnismóttöku til talmeinaþjónustu vegna gruns 

um PPA. Áður kom fram að 19 voru í úrtakinu og líkt og sjá má á mynd 2 voru því 37% tilvísana vegna 

gruns um PPA og voru 63% tilvísana vegna tjáningarvanda sem talinn var af öðrum orsökum eða ekki 

tekið fram hver var. 

Eins og áður hefur komið fram enduðu aðeins tveir með greiningu, eða 11% þeirra sem fengu tilvísun 

frá minnismóttöku á talmeinaþjónustu vegna tjáningarvanda á umræddum tíma. Í öllum sjö tilvikum þar 

sem PPA grunur var uppi sá læknir um að senda tilvísun frá minnismóttöku til talmeinaþjónustunnar, 
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enda eru það aðeins læknar sem eiga að senda slíka beiðni. Einn aðili til viðbótar, MM4, var einnig með 

grun um PPA en í því tilviki var það aðeins taugasálfræðingur sem nefnir þann grun. Honum var ekki 

vísað til talmeinaþjónustu vegna gruns um PPA heldur vegna málstols almennt.  

Til að kanna betur hverjir það eru sem vekja athygli á mögulegri PPA greiningu var athugað hvaða 

sérfræðingar nefna eða renna stoðum undir PPA grun í nótum sínum. Mynd 3 sýnir þau 8 tilvik þar sem 

PPA grunur var nefndur eða studdur í sjúkraskrá.  

 

 

Mynd 3. Flæðirit yfir sérfræðinga sem nefna PPA grun.c 

 

Eins og lesa má úr myndinni nefnir læknir í öllum tilfellum nema einu PPA grun. Í því tilviki var 

taugasálfræðingur einn um að nefna PPA grun. Talmeinafræðingur er aldrei einn um að nefna möguleika 

á PPA. Í tveimur tilvikum nefna allir sérfræðingar PPA grun og eru það þau tilvik þar sem aðilarnir 

flokkuðust með PPA greiningu, MM2 og MM15. 

4.1.3 Þjónustuferli varðandi PPA greiningar á Íslandi  

Spurt var hvernig þjónustuferli varðandi PPA fer fram hérlendis og hvaða próf eru notuð til greiningar á 

því. Til að svara því var skráð niður hvaða sérfræðingar koma að greiningu þegar PPA grunur er uppi. 

 

c TS = Taugasálfræðingur. TMFR = Talmeinafræðingur. 
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Mynd 4. Flæðirit yfir sérfræðinga sem koma að greiningu þegar PPA grunur er uppi. 

 

Á mynd 4 sést að í öllum beiðnum til talmeinaþjónustu frá minnismóttöku höfðu einstaklingarnir farið 

í læknismat. Öllum þessum skjólstæðingum var vísað til talmeinafræðings og taugasálfræðings í 

kjölfarið. Á meðfylgjandi mynd má sjá að allir einstaklingar skiluðu sér í taugasálfræðilegt mat en ekki 

leituðu allir aðilar sér þjónustu talmeinafræðings. Flestir, eða 87,5% fóru í taugasálfræðilegt mat og mat 

hjá talmeinafræðingi eftir læknismat. Minna hlutfall, eða 12,5% fóru aðeins í taugasálfræðilegt mat. 

Enginn fór eingöngu til talmeinafræðings eftir læknismat. Taugasálfræðilegt mat fer fram á 

minnismóttöku Landspítalans eða hjá sjálfstætt starfandi taugasálfræðingum. 

Athugað var hvaða próf talmeinafræðingur lagði fyrir þegar PPA grunur var uppi. Sjö manns leituðu 

til talmeinafræðings sem voru með grun um PPA. Líkt og sjá má á töflu 3 var skrift prófuð í flestum 

tilfellum, einnig var málsýni yfirleitt tekið og voru prófin BDAE og BNT yfirleitt lögð fyrir. WAB var oftar 

en ekki lagt fyrir, eða í fjórum af sjö tilvikum en lestur var kannaður í þremur af sjö tilvikum. AMR var 

aðeins athugað hjá tveimur einstaklingum af sjö. 

 

Tafla 3. Próf sem talmeinafræðingur leggur fyrir þegar grunur er um PPA, N = 7. 

Var próf 
lagt fyrir? 

Prófatriði eða nafn á prófi 

 Skrift Lestur WAB BDAE BNT Málsýni AMR 

 Fjöldi  

Já 5 3 4 5 5 5 2 

Nei 2 4 3 2 2 2 5 

 

Ekki reyndist unnt að bera saman niðurstöður prófa, líkt og til stóð, þar sem tölulegar niðurstöður 

prófa voru ekki skráðar nógu oft til að samanburður gæti gefið lýsandi mynd.  

Þegar lengd á greiningarferli hjá einstaklingum með PPA grun var skoðuð kom í ljós að meðaltími 

frá fyrstu heimsókn á minnismóttöku þar til beiðni var send á talmeinaþjónustu var 43 dagar og 
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staðalfrávikið 33. Tilvikin voru fimm, þar sem þau tilvik þar sem lengd á ferli var ekki alveg ljóst var 

sleppt. Meðaltími frá fyrstu heimsókn á minnismóttöku fram að þjónustu hjá talmeinafræðingum 

Landspítala var 69 dagar og staðalfrávik 24 dagar. Einstaklingar í úrtaki voru fjórir þar sem þau tilvik þar 

sem lengd á ferli var óljós eða þar sem viðkomandi leitaði ekki þjónustu talmeinafræðings var sleppt í 

útreikningum. 

4.1.4 Niðurstöður einstaklinga með PPA grun og/eða PPA greiningu 

Athugað var hvort eitthvað væri einkennandi í niðurstöðum þeirra sem eru með grun um PPA eða 

greinast með PPA hérlendis. 

Byrjað var á að líta á grunnupplýsingar þeirra aðila sem greindust með PPA. Þar kemur fram að MM2 

var 67 ára þegar ferli á minnismóttöku hófst og var viðkomandi karlkyns. MM15 er kvenkyns og var hún 

65 ára þegar ferli hófst. Í gögnum MM2 kemur fram að bera fór á einkennum fjórum árum fyrir komu á 

minnismóttöku, eða þegar viðkomandi var um 63 ára. Ekki er tekið fram hvenær bera fór á einkennum 

hjá MM15.  

Næst voru einstaklingar með PPA grun og þeir sem voru ekki með PPA grun bornir saman varðandi 

minnistruflun, MMSE skor og máltruflun. Aðeins voru þeir taldir með sem höfðu farið í viðeigandi mat. 

Einstaklingur taldist hafa vísbendingu um minnistruflun þegar læknir og/eða taugasálfræðingur tók það 

fram í nótum sínum. Á töflu 4 má sjá að hlutfallslega fleiri einstaklingar með grun um PPA hafa 

vísbendingu um minnistruflun. MMSE tölur voru reiknaðar út frá þeim einstaklingum þar sem MMSE 

skor úr læknisathugun kom fram, sem voru 16 tilvik. Stundum var fleiri en ein MMSE niðurstaða og var 

þá sú nýjasta notuð þar sem sú tala var talin mest lýsandi fyrir lokagreiningu læknis. MMSE meðalskor 

er sambærilegt hjá báðum hópum. Athygli er þó vakin á því að MMSE prófun var lögð fyrir alla þá sem 

voru með grun um PPA en aðeins 73% þeirra sem höfðu ekki grun um PPA. Hátt skor á prófinu er merki 

um góða vitræna færni, 27-30 stig á prófinu samsvara eðlilegri vitrænni getu, 21-26 stig benda til vægrar 

skerðingar á vitrænni getu, 11-20 stig benda til töluverðrar skerðingar og 0-10 stig til alvarlegrar 

skerðingar á vitrænni getu. Meðalskor hjá báðum hópum var um 22, sem bendir til vægrar heilabilunar. 

Einstaklingar sem höfðu farið í talmeinafræðilegt mat voru 15 talsins. Einstaklingar með málstol töldust 

vera þeir sem talmeinafræðingur hafði skráð málstolsgreiningarkóða, R47.0, í sjúkraskrá.  

Málstolsgreiningar voru algengari hjá þeim sem voru með grun um PPA. 

 

Tafla 4. Vísbending um minnistruflun og málstol. 

PPA grunur 

Vísbending um 
minnistruflun 

(n = 19) 

MMSE meðalskor 

(n = 16) 

Málstol samkvæmt 
talmeinafræðingi 

(n = 15) 

Já 
7 af 8 

(87,5%) 
22 

6 af 7 

(87,5%) 

Nei 
7 af 11 

(63,6%) 
22,6 

4 af 8 

(50%) 
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Hóparnir voru bornir nánar saman með tilliti til niðurstaðna MMSE prófana. Kassaritið á mynd 5 sýnir 

þennan samanburð.   

 

 

Mynd 5. MMSE skor eftir því hvort grunur var um PPA hjá einstaklingum eða ekki. 

 

Mynd 5 sýnir að dreifing MMSE skors er heldur meiri hjá þeim sem voru ekki með grun um PPA. Þótt 

að meðaltalið sé örlítið hærra hjá þeim sem voru ekki með PPA grun nær skeggin niður að 9 stigum hjá 

þeim hópi en lægsta útkoma hjá þeim sem voru með PPA grun er 16.  

Tafla 5 sýnir greiningarflokk og samantekt á niðurstöðu einstaklinga sem metnir voru af 

talmeinafræðingi. Greiningarflokkur sem er skráður í töflu er nýjasta greining talmeinafræðings. Í 

samantekt á niðurstöðu kemur fram hvað mældist skert en ekki hvað mældist í lagi. Ef litið er á töfluna 

sést vel það sem kemur á annan hátt fram í töflu 4, en það er að 10 einstaklingar af þeim 15 sem skila 

sér í mat hjá talmeinafræðingi fá málstolsgreiningarkóða R47.0, eða 67%. Í fimm af sjö niðurstöðum 

greinir talmeinafræðingur orðminniserfiðleika þegar grunur er um PPA en aðeins í þremur af átta 

niðurstöðum þegar ekki er um PPA grun að ræða. Taflan sýnir einnig að talmeinafræðingur nefnir grun 

um PPA aðeins í fjórum niðurstöðum af sjö þegar PPA grunur er uppi.  
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Tafla 5. Niðurstaða talmeinafræðings. 

Númer 
þátttakanda 

PPA Grunur Greiningarflokkurd Samantekt á niðurstöðu 

1 Já R47.0 
Orðminniserfiðleikar, skert minni og 

skert lestrargeta 

2 Já R47.0, R48.2, R49.0  

Versnandi málstol: skert tjáning, skrift 
og lestur. Mállegt og munnlegt 

verkstol. Skilningur ágætur en fer 
versnandi. Samræmist nfv-PPA 

einkennum. 

3 Nei R47.0 
Alvarlegt altækt málstol vegna 

heilablóðfalls 

4 Já R47.0 
Orðminniserfiðleikar, skertur 

skilningur á flóknari setningagerðum, 
skert skrift og lestur 

6 Já R47.0 
Orðminniserfiðleikar, skertur 
skilningur. Mögulega lv-PPA 

8 Nei NA Ekki merki um máltruflun 

10 Nei R47.1, R13 
Þvogl, skert raddmyndun og skert 

hreyfing talfæra 

11 Nei R47.0 

Væg/miðlungsalvarleg máltruflun, 
skert tjáning og skertur lestur. Vægt 

þvogl og jafnvel vægt mállegt verkstol. 
Orðminniserfiðleikar, stuttar segðir. 

12 Nei R47.1, R13 Væg kyngingartregða, alvarlegt þvogl 

14 Nei R47.0 
Málstol einkennist af 

orðminniserfiðleikum, skertur lestur 

15 Já R47.0 

Alvarlegir orðminniserfiðleikar og 
skertur málskilningur. Merkingar-og 
hljóðkerfislegar parafasíur. Einkenni 
gætu passað við lv-PPA eða sv-PPA 

16 Nei 

 

R47.0 

 

Skilnings- og orðminniserfiðleikar. 
Frásögn í skeytastíl. Skertur skilningur 

  

 

dGreiningarflokkarnir standa fyrir eftirfarandi atriði: R13: Kyngingartregða, R47.0: Tormæli og málstol, 

R47.1: Framsagnartregða og framsagnarstol, R48.2: Verkstol, R49.0: Raddtruflun. 
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á málfræðilega flóknum setningum og 
fjölþrepa fyrirmælum. 

17 Já NA 
Ekki sértæk máltruflun, skert áttun og 

minni 

18 Já 
R47.0 

 

Væg máltruflun, orðminniserfiðleikar, 
skert túlkun flóknari leiðbeininga og 
skert talflæði í sjálfsprottnu tali. Ekki 

PPA með hliðjón af TS mati 

19 Nei NA Ekki sértæk máltruflun, skert minni 

 

Að lokum var skoðað hver lokagreining læknis var þegar PPA grunur er uppi og niðurstöður settar 

upp í súlurit. 

 

 

Mynd 6. Stöplarit yfir lokagreiningu læknis þegar PPA grunur er uppi. 

 

Mynd 6 sýnir að Alzheimergreining er algengasta lokagreining læknis þegar grunur er um PPA. Oftast 

er þá um afbrigðilega og blandaða gerð AS að ræða. Önnur tegund lokagreiningar var framheilabilun, 

eða Pick‘s heilabilun og auk þess ótilgreind vitglöp. Hér skal tekið fram að ekki er til sérstakur 

greiningarkóði fyrir PPA. 

Hér hefur verið farið yfir niðurstöður þess hluta rannsóknarinnar sem fjallar um úttekt á greiningarferli 

PPA á Íslandi. Í næsta kafla verður fjallað um þann hluta rannsóknarinnar sem snýr að þýðingaferli 

PASS-kvarðans á íslensku. 

0 1 2 3

Ótilgreind vitglöp

Pick's heilabilun

Vitglöp í alzheimerssjúkdómi,
afbrigðileg og blönduð gerð

Vitglöp í alzheimerssjúkdómi,
síðkominn

Vitglöp í alzheimerssjúkdómi,
snemmkominn

Fjöldi

L
o
k
a
g
re

in
in

g
 l
æ

k
n
is
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4.2 Þýðing PASS-kvarðans 

Í þessum kafla er fjallað um niðurstöður á þýðingu PASS-kvarðans úr ensku á íslensku og það ferli sem 

fylgdi þýðingunni. Tveir þýðendur þýddu PASS-kvarðann og meðfylgjandi spurningalista hvor í sínu lagi. 

Orðalag var sambærilegt að mestu og að jafnaði gekk vel að finna sameiginlega niðurstöðu ef eitthvað 

bar í milli. Þær vangaveltur og þau vafaatriði sem enn sátu eftir þegar þýðendur höfðu borið saman 

bækur sínar voru borin undir rýnihóp þýðingarinnar og því næst þýðingarfræðing ef á þurfti að halda.  

Ákveðið var að hafa ekki algjört samræmi í íslensku þýðingunni á milli þýðinga ákveðinna hugtaka á 

spurningalistanum og á kvarðanum. Var þetta gert þar sem að notkun listans og kvarðans er nokkuð 

ólík og þeir hópar sem fylla listann út annars vegar (aðstandendur) og kvarðann hins vegar 

(talmeinafræðingar) mjög frábrugðnir hvor öðrum. Líkt og áður hefur komið fram var valið að nota 

almennara mál í þýðingu spurningalistans en við þýðingu kvarðans þar sem meira sérfræðimál var valið. 

Það reyndist snúnara að þýða ákveðin hugtök framar öðrum. Í upphafi kvarðans og spurningalistans 

er beðið um patient name þar sem skrifa á nafn þess sem er verið að meta. Erfitt þótti að finna viðeigandi 

þýðingu á orðinu patient en orðið sjúklingur þótti tiltölulega gildishlaðið og ekki endilega lýsandi fyrir 

þann sem verið er að meta. Þýðendur ákváðu að hafa nafn skjólstæðings í þýðingunni til að ekki færi á 

milli mála hvaða nafn ætti að skrá á línuna. 

Erfitt þótti að finna góða þýðingu á orðinu meaningful. Í spurningalistanum var ákveðið var að nota 

íslenska orðið merkingarbær og í kvarðanum er orðið ýmist þýtt sem innihald, innihaldsríkur eða 

merkingarbær.  

Enska orðið phrases reyndist nokkuð snúið í þýðingu. Þýðendur voru sammála um að þarna væri 

orðið setningarliður lýsandi en ekki þótti ákjósanlegt það hugtak þar sem það þótti of málfræðimiðað. 

Þýðing orðsins var því látin velta á notkun. Í spurningalistanum var forðast að nota orðið frasi þar sem 

það gæti verið skilið sem lýsing á slangri og einnig voru þýðendur smeykir um að hugtakið orðasamband 

gæti verið misskilið sem orðatiltæki. Því var ákveðið að notast við setningabrot í flestum tilfellum en 

hugtakið setning ef það kom fram sem andstæða við hugtakið orð líkt og í hluta F., spurningu 2, lið e:  

Upprunalegur texti  

Starts to say a word or phrase but then changes it to something else 

Íslensk þýðing 

Byrjar á orði eða setningu en breytir síðan í eitthvað annað 

 

Meiri fjölbreytni var á þýðingu orðsins í kvarðanum sjálfum þar sem talið er að talmeinafræðingar, sem 

hafa dýpri skilning á viðfangsefninu, geti dregið ítarlegri ályktanir út frá samhengi þess sem spurt er um. 

Var þar kosið að nota þýðingarnar frasar, setningar, segðir eða orðasambönd eftir samhengi.  

Nokkurn tíma tók að ákveða heppilega þýðingu á orðinu activities. Á spurningalistanum er það á 

einum stað þýtt sem notkun (hluti F., spurning 5) en annars var valið að nota íslenska orðið athöfn þar 

sem það þótti mest lýsandi og í takti við málhefð, samanber orðasambandið „athafnir daglegs lífs“. Í 

kvarðanum kemur orðið fyrir á einum stað og er þá þýtt sem félagsþátttaka. 

Á öllum stigum þýðingarinnar var rætt hver heppilegasta þýðingin fyrir enska orðið writing væri og þá 

aðallega hvort heppilegra væri að nota íslensku orðin ritun eða skrift í þýðingunni. Tekin var sú ákvörðun 
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að nota bæði orðin til jafns. Sama merking er því lögð í bæði orðin í þýðingunni og hvort orð um sig 

notað þegar það þótti passa betur. Orðið handskrift er síðan notað þegar sérstaklega er vísað til 

rithandar viðkomandi.  

Í síðasta lið kvarðans kemur fram hugtakið novel language og var nokkuð rætt um heppilega þýðingu. 

Eftir nokkra umræðu innan rýnihópsins var ákveðið að að þýðingin sjálfsprottin máltjáning hentaði best 

í þessu samhengi.  

Vafaatriði varðandi þýðingu snerust ekki einungis um þýðingu stakra hugtaka heldur einnig 

framsetningu. Ber þar helst að nefna að breyting var gerð á íslensku þýðingunni hvað varðar 

persónufornöfn. Í ensku útgáfu spurningalistans er yfirleitt notað he/she til að vísa til einstaklingsins sem 

verið er að meta. Stungið var upp á að í íslensku þýðingunni yrði persónufornafninu hán bætt við til að 

öll kyn væru höfð með. Þýðingarfræðingur benti á að það væri fulllöng upptalning að hafa hann/hún/hán 

í hvert sinn sem verið er að vísa til einstaklingsins sem verið er að meta og stakk upp á að reyna ætti 

að sleppa persónutilvísunum eða frumlagi þar sem því væri við komið. Þýðendur voru sammála og fóru 

eftir ábendingunni. Niðurstaðan var því sú að nota að jafnaði orðið einstaklingur ásamt 

persónufornafninu hann. Ákveðið var að nota orðið viðkomandi inn á milli til að forðast að skjólstæðingur 

upplifði sig sem viðfang og að hann eða aðstandendur upplifðu spurningalistann ópersónulegan. 

Framsetningin var því á þessa leið: 

Upprunalegur texti  

How often does he/she have this difficulty with pronunciation? He/she …  

Íslensk þýðing  

Hversu oft á einstaklingurinn í slíkum erfiðleikum með framburð? 

Viðkomandi ... 

 

Ekki var algjört samræmi á framsetningu á milli mismunandi hluta, spurninga eða liða í upprunalega 

spurningalistanum. Þýðendum þótti þetta skjóta skökku við. Var því rætt innan rýnihópsins að samræma 

ýmis atriði. Að lokum var leitað til þýðingarfræðings sem taldi ekkert vera því til fyrirstöðu að laga 

samræmi þar sem ósamræmi var í upprunalegu útgáfunni. Þetta vafaatriði átti aðallega við um það hvort 

það væri frumlag eða ekki í valkostasetningum í spurningalistanum. Því var ákveðið að auka samræmi 

á milli slíkra atriða í íslensku þýðingunni.  

Ekki taldist þörf á að staðfæra nein prófatriði kvarðans (sjá rökstuðning í kafla 1.5).  

4.2.1 Niðurstöður úr hagkvæmnisathugun 

Þegar þýðingu kvarðans og spurningalistans var lokið var íslensk útgáfa PASS-kvarðans send á 

sérfræðinga sem hafa reynslu af starfi með þeim skjólstæðingahópi sem um ræðir í þessari rannsókn. 

Sex manns: þrír talmeinafræðingar, tveir taugasálfræðingar og einn öldrunarlæknir svöruðu matinu. 

Sérfræðingar voru spurðir hvort þeir telji vera grundvöll fyrir því að nota íslenska þýðingu PASS-

kvarðans og meðfylgjandi spurningalista í mati og meðferð við PPA. Allir aðilar voru sammála um að 

kvarðinn geti nýst við mat á skerðingunni. Allir aðilar utan eins telja hann nýtast í meðferð, en sá aðili 

tekur fram að engin sértæk meðferð sé til við röskuninni. Annar aðili bætir við að mælitækið væri 
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gagnlegt í greiningu og endurmati og að það geri sérfræðingum mögulegt að fylgjast náið með 

einkennum og framgangi skerðingarinnar. Einnig var nefnt að kvarðinn auki möguleika á samræmdum 

vinnubrögðum, sem er kostur þegar um sjaldgæfan kvilla er að ræða. Einn aðili nefndi að jákvætt sé að 

kvarðinn gefi rými fyrir klínískt innsæi. Einn benti þó á að spurningalisti til aðstandenda yrði mögulega 

ekki nýttur vegna tímaskorts í greiningarferli.  

Næst var spurt hvort grundvöllur sé fyrir því að nota íslenska þýðingu PASS-kvarðans og 

meðfylgjandi spurningalista í mati og meðferð við versnandi málstoli af öðrum völdum en PPA. Þessari 

spurningu var almennt svarað játandi en einn aðili taldi sig ekki hafa faglegt innsæi til að svara 

spurningunni. Annar aðili bætir því við að mögulega sé kvarðinn svo almennur að hann geti lýst 

alvarleika málstols almennt, fyrir utan CDR-þáttinn.  

Í framhaldi var spurt hvort íslensk þýðing PASS-kvarðans teljist nógu skýr til að talmeinafræðingar 

geti nýtt sér hann og hvort að aðrar heilbrigðisstéttir geti lesið í niðurstöður kvarðans og nýtt sér þær. 

Allir aðilar töldu að talmeinafræðingar geti nýtt sér kvarðann. Fjórir drógu í efa gagnsemi hans fyrir aðrar 

heilbrigðisstéttir vegna flókinna fagorða í kvarðanum en tveir töldu að aðrar heilbrigðisstéttir ættu að 

geta lesið í kvarðann. Var þá tekið fram að til að aðrar heilbrigðisstéttir geti nýtt sér kvarðann þurfi 

viðkomandi að hafa haldbæra þekkingu á eðli máls, tals og samskiptafærni eða að einfalda þurfi málfar 

kvarðans. Innihald og málfar þýðingar var talið gott en þó komu nokkrar gagnlegar athugasemdir 

varðandi það. Tveir tóku fram að uppsetning mætti vera aðgengilegri og skýrari. 

Því næst var spurt hvort íslenska þýðing spurningalistans teljist nógu skýr til að aðstandendur skilji 

öll fyrirmæli og allar spurningar hans. Allir aðilar svöruðu þessum lið játandi en þó komu fram 

athugasemdir varðandi einstök hugtök. Þá má helst nefna að þrír aðilar gerðu athugasemd við notkun 

á orðinu merkingarbær í listanum. Tveir nefna að listinn sé helst til langur og gæti vaxið sumum í augum. 

Einn nefnir að mögulega þyrfti fagaðili að vera innan handar við útfyllingu listans þar sem hann sé á 

köflum örlítið flókinn. Einn sérfræðingur stingur upp á að aðilar, sem ekki eru sérfræðingar í málvanda, 

séu fengnir til að lesa spurningalistann yfir.  

Í fimmta lagi var spurt hvort mögulegt notagildi íslenskrar þýðingar PASS-kvarðans og meðfylgjandi 

spurningalista kalli á forprófun og réttmætis- og áreiðanleikaprófun. Svör við þessari spurningu voru 

nokkuð misjöfn. Einn aðili svarar því játandi að gera þurfi forprófun og réttmætis- og áreiðanleikaprófun. 

Annar aðili telur að þótt það sé alltaf betra að gera slíka prófun sé það ekki það ekki nauðsynlegt í þessu 

tilviki. Þriðji aðili telur frekari prófanir ekki nauðsynlegar en að forprófun væri áhugaverð. Enn annar telur 

forprófun mikilvæga og stingur upp á að hann sé prófaður á einstaklingum með heilabilun eða 

málstol/máltruflun af öðrum toga en PPA. Þá telur einn aðili að hægt sé að nota þýðinguna án frekari 

prófunar í klíník en síður í rannsóknum. Að lokum telur einn aðili að ekki þurfi réttmætis- og 

áreiðanleikaprófun en að forprófun væri gagnleg og sömuleiðis að gott væri að láta þjálfunar- eða 

kennslupakka fylgja þýðingunni til að tryggja áreiðanleika matsmanna. 

Í sjötta lagi var athugað hvort sérfræðingar hafi áttað sig á öllum atriðum í hagkvæmnismatinu og 

varðandi þýðinguna og svöruðu því allir játandi. Einn aðili kom þó með athugasemd varðandi orðalag 

sem hann hnaut um í PASS-kvarðanum.  

Að lokum var sérfræðingum boðið að koma atriðum á framfæri sem ekki hafði verið spurt um. Í þeim 

spurningalið komu engar athugasemdir varðandi þýðinguna.   
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Eftir að hafa farið yfir niðurstöður hagkvæmnismatsins fóru þýðendur kvarðans yfir þær athugasemdir 

sem höfðu komið þar fram. Hver athugasemd var tekin til greina og var atriðum breytt þegar það þótti 

viðeigandi.  
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5 Umræða 

Fyrra markmið þessa verkefnis var að kortleggja greiningarferli PPA hér á landi ásamt því að rýna í 

niðurstöður þess ferlis. Var þetta gert með því að skoða sjúkraskrár einstaklinga sem vísað hafði verið 

til talmeinaþjónustu Landspítala í gegnum minnismóttöku vegna tjáskiptavanda yfir sex ára tímabil. 

Sjónum var beint að fjölda árlegra PPA greininga, tilvísunum vegna PPA gruns, þjónustuferli PPA 

greininga og niðurstöðum einstaklinga með PPA grun og/eða greiningu. Fleiri tengd atriði voru skoðuð 

samhliða þessum. Seinna markmið rannsóknarinnar var þýðing PASS-kvarðans yfir á íslensku ásamt 

hagkvæmnisathugun í kjölfar þýðingarferlisins. Hér á eftir verða niðurstöður verkefnisins ræddar og 

túlkaðar.   

5.1 Um greiningarferli PPA 

5.1.1 PPA greiningar á Íslandi 

Spurt var hve margir greinast árlega með PPA í kjölfar greiningarferlis hjá minnismóttöku og 

talmeinaþjónustu Landspítala. Það kom rannsakanda á óvart að í engu tilviki var tekið fram í sjúkraskrá 

hvort niðurstaða hafi fengist um PPA greiningu. Til að athuga um hve mörg PPA tilfelli var að ræða var 

farið í gegnum sjúkraskrár og skoðað hvort gögn gæfu til kynna að um PPA tilfelli væri að ræða. Hluti 

vandans er líklega sá að PPA hefur ekki sérstakan greiningarkóða í skráningarkerfi Landspítalans eða 

ICD-10 kerfinu. Ef lokagreining læknis er skoðuð sést að einstaklingar með grun um PPA fengu ýmist 

greiningarkóða fyrir Alzheimer, Pick‘s heilabilun (framheilabilun) eða ótilgreind vitglöp. Allir þessir kóðar 

gætu því verið lýsandi fyrir PPA þar sem orsök PPA er Alzheimer eða framheilabilun. Ótilgreind vitglöp 

gætu einnig verið lýsandi fyrir þá sem falla ekki undir dæmigerða birtingarmynd þessara sjúkdóma. Hjá 

MM1 má til dæmis sjá að lokagreining læknis er ódæmigerður Alzheimer þar sem málstol er mest 

áberandi. Í inngangi var tekið fram að ef málstolseinkenni eru mest áberandi skerðing einstaklings, sér 

í lagi á byrjunarstigi skerðingar, er um PPA að ræða (Gorno-Tempini o.fl., 2011; Mesulam, 2001). Má 

því velta fyrir sér hvort viðkomandi hefði átt að fá PPA greiningu og væri forvitnilegt að vita hvort 

viðkomandi hefði verið skráður með PPA greiningarkóða ef hann væri til. Sex af þeim sjö einstaklingum 

með PPA grun sem metnir voru af talmeinafræðingi fengu málstolsgreiningu hjá talmeinafræðingi. Sé 

þetta haft í huga er því ljóst að þrátt fyrir að PPA hafi ekki verið staðfest eða hrakið er í þessum tilvikum 

um málstol að ræða vegna heilabilunar.  

Vekur þetta umhugsun um hvort setja þyrfti annað verklag yfir flóknar og þverfaglegar greiningar sem 

þessar. Til eru erlendar, ritrýndar greinar þar sem mælt er með ákveðnu verklagi þegar kemur að 

Alzheimergreiningu (Arevalo-Rodriguez o.fl., 2013; Tolea og Galvin, 2013) en minna er um svör þegar 

leitað er að verklagi sem mælt er með við greiningu á heilabilun og PPA. Mikilvægt atriði þegar kemur 

að greiningu á PPA er að huga að því hver á að gefa greininguna. Almennt sjá læknar um að greina 

heilabilun en PPA greining krefst þó einnig aðkomu talmeinafræðings og taugasálfræðings. Áður kom 

fram að sumir telji að lokagreining ætti að vera í höndum talmeinafræðings og má benda á að ASHA 

hefur mælt með að talmeinafræðingar ættu að spila lykilhlutverk þegar kemur að skimun, mati, greiningu, 

meðferð og rannsóknum á tjáskiptaörðugleikum vegna heilabilunar (ASHA, 2005). Í niðurstöðukafla kom 

fram að þótt aðrir sérfræðingar nefni PPA í nótum sínum virðast talmeinafræðingar ekki leggja áherslu 
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á að greina hvort um hrörnunarmálstol sé að ræða. Þetta gæti stafað af því að nauðsynlegar upplýsingar 

liggja ekki endilega fyrir þegar einstaklingar koma í talmeinafræðilegt mat og því ekki forsendur til að 

setja fram greiningu, enda mikilvægt að setja ekki inn upplýsingar í sjúkraskrá sem eiga ekki rétt á sér. 

Þá þarf að huga að því hvort talmeinafræðingar eigi aðeins að meta málfærni og læknir eigi síðan að 

setja niðurstöðurnar í samhengi við önnur atriði sem talmeinafræðingar sjá ekki um að mæla til að 

staðfesta PPA greiningu, eða hvort talmeinafræðingur eigi að setja niðurstöður sínar í samhengi við 

PPA, óháð því hvort beðið hafi verið um það sérstaklega. Er þetta atriði sem þarf að ræða, ákveða og 

setja inn í verklag við greiningar á heilabilun. Hérlendis sérhæfir minnismóttaka Landspítalans sig í 

greiningu heilabilunar. Gæti það gefið góða raun að hafa þar þverfaglegt teymi með öllum málsaðilum, 

þar á meðal talmeinafræðingi, og að það teymi hefði skýrt verklag þegar kemur að greiningu málstols 

og taltruflana í samhengi heilabilunar. 

Aðeins tveir einstaklingar í þessari rannsókn flokkuðust með PPA greiningu á umræddu tímabili. Líkt 

og kom fram hér á undan eru þó tilvik um málstol vegna heilabilunar fleiri og PPA ekki útilokað í þeim 

tilfellum, en þó er ekki hægt að tala um PPA greiningu í þeim tilfellum heldur. Má því gera ráð fyrir að 

aðeins örfáir einstaklingar greinist á nokkurra ára tímabili hérlendis. Í inngangi kom fram að PPA telst 

vera sjaldgæf röskun og ríma þessar niðurstöður við það. Þá kom einnig fram að reikna megi með að 

0,44-1,4 á hverja 100.000 einstaklinga í Bandaríkjunum greinist með PPA árlega (Grossman, 2010, 

2012). Það ber líklega ekki mikinn árangur að bera saman þá tölfræði sem við höfum í höndum yfir 

einstaklinga á Íslandi við einstaklinga í Bandaríkjunum. Rannsóknin sneri aðeins að einstaklingum sem 

höfðu farið í gegnum minnismóttöku Landspítala en þá eru ótaldir þeir aðilar sem fara í gegnum svipað 

ferli á Sjúkrahúsinu á Akureyri að ógleymdum þeim sem fara til minnismóttöku en fá ekki beiðni til 

talmeinaþjónustu. Svör um fjölda PPA greininga hérlendis eru því loðin og aðeins hægt að staðfesta 

þann grun sem rannsakandi hafði í upphafi, það er, að aðeins örfáir greinist með skerðinguna hér á 

landi yfir sex ára tímabil.  

5.1.2 Hlutfall tilvísana vegna PPA eða PPA gruns  

Rúmlega þriðjungur tilvísana minnismóttöku til talmeinaþjónustu Landspítala vegna tjáskiptavanda voru 

vegna gruns um PPA, 37% nánar tiltekið og 29% þessara einstaklinga enduðu með PPA greiningu, eða 

11% allra tilvísana. Þegar litið var til greiningarkóða þessara skjólstæðinga kom þó í ljós að meirihluti 

þeirra sem fóru í talmeinafræðilegt mat, eða 10 af 15, fengu málstolsgreiningu. Má því velta fyrir sér 

hvort fleiri hafi í raun verið með PPA þótt ekki hafi verið spurt um það í beiðni til talmeinafræðings og 

mál einstaklinganna ekki endilega meðhöndluð sem möguleg PPA tilvik.  

Eftirtekt vekur að þegar um PPA tilfelli var að ræða nefndu læknir, taugasálfræðingur og 

talmeinafræðingur allir PPA grun. Það má draga ýmsar ályktanir af því. Í fyrsta lagi að þegar um PPA er 

að ræða komu allir sérfræðingar auga á það. Í öðru lagi gæti það sýnt takmarkanir rannsóknarinnar, en 

rannsakandi dró þá ályktun að þarna væri um PPA greiningu að ræða vegna þess að allir sérfræðingar 

nefna hana en í raun var hún ekki staðfest. Einnig gæti þetta verið merki um takmarkanir kerfisins vegna 

þess að ekki var nógu skýrt hver lokaniðurstaða greiningarferlisins var. Þegar tilvísanirnar voru skoðaðar 

kom í ljós að talmeinafræðingur er aldrei einn um PPA grun. Þeir eru því ekki fyrstir til að nefna eða 

benda á PPA í greiningarferlinu eins og það er núna. Þetta er áhugavert þar sem talmeinafræðingar eru 
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líklega helstu sérfræðingar í PPA. Þá skal bent á að þær nauðsynlegu upplýsingar sem þarf til að greina 

PPA liggja þó ekki alltaf fyrir þegar talmeinafræðingur metur einstaklinga, til dæmis þegar 

taugasálfræðilegt mat hefur ekki verið gert. 

5.1.3 Um þjónustuferli og próf við greiningu á PPA  

Varðandi þjónustuferli við PPA greiningu kom í ljós að þegar PPA grunur var uppi höfðu einstaklingarnir 

ávallt farið í læknismat og var öllum þessum skjólstæðingum vísað til talmeinafræðings og 

taugasálfræðings í kjölfarið. Þetta virðast jákvæðar fréttir í ljósi þess að mælt hefur verið með fjölþættri 

nálgun við PPA greiningu. Niðurstöðurnar gætu þó verið blekkjandi þar sem ekki er vitað um þau tilvik 

þar sem PPA grunur var uppi og talmeinaþjónustan fékk ekki beiðni, enda voru aðeins þau tilvik skoðuð 

sem voru með beiðni á talmeinaþjónustu Landspítalans. Þessu þarf að veita athygli þar sem mögulegt 

er að læknar vísi einstaklingum með einkenni PPA ekki alltaf til talmeinafræðings. Möguleiki er á 

efasemdum um gagnsemi meðferðar þar sem engin eiginleg lækning við PPA er til. Rannsóknir gefa þó 

til kynna að þjálfun hjá talmeinafræðingi gagnast flest öllum með PPA (Volkmer o.fl., 2020). 

Samkvæmt upplýsingum úr sjúkraskrá var ekkert próf sem var alltaf lagt fyrir þegar grunur um PPA 

var uppi. Prófin BDAE, BNT og WAB voru þó lögð fyrir í meirihluta tilfella ásamt því að skrift var prófuð 

og málsýni yfirleitt tekið. Lestur og AMR/SMR voru sjaldan könnuð. Í inngangi kom fram að mælt sé með 

BNT og undirprófum WAB til að greina PPA og því jákvætt að þau séu yfirleitt lögð fyrir hér á landi. Sá 

galli er á íslenskri þýðingu þessara matstækja að þau hafa hvorki verið réttmætis- né áreiðanleikaprófuð 

og því aðeins áreiðanleg að takmörkuðu leyti. Sömuleiðis hefur verið mælt með tveimur prófum sem 

ekki eru til á íslensku (NAT og CSB) og er það enn eitt dæmi um skort á matstækjum sem íslenskir 

talmeinafræðingar standa frammi fyrir. Mælt hefur verið með að málsýni séu tekin auk þess að kannað 

sé hvort verkstol sé til staðar. Málsýni reyndust yfirleitt vera tekin en sjaldan tekið fram hvort verkstol 

hefði verið kannað til að greina þær niðurstöður nánar enda má minna á að efast hefur verið um 

gagnsemi þess að nota mállegt verkstol sem greinandi einkenni fyrir höktandi hrörnunarmálstol. Þekking 

á því hvaða atriði eru greinandi fyrir PPA og mismunargreiningu á undirtegundum PPA eykst með ári 

hverju. Rannsókn Staffaroni o.fl. (2021) gefur til dæmis til kynna að nefning nafnorða á FTLD-MOD 

mælitækinu geti með ágætu móti greint sv-PPA frá öðrum tegundum PPA. Í framtíðinni verður greining 

PPA því vonandi auðveldari. Í framtíðarrannsóknum væri þá áhugavert að bera saman niðurstöður 

rannsókna á FTLD-MOD á erlendu þýði við íslenskt þýði til að kanna hvort birtingarmynd PPA sé eins í 

íslensku og öðrum tungumálum og á sama tíma upp að hvaða marki erlend mælitæki eru nothæf í 

greiningu og meðferð.   

Mörg atriði, sem lagt var upp með að skoða í upphafi, eins og tölulegar niðurstöður úr WAB eða BNT, 

voru ekki alltaf tekin fram í sjúkraskrám og samanburður á niðurstöðum því ekki fýsilegur. Nýrri tilfelli 

höfðu þó oftar tölulegar niðurstöður og virðist sem verklagi hafi verið breytt á umræddum tíma. Er það 

jákvætt þar sem það eykur möguleika á rannsóknum í framtíðinni og einnig gagnsæi á milli sérfræðinga.  

Í greiningarviðmiðum PPA er þess krafist að málleg einkenni séu sett í samhengi við vitræn einkenni 

og að málleg einkenni séu mest áberandi á fyrstu stigum skerðingar. Vonast var til að með því að rýna 

í greiningarferli hrörnunarmálstols væri hægt að komast nær því að vita hvenær hyggilegt er að vísa 

einstaklingum til talmeinafræðings. Í sjúkraskrám var yfirleitt ekki hægt að nálgast upplýsingar um 
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upphaf einkenna og eðli þeirra í upphafi. Þetta er atriði sem þyrfti að taka skýrt fram í sjúkraskrá, þegar 

slíkar upplýsingar liggja fyrir til, að auðvelda greiningu og frekari rannsóknir. Engin haldbær svör fengust 

við þessari spurningu út frá rannsókninni en þó er víst að ef minnsti grunur um tjáskiptavanda kviknar 

ætti að vísa einstaklingi til talmeinafræðings eins fljótt og auðið er (Volkmer o.fl., 2020).   

Í inngangi kom fram að hætta sé á að fólki sé vísað heldur seint til talmeinafræðings. Þá geta önnur 

einkenni, eins og minnisvandi, gert mismunargreiningu PPA og annarra heilabilunarsjúkdóma erfiðari 

en ella. Getur þá verið að glugginn til að greina PPA sé horfinn eða óvissa í kringum greiningu alla vega 

aukin. Lengd á greiningarferli hjá einstaklingum með PPA grun var athuguð og reyndist meðaltími frá 

fyrstu heimsókn fram að þjónustu talmeinafræðings á Landspítala vera 69 dagar. Sá tími telst ekki langur 

í þessu samhengi og hættan á að skerðing aukist mikið á þessum tíma ekki mikil. Úrtakið fyrir þessa 

spurningu var þó mjög smátt. Samkvæmt upplýsingum sem fengust í óformlegum umræðum við 

talmeinafræðinga Landspítalans telja þeir raunina vera að einstaklingar komi seint til þeirra. Annað hvort 

er þeim vísað of seint til talmeinafræðings eða að skjólstæðingar leiti sér of seint aðstoðar. Aukin 

umfjöllun um PPA leiðir einnig vonandi af sér að fólk með einkenni leiti sér fyrr aðstoðar en áður og 

einnig að aðrir sérfræðingar, eins og læknar, vísi einstaklingum með einkenni oftar til talmeinafræðings. 

5.1.4 Einkenni á niðurstöðum einstaklinga með PPA eða grun um PPA  

Aðeins tveir einstaklingar greindust með PPA og því er ekki raunhæft að draga ályktanir um 

birtingarmynd einstaklinga með PPA hérlendis út frá niðurstöðum rannsóknarinnar. Þó eru tvö atriði sem 

komu í ljós sem er vert að nefna. Bera fór á einkennum hjá báðum einstaklingum þegar þeir voru undir 

65 ára aldri og rímar það við fyrri rannsóknir á einstaklingum með PPA (Mesulam o.fl., 2014). Þessi tvö 

tilfelli virðast í eðli sínu ólík en MM2 greindist með framheilabilun og flokkaðist með nfv-PPA. MM15 

greindist aftur á móti með AS meinafræði og flokkaðist með lv-PPA. Samræmist það fyrri rannsóknum 

að nfv-PPA er oftast af völdum framheilabilunar og lv-PPA yfirleitt af völdum AS (Botha og Josephs, 

2019). 

Lokagreining læknis hjá þeim sem höfðu grun um PPA var á svipuðum nótum. Alzheimergreining 

reyndist algengasta lokagreining þegar grunur um PPA var uppi. Aðrir greindust með framheilabilun eða 

ótilgreind vitglöp. Erlendar rannsóknir sýna að framheilabilun er algengasta meinafræði hjá 

einstaklingum með PPA og virðist ódæmigerður AS orsaka rest (Mesulam og Weintraub, 2014). 

Hlutfallið var því skakkt í þessari rannsókn þótt meinafræðin sé sú sama og fyrri rannsóknir vitna til um. 

Vitað var í upphafi rannsóknar að margir þeirra sem eru með PPA grun fá AS greiningu eða öfugt. 

Forvitnilegt er að vita hvað veldur því að hlutfallslega margir með PPA grun fá lokagreiningu Alzheimer 

hjá lækni hérlendis. Áður kom fram að greiningarmörk þessara tveggja skerðinga eru oft óljós og 

sérstaklega þegar undirliggjandi meinafræði er óþekkt enda eru tengsl þessara tveggja skerðinga 

óneitanlega mikil. Niðurstöðurnar renna stoðum undir þetta. Það flækir síðan málin að máltruflun getur 

verið einkenni hjá einstaklingum með AS þótt þeir séu ekki endilega með PPA. Samt sem áður er um 

sitthvora gerð heilabilunar að ræða og því mikilvægt fyrir sérfræðinga að þekkja vel einkenni hvorrar 

skerðingar fyrir sig.  

Óvænt mynstur kom fram þegar vísbending um minnistruflun var athuguð og einnig þegar MMSE 

skor var skoðað. Vísbending um minnistruflun var algengari hjá þeim sem höfðu grun um PPA heldur 



  

57 

en þeim sem ekki höfðu PPA grun. MMSE skor þessara hópa reyndist vera nánast hið sama. Er þetta 

vísbending um að það fólk sem er vísað til talmeinaþjónustu með PPA grun hafi gjarnan einkenni á 

öðrum sviðum hugrænnar færni en aðeins tjáskiptatengd, þar á meðal minniserfiðleika. Þetta rökstyður 

þá tilfinningu sem talmeinafræðingar, sem starfa með þessum hópi hér á landi, höfðu áður en rannsókn 

hófst, en það er að önnur einkenni, eins og minnisvandi, geti verið orðin fyrirferðamikil í fari fólks þegar 

það kemur loks í greiningu til talmeinafræðings. MMSE meðalskor beggja hópa bendir til vægrar 

heilabilunar. Það gæti því verið að strax á stigi vægrar heilabilunar sé orðið erfitt að mismunargreina 

PPA frá öðrum tegundum heilabilunar. 

Úr niðurstöðunum má ráða að einstaklingar sem talmeinafræðingar Landspítalans fá til sín í gegnum 

minnismóttökuna vegna tjáskiptavanda er ekki endilega fólk sem er fyrst og fremst með málleg einkenni 

þó svo að máltruflun sé líka til staðar. Talmeinafræðingar þurfa því að geta metið fólk með heilabilun og 

máltruflun þótt það sé ekki endilega með PPA. PASS-kvarðinn ætti að reynast vel við þessar 

kringumstæður þar sem notagildi hans er breitt. Með PASS-kvarðanum er ekki flokkað í undirtegundir 

PPA, fremur er verið að lýsa einkennum. Þetta hentar því vel í þeim aðstæðum þar sem einstaklingar 

eru með blandaða gerð af PPA eða jafnvel með versnandi máltruflun af annarri ástæðu en PPA. 

Þátttakendur í hagkvæmnismati voru jákvæðir fyrir því að nota PASS-kvarðann með öðrum skerðingum 

sem geta falið í sér versnandi málstol. Að þessu sögðu verður rætt nánar um niðurstöður á þýðingaferli 

PASS-kvarðans í næsta kafla.  

5.2 Íslensk þýðing PASS-kvarðans 

Þýðingaferli PASS-kvarðans gekk vel fyrir sig. Þar sem ekki reyndist unnt að miða þýðingarferlið við 

erlendar þýðingar á kvarðanum leituðust þýðendur við að fara eftir viðurkenndum þýðingaraðferðum við 

gerð á íslenskri þýðingu kvarðans. Var markmiðið að þýðingin yrði sambærileg frumtextanum, með 

sama matsgildi auk þess að notendur kvarðans geti lagt réttan skilning í atriði mælitækisins. Er það mat 

þýðenda, rýnihóps og sérfræðinga sem svöruðu hagkvæmnismati að þýðingin nái þeim markmiðum.  

Spurt var í upphafi hvort það þyki fýsilegt að ráðast í forprófun og síðan réttmætisathugun á íslenskri 

þýðingu PASS-kvarðans. Út frá niðurstöðum úr hagkvæmnismati má draga þá ályktun að þótt forprófun 

teljist ekki nauðsynleg geti hún reynst afar gagnleg. Stefnt er að forprófun seinna meir. Ekki verður stefnt 

að réttmætis- og áreiðanleikaprófun á þýðingu kvarðans. Í fyrsta lagi bentu niðurstöður 

hagkvæmnismats ekki til að sérfræðingar telji almenna nauðsyn til þess. Auk þess hefur upprunalegi 

kvarðinn aðeins verið réttmætis- og áreiðanleikaprófaður að hluta og væri ákjósanlegra að ráðast í slíka 

prófun eftir að réttmæti og áreiðanleiki upprunalega mælitækisins hafa verið betur könnuð. Höfundar 

kvarðans notuðust við MRI-greiningu til að rannsaka samband meinafræði á heilaberki og 

málstolseinkenna og báru þær niðurstöður saman við niðurstöður á PASS-kvarðanum (Sapolsky o.fl., 

2010). Slík rannsókn er of umfangsmikil til að fýsilegt sé að endurtaka hana á íslensku þýði, að minnsta 

kosti sem stendur. Má líta svo á, líkt og þýðendur ítölsku útgáfu kvarðans gerðu (Petrillo o.fl., 2021), að 

með því að koma íslensku þýðingunni í umferð er verið að stíga mikilvægt fyrsta skref sem gæti gert 

réttmætis- og áreiðanleikaprófun mögulega seinna meir.   

Markmið með hagkvæmnismati var að setja fram lýsandi niðurstöðu á hagkvæmni og réttmæti 

þýðingarinnar og var spurningin sem lá að grundvelli matsins „mun þetta virka?“ Allir aðilar voru 
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sammála um að kvarðinn geti verið hagnýtur við mat og meðferð á PPA og mögulega við versnandi 

málstoli af öðrum völdum. Bent var á nokkra hnökra í þýðingu og voru þeir lagaðir þegar það átti við. 

Nokkrar athugasemdir, til að mynda varðandi uppsetningu kvarðans, fólu í sér að ef farið væri eftir þeim 

þyrfti að gera umtalsverða breytingu á PASS-kvarðanum. Markmið verkefnis var einungis að þýða 

kvarðann og því ekki ákjósanlegt að gera miklar breytingar á honum, enda var ekki fengið leyfi fyrir því 

frá höfundum kvarðans.  

Sérfræðingar sem svöruðu hagkvæmnismati voru óháðir aðilar verkefnisins og er aðeins einn þeirra 

starfsmaður á talmeinaþjónustu Landspítalans. Hér má nefna að þeir aðilar sem eru í 

meistaraprófsnefnd verkefnisins starfa allir á talmeinaþjónustunni og eru einmitt þeir aðilar sem munu 

helst koma til með að nota PASS-kvarðann. Einstaklingar með PPA eða versnandi málstol er fámennur 

hópur, líkt og rannsókn þessi sýndi fram á, og fara þeir almennt í gegnum talmeinaþjónustu 

Landspítalans. Er þetta sá hópur sem var fjallað um í gagnarannsókn þessa verkefnis. Það má því 

benda á þeir sem koma líklega til með að nota kvarðann mest eru einmitt þeir sem standa að baki 

þýðingunni.  

Þannig hafa þessir aðilar þegar lagt blessun sína yfir íslenska þýðingu kvarðans enda eru kostir hans 

margir, líkt og áður hefur komið fram. Kvarðinn gefur lýsandi mynd af málstolseinkennum frekar en að 

flokka einstaklinga með ákveðinn sjúkdóm og var vöntun á slíkum kvarða það sem dreif verkefnið einna 

helst af stað. Að sama skapi getur reynst vel að hafa í höndum mælitæki sem gefur bæði upplýsingar 

frá skjólstæðingi og aðstandanda hans þar sem upplýsingar frá aðstandana gefa oft aðra innsýn í áhrif 

skerðingar á líf viðkomandi, sér í lagi þar sem innsæi einstaklinga í eigin erfiðleika getur verið takmarkað.  

Helstu annmarkar kvarðans eru þrír. Í fyrsta lagi er snúið að tryggja áreiðanleika matsmanna, bæði 

talmeinafræðinga og aðstandenda. Talmeinafræðingar á Íslandi ættu þó að hafa fullnægjandi menntun 

og reynslu til að fylla kvarðann út á áreiðanlegan hátt. Með talmeinafræðing innan handar ættu 

aðstandendur að fá nægilega leiðsögn til að fylla spurningalistann út svo vel sé. Í öðru lagi telst 

upprunaleg útgáfa PASS-kvarðans aðeins réttmæt og áreiðanleg þegar kemur að því að meta skerðingu 

á talflæði, setningagerð og skilning á stökum orðum hjá fólki með PPA. Nánari rannsóknir vantar til að 

hægt sé að bæta réttmæti upprunalega kvarðans og sömuleiðis íslensku þýðingarinnar. Í þriðja lagi 

leggja höfundar kvarðans áherslu á að það taki skamman tíma að fylla kvarðann út og að lesa úr honum. 

Þetta á ekki við um spurningalistann en það getur reynst tímafrekt að fylla spurningalistann út og 

sömuleiðis að fara yfir svör hans. Því mun líklega henta betur í klínískri vinnu að láta aðstandendur 

aðeins fylla listann út í fyrsta mati en ekki í endurmati líkt og höfundar kvarðans leggja upp með. Þá ætti 

að vera hægt að láta aðstandanda svara listanum á meðan skjólstæðingur er í mati hjá talmeinafræðingi, 

en eins og talmeinafræðingar starfa gjarnan bíða aðstandendur aðgerðarlausir fyrir utan stofu 

talmeinafræðings á meðan mat fer fram. Þannig getur aðstandandi nýtt tímann á meðan til að fylla 

listann út og hefur þá aðgang að talmeinafræðingi til að spyrja um vafaatriði ef þau koma upp. Þá væri 

mögulegt að senda spurningalistann heim með aðstandanda fyrir endurmat þar sem hann ætti ekki að 

þurfa eins mikla leiðsögn eftir að hafa fyllt listann út áður.  

Margir aðilar hafa komið að þýðingu og yfirferð á þýðingu kvarðans og eykur það líkur á að ná því 

markmiði að kvarðinn verði hagnýtur. Þó er einn hópur sem ekki hefur verið leitað til og eru það 

ófaglærðir einstaklingar, en þeir munu koma til með að þurfa að svara spurningalistanum. Næsta skref 
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ætti því að vera að fá ófaglærða einstaklinga til að fara yfir spurningalistann til að meta hvað mætti vera 

skýrara þar. Eftir það er ákjósanlegt að þýðingin verði forprófuð á aðilum með PPA og aðstandendum 

þeirra og mögulega einnig á einstaklingum með versnandi málstol af öðrum orsökum.  
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6 Ályktanir 

Verkefnið hafði tvíþætt markmið. Hið fyrra var að kortleggja greiningarferli PPA á Landspítalanum ásamt 

því að rýna í niðurstöður greininga á hrörnunarmálstoli. Þetta var gert með því að skoða sjúkraskýrslur 

frá árunum 2015-2020. Spurt var hve margir greinast árlega með PPA í kjölfar greiningarferlis hjá 

minnismóttöku og talmeinaþjónustu Landspítala. Jafnframt var spurt hversu hátt hlutfall af tilvísunum 

minnismóttöku til talmeinaþjónustu vegna tjáskiptavanda eru vegna gruns um PPA og hversu margar 

þeirra enda með PPA greiningu. Í ljós kom að yfir sex ára tímabil var átta einstaklingum með grun um 

PPA vísað til talmeinaþjónustunnar og var það undir helmingi tilvísana. Þar af greindust tveir með 

hrörnunarmálstol og stóðst því sú tilgáta að aðeins örfáir einstaklingar greinist með PPA hér á landi yfir 

nokkurra ára tímabil. Þó skal bent á að meirihluti þeirra sem fóru í talmeinafræðilegt mat fengu 

málstolsgreiningu, sem merkir að þótt að ekki hafi verið grunur um PPA hjá þessum aðilum voru þeir 

með málstol vegna heilabilunar, og þá mögulega PPA. Þegar svara við þessum spurningum var leitað 

kom í ljós að enginn sérfræðingur staðfesti PPA greiningu. Það gæti að hluta skýrst af því að ekki er til 

sérstakur greiningarkóði fyrir PPA. Önnur skýring gæti verið að PPA er flókin greining sem krefst 

þverfaglegrar nálgunar. Er það álit rannsakanda að teymisvinna viðeigandi sérfræðinga gæti skilað 

góðum árangri í flóknum tilfellum þar sem um er að ræða greiningu málstols og taltruflana í samhengi 

heilabilunar. Myndi það auka líkur á að sérfræðingar hafi þær nauðsynlegu upplýsingar undir höndum 

sem þarf til að geta staðfest PPA greiningu. Jafnframt var athugað hvernig þjónustuferli varðandi PPA 

fer fram á Landspítalanum og hvaða próf eru notuð til greiningar á því. Í ljós kom að fyrsti viðkomustaður 

á minnismóttöku var hjá lækni og auk þess að læknir vísaði ávallt til bæði talmeinafræðings og 

taugasálfræðings þegar PPA grunur var uppi. Það telst gott þar sem mælt hefur verið með aðkomu allra 

þessa sérfræðinga þegar kemur að PPA greiningu. Minna skal þó á að aðeins voru þau tilvik skoðuð 

sem höfðu beiðni á talmeinaþjónustu og gæti það gefið skakka mynd. Þegar kom að því að skoða hvaða 

próf eru notuð til greiningar á PPA kom í ljós að ekkert próf er ávallt lagt fyrir og því er það matsferli sem 

einstaklingar með PPA grun ganga í gegnum hjá talmeinafræðingum ekki alltaf eins. Líklegast eru þau 

matstæki sem valin eru hverju sinni viðeigandi fyrir þau einkenni sem skjólstæðingur hefur og sú 

staðreynd að ekkert próf var ávallt lagt fyrir undirstrikar hve ólík PPA tilfelli geta verið. Í flestum tilvikum 

voru þó lögð fyrir próf sem mælt hefur verið með í erlendum ritum að séu notuð við PPA greiningu. Þótt 

þau próf og verkefni sem lögð eru fyrir hérlendis samræmist því sem mælt hefur verið með annars staðar 

eru til ítarlegri próf fyrir PPA sem ekki eru aðgengileg á íslensku. Undirstrikar það þekktan vanda 

varðandi skort á matstækjum fyrir fámennissamfélög. Að lokum stóð til að rannsaka hvort eitthvað 

einkennandi fyndist í niðurstöðum þeirra sem eru með PPA grun eða PPA greiningu hérlendis. 

Óraunhæft reyndist að draga ályktanir um birtingarmynd einstaklinga með PPA vegna smæðar úrtaks. 

Niðurstöður einstaklinga með PPA grun og/eða PPA greiningu sýndu að að hlutfallslega fleiri 

einstaklingar með grun um PPA hafa vísbendingu um minnistruflun en þeir sem höfðu ekki PPA grun. 

Auk þess reyndist Alzheimergreining algengasta lokagreining þegar grunur um PPA var uppi og 

greindust aðrir með framheilabilun eða ótilgreind vitglöp. Erlendar rannsóknir hafa sýnt að framheilabilun 

og AS eru orsakavaldur PPA en þó í öfugu hlutfalli við að sem kom fram í þessari rannsókn. 

Mismunargreining PPA og AS er flókin og gæti útskýrt skakkt hlutfall hérlendis að einhverju leyti. Sér í 

lagi á það við ef einstaklingar koma seint í greiningu þegar önnur einkenni en málleg hrörnun eru orðin 
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fyrirferðarmikil og eru vísbendingar um að þetta eigi við um þá sem er vísað til talmeinaþjónustu með 

PPA grun. Það er því ljóst að mikilvægt er að talmeinafræðingar geti metið fólk með heilabilun og 

máltruflun, þótt ekki sé endilega um PPA að ræða. Í þeim tilvikum ætti PASS-kvarðinn að henta vel.  

Seinna markmið rannsóknarinnar var þýðing PASS-kvarðans yfir á íslensku og var í því samhengi 

spurt hvort fýsilegt væri að ráðast í forprófun og síðan réttmætisathugun á íslenskri þýðingu hans. Farið 

var eftir viðurkenndum þýðingaraðferðum við þýðingu kvarðans. Telst íslensk þýðing PASS-kvarðans 

sambærileg frumtextanum og skýr þeim sem koma til með að nota hann. Sérfræðingar, með reynslu af 

starfi með þeim skjólstæðingahópi sem um ræðir, fylltu út hagkvæmnismat. Útkoma þess gefur til kynna 

að matstækið sé nytsamlegt til að greina, kortleggja og rannsaka PPA á Íslandi. Niðurstöður benda 

jafnframt til að forprófun teljist ekki nauðsynleg en að hún geti verið gagnleg. Réttmætis- og 

áreiðanleikaprófun telst þó ónauðsynleg. Mikilvægt næsta skref er því að forprófa kvarðann og 

meðfylgjandi spurningalista.  
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Fylgiskjal C  
PASS worksheet 5.1 
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Fylgiskjal D 

Progressive Aphasia Severity Scale (PASS) Questionnaire 

This questionnaire is to be completed by a person who knows the patient well. 

Patient Name: ________________________________________________________ 

Completed by (name and relationship): ___________________________________ 

Date: ________________________________________________________________ 

The questions below ask about the person’s day-to-day functioning in various aspects of speech, 

language, and day-to-day communication.  

Please circle the statements that best describe the person’s current functioning, as compared to five or 

ten years ago (before the problems started).  

 

A. Articulation (pronunciation) 

1. Does he/she have difficulty with pronouncing the sounds in words? For example, does the 
speech sound slurred? (Note that this question refers to the mispronunciation of the 
correct sound, not to saying the wrong sound such as “tock” for sock.) 

[If “no” skip questions in Section A and go on to next section] 

a) Yes 
b) No 

 

2. How often does he/she have this difficulty with pronunciation? He/she…  

a) Pronounces words incorrectly on occasion 
b) Pronounces many words incorrectly but the words are understandable 
c) Pronounces many or most words incorrectly and the words are difficult to understand 
d) Does not speak or can not say any understandable words 

 

Please add additional information or examples about any of the questions in this section: 
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B. Word retrieval and expression 

1. Does he/she have difficulty with finding words, getting words out, and/or with coming up 
with the names of items when speaking or writing? 

[If “no” skip questions in Section B and go on to next section] 

a) Yes 
b) No 

 

2. How often does he/she have this difficulty with words? 

a) A few times a week 
b) Several times a week 
c) Every day but not in every conversation 
d) Every conversation 

 

3. Despite this difficulty, how well can the person express meaningful messages? He/she… 

a) Has no difficulty expressing meaningful messages  
b) Expresses overall message with most details 
c) Expresses overall message with few details 
d) Expresses some general meaning with few or no details 
e) Rarely or never expresses meaningful messages 

 

4. What happens when he/she struggles to come up with words? He/she… 

[Circle all that apply] 

a) Says the wrong word 
b) Says the correct word but pronounces it incorrectly 
c) Pauses 
d) Uses fillers (e.g., “umm” or “uh”) 
e) Describes the word well enough that you can guess the word 
f) Attempts to describe the word but you are not able to guess it 

 

5. What changes have there been in his/her vocabulary or the types of words he/she uses?  

[Circle all that apply] 

a) No change in vocabulary 
b) Vocabulary is limited or reduced 
c) Vocabulary is vague and general, such as “thing,” “stuff,” and “place”  
d) Words are mispronounced, such as saying “brasket” for basket 
e) Words are substitutes for the correct word, such as saying “shirt” for coat 
f) Words are not real words, such as “dosh” or “kretch”  
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6. How often does the person have difficulty naming common items such as household 
objects, foods, and animals? 

a) No noticeable difficulty 
b) Difficulty is occasional, up to several times during the week but not every day 
c) Difficulty is common, about 1-2 times a day 
d) Difficulty is frequent, several times a day 
e) Difficulty is so frequent that he/she cannot come up with the name for most items 

 

Please add additional information or examples about any of the questions in this section: 

 

 

 

 

 

C. Comprehension of conversations and instructions 

1. Does he/she have difficulty with understanding what people say? 

[If “no” skip questions in Section C and go on to next section] 

a) Yes 
b) No 

 

2. What changes have there been in his/her comprehension? He/she… 

[Circle all that apply] 

a) Says that people talk too fast 
b) Understands most things but needs some repetition or clarification 
c) Needs you to shorten and simplify what you say but understands when you do 
d) Understands only about half of what you say  
e) Understands only familiar/routine language (“sit down”)  
f) Understands very little of what you say 

 

Please add additional information or examples about any of the questions in this section: 
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D. Comprehension of individual words 

1. Does the person have difficulty with understanding words that he/she should know?  

[If “no” skip questions in Section D and go on to next section] 

a) Yes 
b) No 

 

2. How often does he/she question the meaning of words or appear not to know a word? 

a) Occasional difficulty and the problem is mostly with words we don’t use that often 
b) Frequent difficulty but not in every conversation 
c) Difficulty is in every conversation but there are still words that he/she understands 
d) Difficulty is all the time and most words are problematic 

 

Please add additional information or examples about any of the questions in this section: 

 

 

 

 

 

E. Grammar and syntax (using grammar correctly and combining words into sentences)  

1. Does the person have difficulty with formulating complete and grammatically correct 
phrases and sentences when speaking and/or writing?  

[If “no” skip questions in Section E and go on to next section] 

a) Yes 
b) No 

 

2. What changes have there been in his/her ability to use grammar and combine words? 
He/she… 

[Circle all that apply] 

a) Says it is difficult to combine words together or use correct phrasing 
b) Speaks in mostly simple/short sentences 
c) Makes errors such as the following: 

• words are out of order or words are left out 

• uses the wrong form of a word, such as “eat’ instead of eats or eating 

• mixes up small words (e.g., to, from, a, an, the, in, on, of) 
d) Can combine only two or three words instead of making longer phrases or sentences 
e) Can say or write only one word at a time  
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3. How often does the person have these problems in using correct grammar or combining 
words into phrases and sentences?  

a) Difficulty is occasional, up to several times during the week but not every day 
b) Difficulty is every day but not in every conversation 
c) Difficulty is in every conversation but he/she can combine words some of the time 
d) There are almost no times when the person can combine words  

 

Please add additional information or examples about any of the questions in this section: 

 

 

 

 

 

F. Fluency (flow of speech) 

1. Is his/her speech interrupted by pauses, hesitations, or other problems that keep it from 
flowing easily?  

[If “no” skip questions in Section F and go on to next section] 

a) Yes 
b) No 

 

2. What changes have there been in the person’s flow of speech? He/she… 

[Circle all that apply] 

a) Says filler words like “umm” or “uh” 
b) Pauses during speaking 
c) Hesitates during speaking 
d) Tries repeatedly to get out a word 
e) Starts to say a word or phrase but then changes it to something else 
f) Says only a few words at a time 

 

3. On average, how many words can the person say before his/her speech is interrupted? 

a) 7 or more words 
b) 4-6 words 
c) 2-3 words 
d) 1 word 

 

4. How often is there a problem in the person’s flow of speech? 

a) Difficulty is occasional, up to several times during the week but not every day 
b) Difficulty is every day but not in every conversation 
c) Difficulty is in every conversation but there are still times when speech flows smoothly 
d) There are almost no times when his/her speech flows smoothly 

 

Please add additional information or examples about any of the questions in this section: 
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G. Reading 

1. Does he/she have difficulty reading, or read less than before?  

[If “no” skip questions in Section G and go on to next section] 

a) Yes 
b) No 

 

2. What changes have there been in the person’s reading habits and ability? He/she…  

[Circle all that apply] 

a) Says that it is effortful or takes longer to read 
b) Reads less often than before 
c) Stopped reading things that he/she used to enjoy such as books and newspapers 
d) Reads only simple materials 
e) Does not seem to understand what he/she is reading 
f) Does not read at all 

 

Please add additional information or examples about any of the questions in this section: 

 

 

 

 

 

H. Writing 

1. Does he/she have difficulty writing, or write less than before?  

[If “no” skip questions in Section H and go on to next section] 

a) Yes 
b) No 
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2. What changes have there been in the person’s writing habits and ability? He/she… 

[Circle all that apply] 

a) Says that it is effortful or takes longer to write 
b) Writes less often than before 
c) Stopped writing certain things such as e-mails, cards, and letters 
d) Makes spelling errors that he/she would not have made in the past 

 

3. What does the person write? He/she… 

a) Writes meaningful sentences, though there may be errors  
b) Writes meaningful words and/or phrases, though there may be errors 
c) Writes words but it is difficult to determine the intended meaning 
d) Writes only his/her name or signature 
e) Does not write 

 

4. What changes have there been in the person’s handwriting?  

a) No change 
b) Messier handwriting 
c) Smaller handwriting 

 

5. Does the person type on a computer or other device to communicate? Please describe 
his/her activities using a computer or device for communication.  

 

 

 

 

 

Please add additional information or examples about any of the questions in this section: 
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I. Functional communication (success in communication despite the language problems) 

1. Can the person express his/her thoughts in a way that you understand them, despite the 
person’s problems in speaking?  

a) Always 
b) Usually 
c) Occasionally 
d) Rarely 
e) Never 

 

2. What changes have there been in the person’s daily routine and activities? He/she… 

(Note that this statement should be attributed to the speech/language problem and not to other 

factors) 

a) Has not changed his/her daily routine, work, or activities 
b) Changed or modified the way he/she works or participates in activities 
c) Cut back on working and/or participating in activities  
d) Stopped working and/or participating in activities.  

 

3. How does the person participate in communicative interactions? He/she… 

a) Participates in conversation about a variety of complex and simple topics  
b) Participates in conversation about simple topics  
c) Communicates primarily about his/her wants and needs  
d) Communicates primarily with physical communication such as bringing you to a desired 

item or touching your hand 
e) Communicates very little  

 

4. How often does he/she avoid social situations because of the speech/language difficulties? 
He/she… 

(Note that this statement should be attributed to the speech/language problem and not to other 

factors) 

a) Rarely or never avoids social situations 
b) Occasionally avoids social situations 
c) Frequently avoids social situations 
d) Always avoids social situations 

 

5. What changes have there been in the person’s motivation to communicate?  

a) No change  
b) He/she is slightly less motivated to communicate 
c) He/she is somewhat less motivated to communicate 
d) He/she is significantly less motivated to communicate 

 

6. Does the person seem to be aware of his/her problems in the areas described above?  

a) Yes, he/she is fully aware of the problem 
b) He/she is somewhat aware of the problem 
c) No, he/she does not seem to be aware of the problem 

 

7. Does the person persist at expressing his/her message even if the attempts are not 
working (i.e., even if you do not understand him/her)?  

a) Yes, he/she persists for a very long time even though he/she is having no success 
b) Yes, he/she persists for a reasonable amount of time and then he/she stops 
c) No, he/she does not persist after his/her first few attempts did not work  
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8. Does he/she become frustrated or angry when you don’t understand? 

a) Usually does not get frustrated and/or angry 
b) Mildly frustrated and/or angry 
c) Moderately frustrated and/or angry 
d) Severely frustrated and/or angry  
e) Is almost surprisingly never bothered when you don't understand 

 

9. Does he/she speak on the phone with family/friends?  

a) As much as before 
b) Less than before  
c) No longer does this at all 

 

10. Does he/she write letters and/or emails to family/friends?  

a) As much as before 
b) Less than before  
c) No longer does this at all  

 

Please add additional information or examples about any of the questions in this section: 

 

 

 

 

 

 

J. Social communication (Please circle “not applicable” if the person is unable to 
communicate due to the speech/language problem and it is difficult to determine the 
answer to these questions.) 

1. Does the person initiate conversation by making a comment or asking a question, whether 
by speaking, writing, or any other means of communication (as opposed to communicating 
only in response to a question)?  

a) Initiates conversation as much as before 
b) Initiates conversation slightly less often than before 
c) Occasionally initiates conversation but usually just responds to others 
d) Rarely or never initiates conversation 
e) Not applicable 

 

2. Does the person take turns during conversation or tend to speak/write while it is another 
person’s turn?  

a) Takes turns as often as before 
b) Takes turns slightly less than before and interrupts others more often 
c) Takes turns much less than before and interrupts others frequently 
d) Rarely or never takes turns and interrupts others most of the time 
e) Not applicable 
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3. Does the person express him/herself with a variety of words and phrases or tend to use the 
same words or phrases, or tell the same stories, over and over as if reading from a script?  

a) Uses a variety of language to express him/herself, same as before 
b) Uses the same language or tells the same stories slightly more than before 
c) Uses the same language or tells the same stories considerably more than before but 

continues to use a variety of language in most conversations 
d) Almost always repeats the same story or uses the same words or phrases. Rarely or 

never uses a variety of words/phrases. 
e) Not applicable 

 

Please add additional information or examples about any of the questions in this section: 
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Fylgiskjal E 

 

Sæl X, 

  

ég heiti Ingibjörg Rúnarsdóttir og er meistaranemi í talmeinafræði við Háskóla Íslands. Sem stendur er 

ég að vinna að meistaraverkefni mínu sem fjallar um hrörnunarmálstol (e. Primary Progressive 

Aphasia, PPA) í íslensku samhengi. Markmið verkefnisins er tvíþætt, í fyrsta lagi að kortleggja 

greiningarferli PPA hér á landi og í öðru lagi að þýða matskvarðann Progressive Aphasia Severity 

Scale (PASS) yfir á íslensku. Leiðbeinandi og jafnframt ábyrgðarmaður verkefnisins er Iris Edda 

Nowenstein. Í meistaraprófsnefnd eru Ester Sighvatsdóttir og dr. Helga Thors. Allar eru þær starfandi 

talmeinafræðingar á talmeinaþjónustu Landspítalans. Verkefnið hefur verið samþykkt af Siðanefnd 

heilbrigðisrannsókna á Landspítala.  

  

Ég hef samband við þig þar sem hluti af verkefninu er að gera hagkvæmnisathugun (e. feasibility 

study) á PASS-kvarðanum þar sem sérfræðingar óháðir meistaraverkefninu fara yfir kvarðann og 

leggja mat á mögulegt notagildi hans og hvort þýðing hans kalli á umfangsmeiri forprófun. Þessi 

póstur er sendur á sérfræðinga sem eiga það sameiginlegt að hafa reynslu af starfi með skjólstæðingum 

með versnandi máltruflun.  

  

Í viðhengi eru fjögur skjöl. Í fyrsta lagi skjal með stuttri kynningu á PPA og PASS-kvarðanum og í 

öðru lagi viðtalsspurningar sem þú ert beðin um að svara varðandi íslenska þýðingu PASS-kvarðans. 

Auk þess eru skjöl með íslenskri þýðingu kvarðans, annað skjalið (Excel) inniheldur PASS-kvarðann 

sjálfan og hitt skjalið er þýðing á spurningalista fyrir aðstandendur sem fylgir kvarðanum. Ef þú 

samþykkir að taka þátt í verkefninu er framlag þitt fólgið í því að svara viðtalsspurningunum eftir 

bestu getu. Einnig er í boði að svara spurningunum munnlega í gegnum Microsoft Teams ef það hentar 

betur. Í því tilviki mun ég hafa samband og setja upp fund á næstu tveimur vikum. Nafnleyndar verður 

gætt í umfjöllun um svör þátttakenda. 

  

Með von um jákvæð viðbrögð, 

  

Ingibjörg Rúnarsdóttir 

inr7@hi.is 

Iris Edda Nowenstein 

irisen@hi.is  
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Fylgiskjal F 

Hagkvæmnismat – viðtalsspurningar 

Starfsheiti þitt: 

 

Telur þú vera grundvöll fyrir því að nota íslenska þýðingu PASS-kvarðans og meðfylgjandi 

spurningalista í mati og meðferð við PPA? Ef ekki, hvers vegna?  Ef já, hvernig sérðu fyrir þér 

að kvarðinn og spurningalistinn myndu nýtast í þínu starfi?  

 

Telur þú vera grundvöll fyrir því að nota íslenska þýðingu PASS-kvarðans og meðfylgjandi 

spurningalista í mati og meðferð við versnandi málstoli af öðrum völdum en PPA? Ef ekki, hvers 

vegna? Ef já, hvernig sérðu fyrir þér að kvarðinn og spurningalistinn myndu nýtast í þínu starfi? 

  

Telur þú íslenska þýðingu PASS-kvarðans nógu skýra til að talmeinafræðingar geti nýtt sér 

hann? Telur þú jafnframt að aðrar heilbrigðisstéttir geti lesið í niðurstöður kvarðans og nýtt sér 

þær? Er eitthvað, t.d. varðandi málfar eða uppsetningu, sem þyrfti að breyta eða bæta? 

 

Svar:  

Svar: 

Svar: 
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Telur þú íslenska þýðingu spurningalistans nógu skýra til að aðstandendur skilji öll fyrirmæli og 

allar spurningar? Er eitthvað, t.d. varðandi málfar eða uppsetningu, sem þyrfti að breyta eða 

bæta? 

 

Telur þú að mögulegt notagildi íslenskrar þýðingar PASS-kvarðans og meðfylgjandi 

spurningalista kalli á forprófun og réttmætis- og áreiðanleikaprófun? 

 

Voru einhver atriði sem þú skildir ekki eða áttir erfitt með að átta þig á? Þá er bæði átt við 

varðandi þýðinguna og varðandi hagkvæmnismatið. Ef já, hver voru þau? 

  

Annað sem þú vilt koma á framfæri:  

 

 

 

Svar: 

Svar: 

Svar: 

Svar: 


