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Ágrip 

Áhrif hreyfingar á einkenni og framgang vefjagigtar 
 

 
 

Vefjagigt hrjáir um það bil 10% kvenna og heldur færri karla. Orsakir sjúkdómsins eru 

óþekktar sem gerir meðferð torvelda. Sjúkdómurinn hefur veruleg áhrif á lífsgæði þeirra 

sem greinast með hann og margir draga úr virkni í daglegu lífi. 

Tilgangur þessarar heimildaritgerðar er að kanna áhrif líkamsþjálfunar á einkenni 

vefjagigtar og hvaða tegund hreyfingar sé áhrifaríkust. Enn fremur að kanna á hvaða álagi 

og í hve miklu magni þjálfunin þurfi að vera til að árangur náist. Einnig eru skoðuð 

langtímaáhrif hreyfingar fyrir þessa einstaklinga og hvort þjálfun virki sem forvörn gegn 

versnun einkenna eða stignun sjúkdómsins. Fjallað er um þau mælitæki sem hægt er að 

nota til að meta árangur og áhrif þjálfunar á einkenni vefjagigtar. 

Niðurstöður rannsókna sýna fram á gagnsemi hreyfingar til að vinna á móti fjölda 

einkenna vefjagigtar og hefur hreyfing jákvæð áhrif á heilsutengd lífsgæði einstaklinga með 

vefjagigt. Þolþjálfun, styrkþjálfun og sambland þol-, styrk- og liðleikaþjálfunar eru þær 

tegundir þjálfunar sem hafa mest áhrif á einkenni vefjagigtar en rannsakendum ber saman 

um að þjálfunarálag þurfi að vera frá 55-90% af hámarkspúlsi. Reglubundin hreyfing virkar 

sem forvörn á versnun einkenna vefjagigtar. Það er mikilvægt fyrir fólk með vefjagigt að 

nota hreyfingu í daglegu lífi til að viðhalda hreysti og draga úr hamlandi áhrifum 

sjúkdómsins. 
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Abstract 

The effectiveness of physical training on the symptoms and progression of 

fibromyalgia 

 
 

The prevalence of fibromyalgia is around 10% among women and a little less among 

men. The causes of this disease are unknown which leaves treatment options 

troublesome. The disease has considerable impact on the quality of life of people 

suffering from fibromyalgia and their activity level is deminished. 

The purpose of this essay is to examine the impact of physical training on 

fibromyalgia symptoms and what kind of exercises would be the most beneficial. Further, 

to examine recommended intensity and quantity levels of training for these individuals. 

Also to investigate the long-term effects of exercises on fibromyalgia symptoms and 

preventative influences against the progression of the disease. Proper measurements to 

evaluate the effectiveness of training and the impact on symptoms are discussed. 

The results of a number of studies show that physical training can be beneficial to 

decrease symptoms and to increase health related quality of life of patients with 

fibromyalgia. Aerobic exercises, strength training and combined aerobic, strength and 

flexibility training show the greatest effects on the symptoms but researchers agree that 

the training intensity should vary between 55-90% of maximal heart rate. The effects of 

exercise on symptom relief will not remain if regular exercise is not maintained. Regular 

exercise training is beneficial to prevent the progression of the disease. It is important that 

people with fibromyalgia use physical training in their daily life to maintain physical fitness 

and prevent disablement due to the disease. 
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1. Inngangur 

Vefjagigt er fjölþættur sjúkdómur sem einkennist af krónískum verkjum víðsvegar um 

líkamann ásamt fjölda kvikupunkta á ákveðnum stöðum líkamans (Wolfe o.fl., 1990).  

Önnur algeng  einkenni  eru  síþreyta, morgunstirðleiki,  svefnerfiðleikar, þunglyndi og 

kvíði (Wolfe, 1989). Orsakir sjúkdómsins eru óþekktar sem takmarkar meðferðarúrræði í 

mörgum tilfellum. Færri en 50% sjúklinga finna einhverja leið til að draga úr einkennum 

sínum (Goldenberg, 1989). 

Mikið hefur verið reynt að finna heppileg meðferðarúrræði og hafa verið gefnar út 

viðmiðunarreglur af sérfræðingum (Carville o.fl., 2008; Burckhardt o.fl., 2005), þar sem 

metnir eru árangursríkustu meðferðarkostirnir samkvæmt tölfræðilegri úrvinnslu á 

útgefnum rannsóknum. Þessar viðmiðunarreglur hafa sýnt fram á að hreyfing sé 

hagkvæm meðferðarlausn til að létta á einkennum fólks með vefjagigt. 

Vegna verkja og síþreytu verða þessir einstaklingar í flestum tilfellum óvirkir í 

líkamlegri hreyfingu og daglegum athöfnum, sem getur leitt til mikillar fötlunar og skertra  

lífsgæða  (Bennett, 1996). Daglegar athafnir verða þessum einstaklingum mjög erfiðar 

og sýndi ein rannsókn fram á það að yfir 90% kvenna með vefjagigt ættu erfitt með að lyfta 

þungum hlutum og yfir 60% ættu erfitt með að fara upp og niður stiga sem og að stunda 

létt heimilisverk. Sama rannsókn sýndi fram á að kona á meðalaldri með vefjagigt hefði 

færni til daglegra athafna á borð við 80 ára konu út í samfélaginu (Jones, Rutledge, 

Jones, Matallan og Rooks, 2008). Það er mikilvægt að þessir einstaklingar stundi 

reglubundna hreyfingu þar sem rannsóknir hafa sýnt  fram á að hreyfing minnkar fötlun 

einstaklinga með vefjagigt og eykur heilsutengd lífsgæði þeirra (Da Costa o.fl., 2005). Ekki 

einungis hefur hreyfing áhrif á heilsutengd lífsgæði heldur hafa enn fleiri rannsóknir sýnt 

fram á árangur hreyfingar við minnkun einkenna á borð við verki, kvíða og þunglyndi 

hjá þessum  einstaklingum (Tomas-Carus o.fl., 2008). Í ritgerðinni verða áhrif hreyfingar 

skoðuð nánar. 

Eftir því sem árin líða eykst þekkingin um lífeðlisfræði sjúkdómsins. Þó orsakir séu 

óþekktar  þá  er  stuðst  mikið  við  kenningu  um  miðlæga  verkjanæmingu (e. central 

sensitization). Við  miðlæga  verkjanæmingu  virðist  sem  einhvers  konar  mögnun  verði 

innan  miðtaugakerfisins á verkjaboðum frá viðtökum sem nema áreiti í úttaugakerfinu, 

sem gerir það  að verkum að einstaklingar með vefjagigt hafa mun lægri 

sársaukaþröskuld en heilbrigðir einstaklingar (Desmuele o.fl., 2003). Í nýlegri rannsókn 

var kannað hvort að líkamleg hreyfing hefði áhrif á verkjasvörun í heila  hjá fólki með 

vefjagigt. Þar kom í ljós að því meiri líkamlega hreyfingu sem einstaklingurinn 

stundaði, því minni svörun varð í heila við verkjaáreiti og meiri svörun hjá þeim sem ekki 

hreyfðu sig (McLoughlin, Colbert, Stegner og Cook, 2011). Það bendir til að þeir 

einstaklingar með vefjagigt   sem   stunda   reglubundna   hreyfingu   hafi   þannig   áhrif   á 

sársaukanæmi í heila. 
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1.1 Tilgangur 

Markmið ritgerðarinnar er að taka saman rannsóknir sem gerðar hafa verið til að kanna 

áhrif  hreyfingar á einkenni vefjagigtar og lífsgæði  einstaklinga með vefjagigt. Skoðað 

verður hvort eitthvert ákveðið form hreyfingar henti betur en annað og hvaða æfingaálag 

þarf að þjálfa við til að hreyfingin skili árangri. Einnig  verður  kannað  hvort  rannsakendur  

hafi  getað  sýnt  fram  á  langvarandi  áhrif hreyfingar og hvort að hreyfing geti virkað 

sem forvörn gegn því að sjúkdómurinn versni. Enn fremur að efla þekkingu á hreyfingu 

sem meðferðarformi við vefjagigt og kanna ávinning af því meðferðarformi. 

Einnig er hugsunin á bakvið þessa ritgerð að taka saman hvers konar hreyfing og 

álag henti þessum einstaklingum og kanna hvort varasamt getur verið að fara út í of ákafa 

þjálfun. Væntingar eru til að ritgerðin geti verið leiðarvísir fyrir nýútskrifaða sjúkraþjálfara 

sem  skortir   reynslu  af  þjálfun  þessarra  einstaklinga.  Hreyfing  þarf  ekki  að  vera 

kostnaðarsamt meðferðarform og auðvelt að koma henni við. Því er gott að hafa góðar 

leiðbeiningar meðal annars til að fræða sjúkling. Þannig getur sjúklingurinn sjálfur borið 

meiri ábyrgð á framgangi sjúkdóms síns. 
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2. Vefjagigt 

Vefjagigt  er  sjúkdómur  sem  flokka  mætti  sem  heilkenni,  vegna  fjölda  einkenna  frá 

mismunandi líffærakerfum. Helstu einkenni eru langvinnir stoðkerfisverkir víðsvegar um 

líkamann, kvikupunktar á ákveðnum stöðum í líkamanum, síþreyta, svefntruflanir og   

morgunstirðleiki (Wolfe o.fl.,1990). Vefjagigtin getur þróast á löngum tíma og viðkomandi 

gerir sér litla grein fyrir að eitthvað sé óeðlilegt. Verkir hlaupa til frá degi til dags, 

stirðleiki og  yfirþyrmandi þreyta af og til eru oftast byrjunareinkenni. Síðan fara 

einkenni að vera meira  viðvarandi og hverfa ekki langtímum saman. Þessi sjúkdómur 

leggst mismunandi á einstaklinga og getur valdið mikilli fötlun (Bennett,1996) og sumir 

hafa þurft að breyta vinnuhögum eða  jafnvel hætta að vinna. Aðrir finna minna fyrir 

sjúkdómnum og geta viðhaldið sínu eðlilega lífi og lifað með einkennunum. Þrátt fyrir að 

þetta sé langvinnur sjúkdómur sem getur hamlað lífsgæðum, eru þeir sem haldnir eru 

vefjagigt ekki líklegri til að deyja fyrir aldur fram (Dreyer, Kenrall, Danneskiold-Samsoe, 

Bartels og Bliddal, 2010). 

Ekki er almennilega vitað hvað veldur sjúkdómnum en oftast er notast við útilokun 

á öðrum sjúkdómum til að greina hann. Sýnt hefur verið fram á breytingar á heilastarfsemi 

hjá fólki með vefjagigt  þar  sem  sársaukaúrvinnsla  er  öðruvísi  hjá  þeim  samanborið  

við heilbrigða  einstaklinga  en  ekki  er  vitað  um  ástæður  fyrir  þessum  breytingum.  

Bæði þrýstingur og hitaáreiti sýna meiri viðbrögð í heila vefjagigtarsjúklinga en heilbrigðra. 

Ekki eingöngu skynja þau sársauka meiri heldur einnig virðast vera breytingar á 

lyktarskyni hjá þeim, sem gefur til kynna að breytingar í heila gangi ekki eingöngu yfir 

sársaukaáreiti heldur einnig áreiti af öðru tagi (Schweinhardt, Sauro og Bushnell, 2008).  

Eins hefur verið sýnt fram á skerta starfsemi dópamín- og ópíóíðkerfa og minnkun á gráa 

efni mænu (Clauw og Crofford, 2003; Kuchinad o.fl., 2007). Hvort það eru einkenni 

sjúkdómsins sem valda þessum breytingum eða hvort þessar breytingar hafi verið til 

staðar fyrir og verið mögulegur orsakavaldur sjúkdómsins, er ekki vitað.  

Fáar læknisfræðilegar rannsóknir sýna afbrigðilegar niðurstöður og er greiningin 

oftast  byggð  á  huglægu  mati  einstaklingsins  á  einkennum,  því  er  þetta  oft  kallað 

“ruslakistugreining”. 

2.1 Einkenni 

Megineinkenni vefjagigtar eru viðvarandi verkir útbreiddir um líkamann. Í 60-70% tilfella 

upplifir fólk að það “hafi verki út um allt” og á erfitt með að staðsetja verkina. Verkirnir 

dreifast bæði á vinstri og hægri hlið líkamans og á neðri og efri hluta. Stirðleiki er áberandi 

einkenni sem er til staðar hjá flestum. Samkvæmt Yunus og Masi frá árinu 1993 eru 

algengustu staðir líkamans þar sem stirðleiki og verkir gera helst vart við  sig  háls, 
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mjóbak, axlarsvæði, handleggir, olnbogar, hendur, mjaðmir, hné og ökklar (Baldry, 2001). 

Verkir og stirðleiki geta aukist við vissar aðstæður en kalt veðurfar, lítill svefn, ofþjálfun, 

áföll, streita og hávaði eru helstu þættirnir sem ýta undir þau einkenni (Wolfe o.fl., 1990). 

Margir finna fyrir liðverkjum en ólíkt slitgigt er engin bólga til staðar þó eymsli geti komið 

fram við þreifingu. 

Önnur algeng einkenni eru fjöldi kvikupunkta (e. tender points) á ákveðnum 

stöðum í líkamanum, aukið sársaukanæmi, síþreyta, svefnerfiðleikar, höfuðverkir, 

morgunþreyta og dofa- og bólgutilfinning í útlimum. Sjaldgæfari einkenni eru órólegur 

ristill, ofurnæm þvagblaðra, fótapirringur og Raynaud’s fyrirbæri eða “dauðir fingur”.  

Þessum sjúkdómi fylgir oft kvíði, depurð, þunglyndi, einbeitingarerfiðleikar og 

minnistruflanir (Wolfe o.fl., 1990), en talið er að krónískir verkir geti valdið því að fólk þrói 

með sér þunglyndi (Buskila og Cohen, 2007). 

2.2 Orsakir 

Eins  og  fram  hefur  komið  eru  orsakir  fyrir  vefjagigt  ekki  þekktar  en  með  auknum 

rannsóknum er þekkingin ávallt að aukast. Í dag er vitað að orsakirnar eru fjölþátta og 

mismunandi lífeðlisfræðilegir þættir geta haft áhrif milli einstaklinga. Í fyrstu var einblínt 

mikið á vefjafræði og meinsemdir í vöðvum þar sem mestu eymslin voru til staðar, en ekki 

tókst með rannsóknum að sýna fram á mismunandi vöðvagerð eða starfsemi vöðva milli 

heilbrigðra  einstaklinga og einstaklinga með vefjagigt (Yunus, Kaluan-Raman, Masi og 

Aldag, 1989). Þegar ekki tókst að sýna fram á meinsemd í vöðvum var meira farið að 

horfa til þessa lága sársaukaþröskuldar sem þau með vefjagigt höfðu, og augu 

rannsakenda fóru að beinast  að miðtaugakerfinu (Yunus, 1992). Bennett (1999) kom 

fram með þá kenningu að um  miðlæga  verkjanæmingu (e. central sensitization) væri að 

ræða. Sú kenning byggir á því að verkirnir stafi af ofurnæmi taugunga innan 

miðtaugakerfisins, þegar þeir taka á móti boðum frá  skyntaugum í úttaugakerfi. Vegna 

þess getur eðlileg snerting túlkast sem sársauki innan miðtaugakerfisins hjá einstaklingi 

með vefjagigt. 

Þessi uppgötvun hefur gefið rannsakendum mikinn skilning á sjúkdómnum en þrátt 

fyrir það er ekki vitað hvað orsakar þessa breytingu innan miðtaugakerfisins. Að einhverju 

leyti  eiga  erfðaþættir  þátt  í sumum  tilfellum  en  sýnt  hefur  verið fram  á  aukna tilvist 

vefjagigtar innan  fjölskyldna þrátt fyrir að erfðaþáttur sé ekki þekktur (Arnold o.fl., 

2004). Streita er talin einn af áhrifavöldum vefjagigtar en fólk sem þjáist af mikilli 

áfallastreitu eða þjáist illa af andlegu álagi er líklegra til að greinast með vefjagigt 

(Schweinhardt o.fl., 2008). 

Fjölmargir þættir til viðbótar eru taldir eiga þátt í orsökum vefjagigtar, en þeir þættir 

eru andleg áföll, áverkar og þá sérstaklega tengsl við hálsáverka (Buskila, Neumann, 

Vaisberg, Alkalay og Wolfe, 1997), of lítill svefn, langvinnt álag, langvinnir sjúkdómar og 

veirusýkingar. 
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2.3 Greining 

Þar sem greining er ekki möguleg með blóðrannsóknum og myndgreiningu er farið eftir 

ákveðnum greiningarskilmerkjum. Áður en hægt er að fá greiningu þarf samt sem áður að 

framkvæma  ýmsar  læknisfræðilegar  rannsóknir  á  einstaklingum  til  að  útiloka  aðra 

sjúkdóma eða meinsemdir. 

Þessi skilmerki voru sett fram og gefin út af amerískum gigtarsamtökum (The 

American College of Rheumatology) árið 1990 og er þeim ennþá fylgt til dagsins í dag 

(Wolfe o.fl., 1990). Í þessari skilgreiningu kemur fram að einstaklingurinn þarf að hafa 

sögu um útbreidda verki, sem greinast bæði á hægri og vinstri hlið líkamans og fyrir ofan 

og neðan mitti.  Einnig flokkast inn í þetta verkir í hryggsúlunni, þ.e. í hálsi, brjóstbaki, 

framan á bringu og í mjóbaki. Við skoðun þurfa að koma fram verkir við þreifingu á að 

minnsta kosti 11 af 18 kvikupunktum um líkamann (sjá mynd í Viðauka A). Þessir 

kvikupunktar eru á ákveðnum stöðum um líkamann og þarf að gæta þess að þrýsta með 

þumli með fjögurra kílóa þrýstingi. 

Fyrir utan þessa 11 kvikupunkta þarf að vera saga um viðvarandi þreytu, 

stirðleika og svefntruflanir. Þessi einkenni þurfa að hafa verið til staðar í að minnsta kosti 

þrjá mánuði. Greiningaraðferðin á kvikupunktum hefur verið töluvert umdeild undanfarin ár 

en í dag vilja fræðimenn meina að þessi greining sé ekki nógu sértæk og þurfi meira að 

skoða út frá magni einkenna hjá einstaklingnum (Wolfe o.fl., 2010). 

2.4 Algengi 

Algengi vefjagigtar á Íslandi er töluvert samanborið við önnur lönd en árið 1998 mældist 

algengi vefjagigtar 9,8% hjá konum en 1,3% hjá körlum, á aldrinum 18-79 ára (Helgi 

Birgisson, Helgi Jónsson og Árni J. Geirsson, 1998). Niðurstöður úr yfirlitsgrein frá árinu 

2006 þar sem teknar voru saman 30  rannsóknir  sýndu að algengi vefjagigtar væri á 

bilinu 0,66-4,4% (Calvante o.fl., 2006). Í annarri rannsókn var tekið saman algengi 

vefjagigtar í fimm Evrópulöndum og mældist meðaltíðni vefjagigtar 2,9-4,7% af báðum 

kynjum. Hins vegar mældist töluvert hærri tíðni vefjagigtar hjá konum en körlum í öllum 

löndunum þar sem tíðni vefjagigtar hjá konum var á bilinu 2,6-9,8%, en tíðni hjá  körlum 

var á bilinu 1,8-3,8% (Branco o.fl., 2010). 

Samkvæmt rannsókn Calvante og félaga (2006) er algengi mun hærra hjá konum 

en körlum og greinast 3-4 konur á móti einum karlmanni (Calvante o.fl., 2006). Aðrir 

telja að hlutfallið sé töluvert hærra eða níu konur á móti hverjum manni (Bartels o.fl., 

2009). Sjúkdóminn má finna hjá öllum aldurshópum en algengi eykst verulega um 

miðjan aldur (Branco o.fl., 2010). 

2.5 Kostnaður 

Eftir því sem fleiri greinast með sjúkdóminn því meira eykst kostnaður fyrir heilbrigðiskerfið. 

Í rannsókn einni var sýnt fram á að kostnaður fyrir heilbrigðiskerfið fyrir einstaklinga 
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með vefjagigt væri þrefaldur í samanburði við meðaleinstakling sem notar 

heilbrigðisþjónustu. Meðalkostnaður á vefjagigtarsjúkling á ári var 9573$ í Bandaríkjunum 

eða um 1,2 milljón íslenskra króna ef miðað  er  við gengi í dag (Berger, Dukes, Martin, 

Edelsber og Oster, 2007).  Þá  er  eingöngu  talinn  kostnaðurinn  fyrir  heilbrigðiskerfið. 

Til viðbótar fellur kostnaður á atvinnurekendur sem þurfa að greiða út veikindadaga 

fyrir einstaklinginn sjálfan. Samkvæmt rannsókn frá 2007 eru  einstaklingar  með  

vefjagigt  mun  meira fjarverandi frá  vinnu heldur en aðrir (Kivimäki o.fl., 2007). 

2.6. Horfur 

Þeir sem haldnir eru vefjagigt deyja þó ekki frekar en heilbrigðir einstaklingar fyrir aldur fram 

(Dreyer o.fl., 2010) en vefjagigt er langvarandi og yfirleitt viðvarandi ástand. Einstaklingur 

sem greinist með vefjagigt þarf að búa sig undir að leita góðra  meðferðarráða svo 

auðveldara sé að lifa með sjúkdóminn. Í rannsókn frá árinu 1996 voru tekin tvö viðtöl 

við 39 einstaklinga með 10 ára millibili, og var meðaltími frá greiningu  sjúkdómsins hjá 

þeim a.m.k 15 ár. Eftir þessi 10 ár voru allir einstaklingarnir ennþá með einkenni 

vefjagigtar en 66% sögðust finna minna fyrir einkennum núna heldur en þegar þeir voru 

greindir (Kennedy og Felson, 1996).  
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3. Matsaðferðir og mælitæki 

Þrátt fyrir að verkir séu megineinkenni vefjagigtar, eru fjöldamörg önnur einkenni sem hafa 

hamlandi áhrif og verður að taka mið af. Því er mikilvægt að hafa góð mælitæki við 

höndina til að meta hvað hver þáttur hefur mikil áhrif á lífsgæði og heilsu einstaklingsins. 

Williams og Schilling (2009) gerðu grein fyrir helstu mælitækjum og matsaðferðum sem 

notaðar eru í dag við greiningu á áhrifum vefjagigtar. Þar sem hvorki blóðrannsóknir né 

lífsýnarannsóknir hjá  fólki með vefjagigt sýna meinsemdir er sjálfsmat sjúklingsins á 

einkennum  sínum  besta  klíníska  nálgunin  til  að  meta  upplifun  einstaklingsins  á 

sjúkdómnum. Í nokkrum rannsóknum hefur verið sýnt fram á misræmi milli huglægra 

spurningalista og hlutlægra matsaðferða á  mælingum á ýmsum einkennum vefjagigtar. 

Kop og félagar (2005) mældu virkni hjá konum með vefjagigt með spurningarlista sem þær  

fylltu út sjálfar og með hröðunarmælum. Þar kom í ljós að sjálfsmatið gaf verri 

niðurstöður fyrir virkni heldur en hreyfiritin sögðu til um þar sem sjúklingnum fannst hann 

minna virkur en hröðunarmælar mældu. Svipað misræmi hefur fundist í öðrum 

rannsóknum sem metið hafa vitsmunalega þætti (Snitz, Morrow, Rodriguez, Huber og 

Saxton, 2008) og svefngæði (Unruh o.fl., 2008). Williams og Schilling (2009) segja þó 

mikilvægt að tekið sé tillit til beggja matsleiða þar  sem bæði huglægar matsaðferðir og 

hlutlægar hafi klínískt gildi í meðferð. 

Þar sem vefjagigt er krónískur sjúkdómur er erfitt að fá lækningu á honum, en 

meðferð byggist á að draga úr einkennum, bæta færni, koma í veg fyrir að sjúkdómurinn 

versni og kenna einstaklingnum að hafa stjórn á sjúkdómnum. Nauðsynlegt er að þekkja 

einkenni sjúkdómsins og mæliaðferðir til að meta þau einkenni sem og lífsgæði þessa 

hóps (Williams og Schilling, 2009). 

Heilsutengd lífsgæði (e. health related quality of life) eru mikilvæg fyrir hvern 

einstakling (Naughton og Shumaker, 2003). Aðalsvið heilsutengdra lífsgæða taka mið af 

líkamlegri virkni, andlegum þáttum, félagslegri virkni, vellíðan og skynjun á heilsu. 

Aukasviðin ná til þátta sem skipta minna máli en eru þrátt fyrir það mikilvægir fyrir 

einstaklinginn og ná til taugasálfræðilegra þátta, framkvæmdarsemi, nánd og 

kynferðislegrar virkni, svefngæða, verkja og andlegrar viðleitni. Einkenni vefjagigtar ná til 

flestra þessara þátta og því nauðsynlegt að hafa góðan mælikvarða á heilsutengd lífsgæði 

einstaklinga með vefjagigt og leggja áherslu á nana samvinnu fagfólks. 

Kelley, Hootman, Kelley og Jones (2010) tala um mikilvægi þess að þegar verið 

er að rannsaka áhrif hreyfingar á til dæmis almenna líðan fólks með vefjagigt, sé mikilvægt 

að nota sömu mælitækin  milli  rannsókna  til  að  koma  í  veg  fyrir  skekkju  þegar  

verið  er  að  bera niðurstöður rannsókna saman. 
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3.1 Mælingar á áhrifum vefjagigtar á daglegt líf 

Eitt algengasta mælitækið við mat á áhrifum vefjagigtar á daglegt líf er 

spurningalistinn Fibromyalgia Impact Questionnaire (FIQ). FIQ er fjölþátta spurningalisti 

sem miðar að því að fá heildarsýn á áhrif helstu einkenna vefjagigtar á færni 

einstaklingsins. Þessi spurningalisti var þróaður á níunda áratugnum af læknum sem 

störfuðu við Oregon Health and Science University. Fyrsta útgáfa kom út árið 1991 og 

hefur hann mikið verið notaður síðan (Bennett, 2005). FIQ spurningalistinn byggist á 10 

spurningum (sjá viðauka B), en fyrsta spurningin skiptist í 11 hluta sem tengjast getu til 

að framkvæma verkefni sem fela í sér mikla vöðvavinnu. Hver hluti felur í sér svör á 

fjögurra punkta Likert kvarða, þar sem svörin eru aldrei, stundum, oftast og alltaf. Í 

spurningum tvö og þrjú á að merkja við fjölda daga í liðinni viku sem sjúklingnum leið vel 

og fjölda daga í liðinni viku sem þeir gátu ekki unnið,  þar  með  talin  húsverk,  vegna  

einkenna  vefjagigtarinnar.  Spurningum 4-10 er svarað með láréttum línulegum kvarða í 

10 þrepum þar sem sjúklingurinn metur efiðleika við vinnu, verki, þreytu, morgunþreytu, 

stífleika, kvíða og þunglyndi. 

Mest er hægt að fá 100 stig á FIQ spurningarlistanum, þar sem fleiri stig þýða 

meiri færniskerðingu vegna vefjagigtar. Sjúklingur sem fær um 50 stig telst vera með 

meðalmikla færniskerðingu og þeir sem eru með 70 stig eða meira teljast vera með mikla 

færniskerðingu. Sýnt hefur verið fram á notagildi og áreiðanleika spurningalistans í fjölda 

rannsókna.  Er  þetta   algengasta  mælitækið  fyrir  mat  á  færni  og  starfsgetu  vegna 

vefjagigtar og hefur spurningalistinn yfirburði yfir önnur mælitæki (White, Speechley, Harth 

og Ostbye, 1999; Dunkl, Taylor, McConnell, Alfano og Conaway, 2000). 

3.2 Mælingar á verkjum 

Verkir  eru  einn  af  fjölmörgum  þáttum  sem  hafa  áhrif  á  einstaklinga  með  vefjagigt. 

Sjónkvarði (e. Visual Analogue Scale, VAS) er kvarði sem sjúkraþjálfarar og annað 

heilbrigðisstarfsfólk notar til að meta verki. Er þetta 100 mm lína þar sem „engir verkir“ er 

merkt við annan endann og „verstu hugsanlegu verkir“ við hinn. Hver einstaklingur merkir 

á línuna eins og honum finnst viðeigandi. Þetta er einfalt í notkun og er mikið notað í dag. 

Þessi tegund mælikvarða hentar til að meta verki  einstaklingsins frá einum tíma til annars 

en  hentar  síður  til  samanburðar  við  aðra  þar  sem  fólk  metur  sársauka  misjafnlega 

(Wewers og Lowe, 1990). 

Þar sem VAS kvarðinn metur eingöngu magn verkja er litið svo á að sá 

verkjakvarði sé ekki nægilega sértækur fyrir mat á krónískum verkjasjúkdómum á borð 

við vefjagigt. Langley og Sheppeard (1985) vilja meina að hentugra væri að nota 

spurningalistann McGill Pain  Questionnaire sem metur verki út frá nokkrum hliðum en 

ekki eingöngu magni. Upprunalega var hann þróaður af Melzack 1975 og 1987 en sá 

kvarði mælir verki út frá  gæðum,  magni,  staðsetningu,  tímasetningu  og  áhrifum  á  

hegðun  (Williams  og Schilling, 2009). 



14 

3.3 Mælitæki á heilsutengd lífsgæði 

Áhrif  vefjagigtar  á  heilsutengd  lífsgæði  einstaklinga  geta  verið  töluverð og hentar því 

vel að mæla lífsgæði. MOS 36 item Short-Form Health Survey (SF-36)  er   einn   mest  

notaði  spurningalistinn  í  klínískum  rannsóknum  sem  metur heilsutengd lífsgæði og 

hefur verið sýnt fram á notagildi hans við mælingar á lífsgæðum einstaklinga með 

vefjagigt (Hoffman og Dukes, 2008). 

SF-36 er spurningarlisti sem einstaklingar svara sjálfir og samanstendur af átta 

þáttum.  Fjórir þættir meta líkamlega heilsu en þeir þættir eru líkamleg færni, þátttaka 

(líkamleg), verkir og almenn heilsa. Hinir fjórir þættirnir meta andlega heilsu en þeir þættir 

eru hreysti, félagsleg færni, þátttaka (tilfinningaleg) og andleg heilsa. Kvarðinn er frá núll 

(versta hugsanlega heilsufar) upp í 100 (besta hugsanlega heilsufar) (Heimasíða SF-36, 

2012). Spurningarnar eru 36 talsins og þaðan fær listinn nafn sitt. Magnús Ólason læknir á 

Reykjalundi  hefur  þýtt  spurningarlistann  yfir  á  íslensku  en  ekki  hefur  fengist  leyfi  til 

dreifingar hér á landi (Mælitækjabanki FÍSÞ, 2011). Einnig hefur verið gefin út styttri 

útgáfa af listanum. Sá listi   er þó mun minna notaður í klínískum tilgangi og notaður í 

fáum rannsóknum (Hoffman og Dukes, 2008). 

3.4 Mælingar á öðrum einkennum vefjagigtar 

Gott getur verið að nota mælitæki á önnur einkenni vefjagigtar en meðferð 

sjúkraþjálfara er beint að hverju sinni, svo sem svefn og þreytu, enda hafa þau 

veruleg áhrif á einstaklinginn í daglegu lífi. Oftast er notaður VAS kvarði á svefngæði og 

þreytu þar sem það mælitæki er einfalt í notkun (Williams og Schilling, 2009). Aðrir 

flóknari spurningalistar eru til og hafa verið notaðir á einstaklinga með vefjagigt, t.d Fatique 

Severity Scale (FSS) og Sleep Assessment Questionnaire (SAQ) en ekki hefur verið sýnt 

fram á klínískt gildi þessara spurningalista fyrir vefjagigt. 

Algengt er að einstaklingar með vefjagigt þjáist af þunglyndi og kvíða. 

Sjúkraþjálfarar þurfa að vera meðvitaðir um ef þessi einkenni eru til staðar og hafa úrræði 

til að meta þau í samvinnu við annað fagfólk. Árangur af meðferð þarf ekki endilega að 

meta út  frá  líkamlegum  þáttum  og  því  geta  önnur  mælitæki  átt  vel  við.  Beck  

Depression Inventory (Beck, Steer og Brown, 1996) er mikið notaður spurningalisti til mats 

á þunglyndi og við kvíða er notast við Beck Anxiety Inventory (Beck og Steer, 1990). 
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4. Áhrif líkamlegrar hreyfingar á einkenni vefjagigtar 

4.1 Almennt um þjálfun einstaklinga með vefjagigt 

Þar sem orsakir vefjagigtar eru óþekktar er torvelt að lækna sjúkdóminn. Hins vegar er 

mögulegt að bæla niður einkenni og bæta lífsgæði einstaklinga með ýmsum 

meðferðarmöguleikum, þar með talin er hreyfing. Fjölmargar rannsóknir hafa sýnt fram á 

að hreyfing dregur úr ýmsum einkennum vefjagigtar og eykur um leið lífsgæði þeirra 

einstaklinga.  Fólk með vefjagigt  hefur gott  af  hreyfingu  eins  og  hver  önnur  heilbrigð 

manneskja og eru áhrif  þjálfunar þau sömu. Regluleg þjálfun eykur úthald og eflir getu, 

styrkir vöðva og bein, dregur úr vöðvaspennu, streitu og andlegri vanlíðan. Þar fyrir utan 

eflir þjálfun ónæmiskerfið, dregur úr lífstílsbundnum sjúkdómum, hjálpar til við að viðhalda 

kjörþyngd, örvar heilastarfsemi, bætir svefn, dregur úr verkjum og hrörnun líkamans og 

eykur lífsgæði (Warburton, Nicol og  Bredin, 2006). Líkamleg þjálfun hefur því bein áhrif 

á fjölmörg einkenna sjúkdómsins. 

Í sumum tilfellum verða einkenni það mikil hjá þessum einstaklingum að þeir draga 

úr líkamlegri virkni í daglegu lífi sínu sem getur ýtt undir þyngdaraukningu og 

lífsstílstengda sjúkdóma, auk þess sem það dregur úr heilsutengdum lífsgæðum. 

McLoughlin, Colbert og félagar (2011) sýndu fram á að konur með vefjagigt væru 

minna líkamlega virkar en þær sem ekki hafa vefjagigt. Einnig eru þær konur með 

vefjagigt sem eru minna líkamlega virkar með meira þunglyndi. Hins vegar gátu þau ekki 

sýnt fram á að verkir væru minni hjá þeim sem væru líkamlega virkar. Þau mældu 

líkamlega virkni með spurningalistum en einnig með hröðunarmæli á mjöðm 

kvennanna. Í ljós kom að konurnar sögðust meira líkamlega virkar í svörum sínum á 

spurningalistunum en það sem hröðunarmælarnir sögðu til um. 

Í annarri rannsókn var sýnt að samband væri á milli líkamlegrar virkni og 

sársaukaúrvinnslu í heila fólks með vefjagigt (McLoughlin, Stegner og Cook, 2011). 

Annars vegar var metið út frá stöðluðum spurningarlistum um sjálfsmat á líkamlegri 

virkni og með hröðunarmælum. Hins vegar var skoðuð heilastarfsemi á svæðum heila 

sem sjá um sársaukaúrvinnslu með segulómunartæki, meðan sársaukaáreiti var gefið. 

Þátttakendur voru 34, þar af 16 einstaklingar með vefjagigt og 18 heilbrigðir einstaklingar. 

Niðurstöður sýndu jákvætt samband milli líkamlegrar virkni og viðbragða í heila á svæðum 

sem sjá um verkjastýringu hjá þeim sem voru með vefjagigt en neikvætt samband var á 

milli líkamlegrar virkni og viðbragða í heila á svæðum sem skynjuðu  sársauka. Það segir 

að þeir einstaklingar með vefjagigt sem voru meira líkamlega virkir áttu auðveldara með að 

vinna úr sársaukaboðum og námu ekki eins mikinn sársauka. Slíkar breytingar mældust 

ekki hjá heilbrigðu einstaklingunum. Í rannsókninni var einstaklingunum með vefjagigt 

skipt í lítið líkamlega virka einstaklinga og mikið líkamlega virka einstaklinga og greindist 
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tölfræðilegur munur á sársaukanæmi milli þessarra einstaklinga þar sem lítið virkir 

einstaklingar voru með meira sársaukanæmi. Út frá þessari rannsókn mætti draga þá 

ályktun að aukin líkamleg virkni gefi einstaklingum með vefjagigt aukna hæfni við 

sársaukaúrvinnslu í heila. Þessi rannsókn styður því þá kenning að líkamleg þjálfun hjálpi 

fólki með vefjagigt að halda niðri verkjum og mögulega öðrum einkennum í leiðinni. 

4.1.1 Líkamleg virkni 

Líkamleg virkni í daglegu lífi skiptir miklu máli fyrir félagslegar athafnir einstaklinga og 

einnig fyrir heilsutengd lífsgæði. Þegar dregið er úr líkamlegri virkni er aukin hætta á 

einangrun og skertum lífsgæðum. Einkenni vefjagigtar verða í sumum tilfellum það mikil 

að einstaklingur fer að draga úr líkamlegri virkni. Út frá nýrri rannsókn sem birt var á 

síðasta ári virðist vera sterkt samband milli þess að einstaklingar með vefjagigt sem eru 

verr haldnir af verkjum séu í verra líkamlegu ástandi en þeir einstaklingar með vefjagigt 

sem þjást minna af verkjum og eru einnig líklegri til að forðast hreyfingu af ótta við 

versnun á einkennum (De Bruijn o.fl., 2011). Í sömu rannsókn kom í ljós að meira en 

helmingur þátttakenda í rannsókninni voru of þungir og er það meira en almennt telst í 

Bandaríkjunum en þar eru 32% fullorðinna of þungir (Ogden o.fl., 2006). Ef einstaklingar 

eru of þungir og einnig með vefjagigt gætu þeir því verið í aukinni áhættu á 

lífsstílstengdum sjúkdómum. 

Þegar líkamleg virkni minnkar er líklegt að það hafi áhrif á starfshagi einstaklings 

með vefjagigt og hann gæti þurft að draga úr vinnu eða jafnvel hætta störfum algjörlega. 

Vefjagigt hefur meiri áhrif á vinnuhagi hjá þeim sem þjást af henni en hjá þeim 

einstaklingum sem þjást eingöngu af síþreytu (Chronic fatigue syndrome) eða hjá þeim 

sem þjást af hvorugum þessara sjúkdóma (White o.fl., 1999). 

 Jones og félagar (2008) sýndu  fram  á  litla  líkamlega  virkni  við  daglegar  

athafnir kvenna með vefjagigt  hjá  töluvert  stóru  úrtaki,  en  fyrri  rannsóknir  á  líkamlegri  

virkni einstaklinga með vefjagigt höfðu verið með minna sniði.  Til að ná í stórt úrtak 

notuðu þau spurningalista í gegnum Internetið og sendu á hóp kvenna með vefjagigt. 

Spurningalistinn fól í sér 121 atriði í fimm flokkum sem þurfti að svara. Flokkarnir

 voru bakgrunnsupplýsingar, einkenni, líkamleg virkni, áhrif á starfshagi og 

gerð/áhrif íhlutunar eða meðferðar.  Konur  sem  svöruðu  öllum  flokkum  spurninga  

voru  1735  talsins  og meðalaldur  var 47 ár. Um 70% þeirra voru með 

líkamsþyngdarstuðul yfir 25 og 43% með líkamsþyngdarstuðul yfir 30, en 20-25 er talið 

sem kjörþyngd og yfir 30 flokkast sem offita. Út frá tölfræðilegri greiningu á niðurstöðum 

kom í ljós að tæplega 25% kvennanna áttu erfitt með að sjá um persónulegar þarfir og 

böðun og tæplega 60% áttu erfitt með létt heimilisstörf, ganga upp og niður stiga, ganga 

um það bil 800 metra og lyfta einhverju þyngra en fimm kíló. Um 90% kvennanna áttu í 
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erfiðleikum með eða gátu ekki unnið erfið heimilisstörf, lyft um það bil 12 kílóum eða 

stundað ákafa hreyfingu. Jones og félagar (2008) báru saman niðurstöður úr sinni 

rannsókn við niðurstöður rannsóknar sem gerð var á líkamlegu ástandi eldri borgara 

sem bjuggu ekki inn á stofnun (Rikli og Jones, 1999). Sýndi það fram á að um 47 ára 

gömul kona með vefjagigt hefði líkamlega færni á við konu á aldrinum 80-89 ára sem 

byggi utan stofnunar. 

Margir sem eru með vefjagigt eru haldnir ótta við að þjálfa þar sem þeir trúa að 

það gæti aukið á einkennin. Að því leyti getur einnig verið erfitt að fá fólk til að auka við 

líkamlega virkni og fá það í almenna þjálfun. Fontaine, Conn og Clauw (2010) könnuðu 

áhrif þess að auka við hreyfingu í daglegu lífi (e. lifestyle physical activity) sem   

einstaklingur valdi sér sjálfur í stað þess að fara í almenna þjálfun. Þátttakendur voru 96 

talsins með meðalaldur upp á 47 ár. Markmiðið var að auka við hreyfingu í daglegu lífi 

af meðalákefð upp í 30 mínútur á dag, sem mátti skipta í 10 mínútna átakslotur sem 

dreifðust yfir daginn í stað samfleyttrar þjálfunar. Töldu þau að  auðveldara  væri að fá 

fólk til að hreyfa sig ef það hefði sjálft val um hvernig og hvenær þau  juku álagið yfir 

daginn. Með hreyfingu í daglegu lífi var átt við hreyfingu sem felst í daglegum athöfnum, 

til dæmis að auka við almenna göngu hjá sér, ganga stigana heima hjá sér, sinna 

húsverkum eða garðvinnu. Áhrif af 12 vikna hreyfingu í daglegu lífi voru  svo  metin út frá 

stöðluðum spurningalistum sem mátu líkamlega færni, verki, þreytu og þunglyndi. Einnig 

voru metin eymsli í kvikupunktum með þrýstipunktaskoðun og úthald með sex mínútna 

gönguprófi. Prófin voru tekin í upphafi meðferðar og við lok 12 vikna þjálfunar. Að auki  

fengu þau fræðslu sem byggð var á hugrænni atferlismeðferð sem hvatti þau til að hafa 

betri stjórn á sjúkdómnum og til hreyfingar. Samanburðarhópur fékk fræðslu um mikilvægi 

hreyfingar og stýringu á einkennum en fékk enga sérstaka hvatningu til að auka við 

líkamlega virkni. Í upphafi var enginn munur á hópunum tveimur með tilliti til einkenna 

og þjálfunarástands. Við lok þjálfunar mældist marktæk breyting á líkamlegri færni og 

verkjum milli hópanna þar sem þeir sem hreyfðu sig í daglegu lífi bættu færni sína og verkir 

þeirra minnkuðu. Ekki mældist marktækur munur milli hópanna á úthaldi. Þess ber að 

geta að hóparnir samanstóðu af einstaklingum með lélega líkamlega færni (daglegur 

skrefafjöldi undir 5000 skref/dag) og er því ekki hægt að yfirfæra  niðurstöðurnar á fólk 

með vefjagigt í betra þjálfunarástandi. 

4.1.2 Þjálfunarálag 

Í flestum rannsóknum er lagt til að þjálfun af miðlungsákefð gefi mestan ávinning fyrir fólk 

með vefjagigt. Það þarf að gæta sérstaklega að því að þjálfun sé ekki of áköf þar sem 

einkenni geta aukist. Van Santen og félagar (2002) könnuðu áhrif þjálfunar við mikið álag 

(e. high intensity training) í samanburði við þjálfun við lítið álag (e. low intensity training) hjá 
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konum með vefjagigt. Þær sem þjálfuðu við lítið álag stunduðu þolþjálfun í bland við 

liðleika- og jafnvægisæfingar, ásamt teygjum í lokin. Þær sem þjálfuðu við mikið álag hins 

vegar hituðu upp með þolþjálfun í boltaleikjum og svo tóku við 45 mínútur af þolþjálfun á 

hjóli þar sem markmiðið var að þjálfa yfir 70% af aldurstengdum hámarkspúlsi, í að 

minnsta kosti 30 mínútur í senn. Þjálfun stóð yfir í 20 vikur, tvisvar til þrisvar sinnum í 

viku. Eftir 20 vikur þegar niðurstöður voru teknar saman kom í ljós að þær sem þjálfuðu við 

mikið álag höfðu bætt þol sitt út frá mælingum á hámarkssúrefnisupptöku, en upplifðu það 

ekki út frá eigin líðan. Þær upplifðu æfingarnar ekkert léttari eftir 20 vikur af þjálfun og 

verkir jukust um 20% frá grunnmælingum og var sá munur marktækur. Enn frekar 

upplifðu þær sig algjörlega niðurbrotnar eftir æfingar og náðu ekki að jafna sig fyrir 

næstu æfingu. Engar marktækar breytingar mældust á úthaldi og almennri líðan hjá 

konunum sem þjálfuðu við lítið álag en verkir minnkuðu marktækt í samanburði við þær 

sem þjálfuðu við mikla ákefð. Þar sem verkir geta aukist við þjálfun þarf að varast of 

mikið álag, sérstaklega þar sem meiri líkur eru á að einstaklingarnir dragi sig út úr þjálfun. 

Mikilvægt er að huga að því að sá einstaklingur með vefjagigt sem kemur í þjálfun 

er mögulega í lélegu þjálfunarástandi og því mikilvægt að fara varlega af stað. Jones, 

Adams, Winters-Stone og Burckhardt (2006) gáfu út ítarlegt yfirlit þar sem farið var yfir 

46 rannsóknir á þjálfunarmeðferð við vefjagigt og niðurstöður rannsókna bornar saman. 

Út frá því kom í ljós að þær rannsóknir þar sem notuð var þjálfun við mikla ákefð eins og 

hlaup og hopp, eða þar sem notuð var ákefð sem þátttakendur gátu ekki aðlagast, 

hættu þátttakendur frekar í þjálfun. Einnig var sýnt fram á að þeir sem þjálfuðu við 50% 

af hámarkspúlsi höfðu lægri brottfallstíðni og þjálfun hafði meiri jákvæð áhrif á einkenni 

heldur en hjá þeim sem þjálfuðu á meira álagi. Ber því að hafa til hliðsjónar að byrja 

þjálfun á litlu álagi og ekki að flýta stignun um of til að einstaklingurinn haldist í þjálfun.  

Þessi þjálfun er hugsuð sem meðferð við einkennum sjúkdóms og til að bæta líkamlega 

og andlega líðan. Hafa ber einnig í huga að til að koma einstaklingi í lélegu 

þjálfunarástandi í þjálfun af meðalákefð, getur ganga á jafnsléttu verið nóg til að byrja 

með. Hópþjálfun hefur meiri jákvæð áhrif á andlega líðan hjá fólki með vefjagigt heldur en 

einstaklingsþjálfun og til að þjálfun hafi áhrif á andlega líðan þarf líkamsástand 

einstaklingsins að batna (Gowans o.fl., 2001). Ef einkenni vefjagigtar aukast við  þjálfun, 

þarf  að  minnka  þjálfunarálag  en  mikilvægt  er  að  tíðni  þjálfunar  haldist  (Thomas  og 

Blotman, 2010). 

4.1.3 Áhrifaþættir í þjálfun 

Almennt séð er margt sem hefur áhrif á þjálfun einstaklinga í daglegu lífi. Margir innri og 

ytri þættir  leika stór hlutverk í  þjálfun og skiptir höfuðmáli að fólk finni æfingaform  sem 

fellur undir þeirra áhugasvið og þau hafi ánægju af. Talað er um innri þætti sem hluta af 
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einstaklingnum sjálfum svo sem persónuleika, fyrri reynslu af þjálfun, hreysti og hæfni. 

Ytri þættir eru umhverfisþættir á borð við aðgang að aðstöðu og tegund hreyfingar. Allt 

eru þetta þættir sem hafa áhrif á þjálfun heilbrigðra einstaklinga (King og Martin, 1988).  

Þar  fyrir  utan  hefur  verið   sýnt  fram  á  að  aldur,  heilsufar  og  trú einstaklingsins á 

heilsusamlegt mikilvægi hreyfingar  hafi áhrif á hvort eldri einstaklingar hefji þjálfun 

(Burton, Shapiro og German, 1999). Ekki er hægt  að fullyrða um hvort sömu áhrifaþættir 

séu til staðar hjá einstaklingum með vefjagigt. 

Dobkin, Abrahamowics, Fitzcharles, Dritsa og Da Costa (2005) gerðu rannsókn á 

39 konum með vefjagigt til að kanna áhrifaþætti á ástundun hreyfingar. Þær tóku þátt í 

12 vikna þjálfun undir eftirliti og voru hvattar til að halda áfram þjálfun eftir þann tíma. 

Skoðaðar voru tvær tegundir hreyfingar, þolþjálfun og teygjur. Konurnar fylltu út 

æfingaskýrslu vikulega sem sagði til um tegund hreyfingar, tíðni, tíma sem fór í hreyfingu 

og hjartsláttartíðni meðan á þjálfun stóð. Þessar skýrslur héldu þær áfram að fylla út 

þremur mánuðum eftir að þjálfun undir eftirliti lauk. 

Fljótlega eftir að þjálfun undir eftirliti lauk fór tími sem þær eyddu í teygjur og 

þolþjálfun að minnka,  meira  eftir  því  sem  lengra  leið  frá  meðferð.  Streita  var  

sterkasti áhrifaþáttur á teygjum, en með meiri streitu minnkaði tími sem fór í teygjur. 

Þær  konur sem juku trú sína á ávinning hreyfingar voru líklegri til að halda áfram að 

æfa eftir að þjálfunarmeðferð lauk. Hvað þolþjálfun varðar voru þær líklegri til að stunda 

hreyfingu eftir meðferð, sem ástunduðu hreyfingu meira á meðan meðferð varði. Auknir 

verkir í efri hluta líkama drógu úr ástundun við þolþjálfun eftir meðferð. Ekkert samband 

fannst á milli aldurs og ástundunar eftir meðferð. 

4.1.4 Undirbúningur þjálfunar 

Áður en þjálfun hefst getur verið hentugt að hafa vissar mælingar við höndina til að meta 

líkamsástand og áhrif meðferðar á einkenni vefjagigtar. American College of Sports 

Medicine (2003) mælir með nokkrum mælingum sem getur verið gott að gera í upphafi 

þjálfunar. Hámarksþolpróf á hjóli eða göngubretti í upphafi þjálfunar getur gefið mynd af 

þjálfunarástandi og reynist ágætlega til að meta árangur þegar líður á meðferð. Gæta þarf 

að því að ef notað er hjól geta kvikupunktar í gluteal vöðvum haft áhrif á prófið og aukið á 

óþægindi meðan einstaklingur situr á hjólinu. Göngupróf, sex eða 12 mínútna, getur 

jafnvel verið hentugra en hámarksþolpróf til að meta úthald þar sem fólk í lélegu 

líkamlegu ástandi gætu þolað göngupróf betur. Gripstyrk getur verið hentugt að mæla þar 

sem hann getur endurspeglað almennan styrk einstaklingsins. Eins getur verið gott að 

mæla hreyfiferla til að kanna hvort ákveðin svæði þurfi á sérstakri liðleikaþjálfun að halda. 

Mikilvægt er að skoða færni við daglegar athafnir hjá einstaklingnum til að meta áhrif 

þjálfunar á þá þætti sem hindra hann.  
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Ekki er mælt með að mælingar fari fram sama dag og þjálfun er og varast skal 

að gera mælingar snemma dags til að forðast áhrif morgunstirðleika. Eins þarf að fræða 

sjúkling um að verkir gætu aukist eftir slíkar mælingar og varað í allt að 24-48 tíma. 

4.2 Þolþjálfun 

Fyrir  rúmum  tveimur  áratugum  var  sýnt  fram  á  að  þolþjálfun  hefði  jákvæð  áhrif  á 

verkjaeinkenni vefjagigtar og almenna líðan þeirra einstaklinga í samanburði við 

liðleikaþjálfun (McCain, 1986; McCain, Bell, Mai og Halliday, 1988). Þolþjálfun er talin sú 

tegund þjálfunar sem hefur mest áhrif á einkenni vefjagigtar, en einnig er þetta mest 

rannsakaða tegund þjálfunar við vefjagigt (Goldenberg, Burckhardt og Crofford, 2004). Við 

þolþjálfun eru notaðir stórir vöðvahópar til að framkvæma endurteknar, taktfastar 

hreyfingar sem örva hjartslátt (Brosseau o.fl., 2008a). Hægt er að stunda þolþjálfun á 

fjölda vegu, til dæmis með því að hlaupa, hjóla, ganga, synda, dansa eða nota stigavélar 

og annars konar þjálfunartæki í líkamsræktarstöðvum. 

Fjöldi frumrannsókna, yfirlitsgreina og viðmiðunarreglna hafa verið gefin út þar 

sem fjallað hefur verið um ávinning af þolþjálfun með tilliti til einkenna vefjagigtar og einnig 

könnuð gæði og styrkleikar rannsókna á þessu sviði. Goldenberg  og  félagar  (2004)  

skrifuðu  yfirlitsgrein  þar  sem  þeir  tóku  saman  allar meðferðarleiðir sem í boði voru 

fyrir einstaklinga með vefjagigt og flokkuðu eftir áhrifum meðferðar á einkenni. Þar 

flokkaðist þolþjálfun sem sterklega sannreynd meðferðarleið við vefjagigt, en jafnframt að 

áhrif á einkenni vari ekki eftir að þjálfun er hætt. 

European League Against Rheumatism (EULAR) er samband sérfræðinga sem 

gáfu út viðmið fyrir styrkleika rannsókna á meðferðarmöguleikum við vefjagigt (Carville 

o.fl., 2007). Þeirra niðurstöður gáfu einnig til kynna að hreyfing væri  sannreynd 

meðferðarleið  við  vefjagigt,  en  þeir  flokkuðu  þolþjálfun sem þá tegund hreyfingar sem  

hefur mestar sannanir fyrir áhrifum á einkenni vefjagigtar. Mestu áhrifin voru á verki mælt 

á VAS kvarða og stig á spurningalista um áhrif vefjagigtar á færni (FIQ). Af hópi 

sérfræðinga í Kanada sem kalla sig Ottawa Panel voru önnur slík viðmið gefin út þar 

sem enn sterkari rök lágu fyrir að þolþjálfun væri hagkvæm meðferðarlausn við vefjagigt 

(Brosseu o.fl., 2008a). Í þessu riti tóku þau saman fjölda rannsókna á áhrif þolþjálfunar á 

einstaklinga með vefjagigt og gáfu þeim einkunn út frá gæðum og styrkleika rannsókna. 

Við leit sína fundu þeir 16 rannsóknir sem féllu undir þeirra greiningu, en eingöngu 

fimm af þeim 16 rannsóknum höfðu klínískt gildi. Það miðaðist við að munur á niðurstöðum 

fyrir og eftir meðferð væri meiri en 15%. Einkunnir voru gefnar fyrir gæði rannsókna og má 

sjá í Töflu 1 á hvaða þætti vefjagigtar þjálfun hafði áhrif á í rannsóknum með hæstu 

gæðaeinkunn (Brosseu o.fl., 2008a). 
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Tafla 1.  Áhrif þjálfunar á einstaklinga með vefjagigt í rannsóknum sem fá hæstu 

gæðaeinkunn hjá Ottawa Panel. 

 

Einkunn Það sem þjálfun hafði jákvæð áhrif á 

Einkunn A  

(Slembiröðuð samanburðarrannsókn, 

niðurstöður tölfræðilega marktækar og 

klínískur ávinningur >15%) 

 

Léttir á verkjum, andleg líðan, úthald, streita, trú á eigin 

getu (e. self-efficacy), þunglyndi, lífsgæði, vöðvastyrkur, 

þol, liðleiki. 

 

Þegar þolþjálfun er borin saman við aðra tegund þjálfunar virðist hún í mörgum 

tilfellum bera meiri árangur heldur en samanburðarþjálfunin. Richards og Scott (2002) 

báru saman áhrif þolþjálfunar (göngu eða hjól) við áhrif slökunar- og liðleikaæfinga. 

Þolþjálfunin varði í 60  mínútur í einu, tvisvar í viku og stóð yfir í 12 vikur. Undir lok 

þjálfunarmeðferðar voru 35% í þolþjálfunarhóp sem upplifðu bætta heilsu, en einungis 

18% í slökunar/liðleikahóp. Einnig hafði þolþjálfunarhópurinn færri kvikupunkta en þeim 

fækkaði  um 4,2 kvikupunkta miðað við tvo kvikupunkta hjá samanburðarhóp og var 

munurinn marktækur milli hópa. Í annarri rannsókn voru borin saman áhrif þolþjálfunar og 

liðleikaþjálfunar yfir 20 vikna tímabil. Í rannsókninni stunduðu einstaklingarnir með 

vefjagigt þjálfun þrisvar sinnum í viku (Valim o.fl., 2003). Niðurstöður  sýndu  aukið  

úthald,  minni  verki  og  bætta  andlega  líðan  hjá  þeim  sem stunduðu þolþjálfun í 

samanburði við þá sem stunduðu liðleikaþjálfun. 

Þegar þolþjálfun er borin saman við styrktarþjálfun er ekki hægt að sýna fram á 

yfirburði þolþjálfunar (Bircan, Karasel, Akgün, El og Alper, 2007), heldur að áhrif þessara 

tveggja þjálfunartegunda hafi jafn góð áhrif á einkenni vefjagigtar. Það mældust  

marktækt jákvæðar  breytingar á verkjum, svefni, þreytu, fjölda kvikupunkta og úthaldi 

hjá báðum hópum en enginn marktækur munur á milli hópa. 

Sanudo og félagar (2010) könnuðu áhrif þolþjálfunar annars vegar og samsetta 

þol-, styrk- og liðleikaþjálfun hins vegar og höfðu til samanburðar hóp sem fékk enga 

þjálfun. Þátttakendur voru 64 konur sem skiptust í þessa þrjá hópa og stóð þjálfun yfir í 24 

vikur. Í ljós kom að samsetta þjálfunin hafði marktæk áhrif á líkamlega færni, verki, 

andlega líðan, þrek, liðleika í axlar- og mjaðmaliðum og gripstyrk í samanburði við þær 

sem fengu enga þjálfun. Áhrif þolþjálfunarhóps voru hins vegar eingöngu bundin við 

líkamlega færni og verki í samanburði við þær sem voru án þjálfunar.  

Ef einstaklingar sem stunda þolþjálfun eru bornir saman við þá sem stunda enga 

þjálfun virðast rannsóknir sýna fram á aukið úthald, minni verki og færri kvikupunkta 

(Wigers, Stiles og Vogel, 1996). Eins sýndu Gowans og félagar (2001) fram á að 

þolþjálfun af meðalákefð bætti marktækt líkamlega færni og lundarfar ef borið var 
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saman við enga þjálfun. 

Þar sem fólk með vefjagigt er oft í lélegu þjálfunarástandi geta þau átt erfitt með 

langar æfingalotur. Því getur verið heppilegt að skipta þjálfun upp í fleiri lotur og taka styttri 

lotur yfir daginn í stað einnar langrar æfingalotu. Sýnt hefur verið fram á að áhrif séu 

svipuð af því að æfa í mörgum stuttum lotum eins og einni langri ef æfingartíminn í 

heildina er sá sami (Scachter, Busch, Peloso og Sheppard, 2003). 

Þau einkenni vefjagigtar sem þolþjálfun hefur jákvæð áhrif á eru verkir, þreyta, 

þunglyndi, heilsutengd lífsgæði og þjálfunarástand. Hins vegar hefur ekki enn verið  sýnt  

fram  á  áhrif  þolþjálfunar  á  bættan  svefn  einstaklinga  en  lélegur  svefn  er vandamál  

sem  margir  með  vefjagigt  glíma  við  (Häuser o.fl., 2010). 

4.2.1 Ráðleggingar fyrir þolþjálfun einstaklinga með vefjagigt 

 

Notast er um allan heim við ráðleggingar sem American College of Sports Medicine 

(ACSM)  gefur  út,  þar  sem  þessi  samtök  eru  með  þeim  stærstu  í  heiminum  á  sviði 

þjálfunarvísinda og íþróttalækninga. Markmið þeirra er að leggja fram ráðleggingar 

varðandi ákefð og tíðni þjálfunar til að bæta eða viðhalda góðri heilsu. Í Töflu 2 má sjá 

ráðleggingar þeirra um hreyfingu fyrir einstaklinga með vefjagigt miðað við að einstaklingar 

séu í lélegu líkamsástandi og því eru einnig veittar ráðleggingar um stignun í Töflu 3 

(ACSM, 2006). 

 

Tafla 2. Ráðleggingar ACSM frá 2006 um þolþjálfun einstaklinga með vefjagigt * 
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skipt upp í 10 
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á stórum 
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* Einstaklingar í lélegu líkamlegu ástandi gætu hagnast af því að þjálfa við minna álag og margar styttri 

þjálfunarlotur heldur en þessi tafla gefur upp 
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Tafla 3. Ráðleggingar ACSM frá 2006 um stignun þolþjálfunar fyrir fólk með vefjagigt. 
 
 

 
Upphaf vika 1-4 

 
Þjálfa skal við lægri enda tíðni, ákefðar og tímalengdar en svo stigaukandi 
þegar líður á 

 

 
Vikur 5-24 

 
Stignun  úr  miðlungsákefð  í  meiri  ákefð,  þar  sem  bætt  er  við  tíma  
og  tíðni þjálfunar 

 

 
Viðhald frá 24 vikum 

 
Þjálfun við mikið álag í 20-60 mínútur í senn 3-5 daga vikunnar. 

 

Svíar hafa einnig gefið út ráðleggingar varðandi hreyfingu sem meðferðarform og forvarnir 

fyrir ýmsa sjúkdóma undir heitinu Fysisk Aktivitet I Sjukdomsprevention och 

Sjukdomsbehandling (FYSS). Þeirra ráðleggingar um þolþjálfun einstaklinga með 

vefjagigt eru svipaðar og tilmæli ACSM en þeir mæla með þjálfun við 55-90% af 

hámarkspúlsi í að lágmarki 20 mínútur í senn, 2-3 daga vikunnar til að hafa áhrif á 

einkenni og bætta líðan (Börjeson,  Mannerkorpi,  Knardahl,  Karlsson  og  Mannheimer,  

2010).  Hafa þarf þjálfun einstaklingsmiðaða og byrja af minni ákefð ef líkamsástand 

einstaklingsins leyfir ekki annað. 

4.3 Styrkþálfun 

Algengt er að einstaklingar með vefjagigt séu með lítinn vöðvastyrk (Maquet, Croisier, 

Renard og Crielaard, 2002) en sumir þeirra óttast að styrkþjálfun auki verki. Sýnt hefur 

verið  fram  á  að  við  jafnlengdaræfingar  (e. isometric  exercises)  eykst  sársaukanæmi  

í vöðvunum hjá einstaklingum með vefjagigt. Þetta er andstætt við það sem gerist hjá 

heilbrigðum einstaklingum en við slíkar æfingar hækkar sársaukaþröskuldur hjá þeim 

(Staud, Robinson og Price, 2005).  Því  er  ráðlegt  að  sleppa  slíkum  æfingum  í  

þjálfun  hjá vefjagigtarsjúklingum. Í nokkrum rannsóknum hafa hins vegar verið skoðuð 

áhrif af styrkþjálfun sem felur ekki í sér stöðuvinnu, með jákvæðum niðurstöðum. 

Styrkþjálfun flokkast sem meðferðarlausn af meðalstyrkleika út frá gæðum rannsókna 

samkvæmt  yfirlitsgrein Goldenberg og félaga (2004). 

Ottawa Panel gaf einnig út viðmið um áhrif styrkþjálfunar við vefjagigt út frá 

styrkleika rannsókna (Brosseu o.fl., 2008b). Þeir fundu eingöngu fimm rannsóknir sem 

féllu undir  þeirra skilmerki, en fjórar þeirra voru lélegar að gæðum. Í fjórum af þessum 

fimm rannsóknum var styrkþjálfunarhópur borinn saman við hóp sem fékk enga þjálfun  

en þar mátti sjá tölfræðilega og klínískt marktæka breytingu á fjölda þátta við lok 

meðferðar í þremur af þeim rannsóknum. Í einni rannsókninni voru skoðuð áhrif 

styrktarþjálfunar yfir 21 viku en við lok  meðferðar  mældust marktækar  breytingar  á 

verkjum, líkamlegri fötlun og þunglyndi (Häkkinen, Häkkinen, Hanninen og Alen, 2001). 

Í annarri rannsókn voru skoðuð áhrif 60 mínútna styrktarþjálfunar, tvisvar í viku í 12 
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vikur. Þar mældust áhrifin á lífsgæði marktæk (Jones, Burckhardt, Clark, Bennett og 

Potempa, 2002). Sú þriðja sýndi eingöngu fram á aukinn vöðvastyrk  eftir 21 viku af 

styrkþjálfun tvisvar í viku (Valkeinen o.fl., 2005). Að mati Ottawa Panel skorti verulega 

gæðarannsóknir á þessu sviði. Þó  svo að  áhrifin væru í sumum tilfellum  ekki alltaf 

tölfræðilega marktæk fyrir einkenni   vefjagigtar   sýndu   þessar  rannsóknir  fram   á   að   

hægt   væri   að   stunda styrktarþjálfun án þess að auka verki eða önnur einkenni 

(Häkkinen o.fl., 2001; Jones o.fl., 2002). 

Eins og áður hefur komið fram virðist vera að styrkþjálfun sé jafn árangursrík og 

þolþjálfun þegar kemur að áhrifum á vefjagigt. Í tyrkneskri rannsókn (Bircan o.fl., 2007) 

voru könnuð  áhrif  styrkþjálfunar  á  konur  með  vefjagigt  í  samanburði  við  áhrif 

þolþjálfunar. Þar var 30 konum skipt upp í tvo hópa, annar stundaði eingöngu þolþjálfun 

og hinn eingöngu styrkþjálfun og þjálfun stóð yfir í átta vikur. Í styrkþjálfunarhóp var 

þjálfað þrisvar sinnum í viku þar sem gerðar voru styrktaræfingar fyrir efri og neðri útlimi, 

sem og bolvöðva. Í upphafi voru gerðar fjórar til fimm endurtekningar af hverri æfingu, 

með stignun eftir því sem á leið upp í 12 endurtekningar. Í upphafi var notast við léttar 

þyngdir en svo þyngt eftir getu einstaklingsins. Hver æfingatími samanstóð af fimm 

mínútna upphitun, 30 mínútna styrktarþjálfun og fimm mínútna teygjum í lokin. 

Þolþjálfunarhópur gekk á göngubretti í allt að 30 mínútur og þjálfuðu við 60-70% álag af 

aldurstengdum hámarkspúlsi (220 mínus aldur í árum). Við lok átta vikna þjálfunartíma 

kom í ljós að bæði styrkþjálfunarhópur og þolþjálfunarhópur höfðu bætt sig á sex 

mínútna gönguprófi, höfðu minni verki, betri svefn og færri kvikupunkta. Þunglyndi 

minnkaði hjá báðum hópum en ekki streita.  Báðir  hópar  komu  betur  út  í  mati  á  

heilsutengdum  lífsgæðum  (skv.  SF-36). Þolþjálfunarhópurinn kom betur út á félagslegum 

hluta, en styrkþjálfunarhópur bætti sig á líkamlegum og andlegum hlutum spurningalistans. 

Þegar hóparnir voru svo bornir saman mældist enginn munur á ofangreindum þáttum 

sem þýðir að þessi tvö þjálfunarform eru jafngild þegar kemur að meðferð vefjagigtar. 

Styrkþjálfun hefur sömu áhrif á taugavöðvavirkni sem verður við stigvaxandi 

styrktarþjálfun hjá konum með vefjagigt og heilbrigðum konum. Þar fyrir utan hefur hún 

jákvæð  áhrif á þreytu, þunglyndi og hálsverki hjá konum með vefjagigt (Häkkinen o.fl., 

2001). 

4.3.1 Ráðleggingar fyrir styrkþjálfun einstaklinga með vefjagigt 

American College of Sports Medicine hefur gefið út ráðleggingar um styrkþjálfun 

einstaklinga með vefjagigt. Styrkþjálfun er þar skilgreind sem mótstöðuæfingar sem hafa 

þann tilgang að auka við þann hámarks kraft sem ákveðinn vöðvi eða vöðvahópur 

framleiðir (ACSM, 2006). Ráðlagt er að framkvæma 8-10 æfingar fyrir alla stærstu 

vöðvahópana þar sem gerðar eru 3-20 endurtekningar og farnar ein til þrjár umferðir. 

Miðað er við fleiri endurtekningar með léttari þyngdir. Styrkþjálfun skal framkvæmd tvo til 

þrjá daga vikunnar ef byggja á upp eða viðhalda vöðvamassa. 
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Tilmæli Svía út frá FYSS (Börjeson o.fl., 2010) ganga einnig út á að styrkþjálfun 

gagnist  fólki með vefjagigt og mælt er með því að byrja styrkþjálfun á 40-60% af 

hámarksgetu en svo auka við þyngd upp að 60-80% af hámarksgetu þegar vöðvastyrkur 

hefur aukist. 

4.4 Vatnsþjálfun 

Þjálfun í vatni getur verið hentug fyrir þá sem sækja í afslappandi eiginleika heitra lauga. 

Hún er talin hentugur meðferðarkostur út frá EULAR (European League Against 

Rheumatism) viðmiðum (Carville o.fl., 2008). Hægt er að stunda allar tegundir þjálfunar 

í vatni og hægt að nota mótstöðu vatnsins til að fá fram aukinn styrk. Mögulegt er að nota 

bolta eða hanska til að auka mótstöðu og þannig fá stignun í styrkæfingar. 

Þolþjálfun er hægt að stunda í vatni eins og á þurru landi en sýnt hefur verið fram 

á að þolþjálfun í volgri laug geti verið árangursríkari en þjálfun á landi. Í rannsókn Assis og 

félaga (2006) voru þátttakendur beðnir um að hlaupa í djúpri laug með flotbelti þannig 

fætur snertu ekki botninn. Einstaklingurinn fær þá ekki höggin sem koma við hlaup á landi 

þegar fætur snerta undirstöðuflötinn. Þátttakendur þjálfuðu undir loftfirrtum mörkum í 60 

mínútur í senn, þrisvar sinnum í viku og stóð þjálfun yfir í 15 vikur. Samanburðarhópur 

stundaði skokk eða göngu á landi af sama álagi og tíðni. Hjá báðum hópum mældist 

marktæk minnkun á verkjum og FIQ stigum en enginn tölfræðilegur munur var á áhrifum 

milli hópa. Hins vegar var bætt andleg líðan og minna þunglyndi hjá hópnum sem 

þjálfaði í vatni samanborið við þá sem þjálfuðu á landi. 

Í  annarri  rannsókn  fengust  svipaðar  niðurstöður  á  áhrifum vatnsþjálfunar  á 

heilsutengd lífsægði og verki hjá konum með vefjagigt. Gusi,  Tomas-Carus, Häkkinen, 

Häkkinen og Ortega-Alonso (2006) fengu 34 konur til þátttöku í rannsókn og könnuðu 

áhrif 12 vikna þjálfunar í mittisháu vatni og svo áhrif af 12 vikna tímabili í kjölfarið þar sem 

engin þjálfun var stunduð. Þjálfunin samanstóð af þolþjálfun og styrktaræfingum sem 

stóðu yfir í 60 mínútur í senn og þjálfað var þrjá daga vikunnar. Eftir 12 vikna tímabil af 

þjálfun mældist styrkaukning í framanlærisvöðvum upp á 20% og heilsutengd lífsgæði 

mældust að meðaltali 93% betri. Einnig mældust verkir að meðaltali 29% minni. Þegar 

mælt var aftur eftir 12 vikur án þjálfunar reyndust styrkaukning og meiri lífsgæði enn 

vera til staðar, en verkir voru eins og við upphaf meðferðar. Í einni rannsókn var sýnt 

fram á langvarandi jákvæð áhrif á verki sex mánuðum eftir að fimm vikna 

vatnsþjálfunartímabil lauk (Evcik, Yigit, Pusak og Kavuncu, 2008). 

Svo virðist sem þjálfun í vatni skili svipuðum árangri á líkamleg einkenni vefjagigtar eins og 

þjálfun á landi en rannsóknir hafa hins vegar sýnt fram á yfirburði vatnsþjálfunar á andlega 

líðan eins og streitu og þunglyndi hjá fólki með vefjagigt (Tomas- Carus o.fl., 2008; 

Jentoft, Kvalvik og Mengshoel, 2001). 
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4.5 Liðleikaþjálfun og önnur þjálfun 

Jones og félagar (2006)  fundu  út  frá  tölfræðilegri  greiningu  sinni  á  46  

þjálfunarmiðuðum rannsóknum fyrir vefjagigt að liðleikaþjálfun gæti mögulega haft 

einhver jákvæð áhrif á einkenni  vefjagigtar. Hins vegar voru gögnin ekki fullnægjandi til 

að flokka liðleikaþjálfun sem meðferðarkost. 

Pilates þjálfun er vinsæl tegund þjálfunar og er hún víða stunduð sem heilsurækt.  

Megintilgangur  pilates þjálfunar er að bæta hreyfistjórn, með áherslu á aukinn styrk í 

djúpum miðlægum vöðvum, bæta líkamsstöðu og samhæfingu öndunar og hreyfinga. Í 

nýlegri rannsókn var sýnt fram á jákvæð áhrif pilates þjálfunar á líðan kvenna með 

vefjagigt (Altan, Korkmaz, Bingol og Gunay, 2009). Samanburðarhópur stundaði slökunar- 

og teygjuæfingar heima. Þjálfun stóð yfir í 12 vikur og mælingar fóru fram við upphaf 

þjálfunar, við lok 12 vikna þjálfunar og svo aftur 12 vikum eftir að  þjálfun lauk. Við lok 

12 vikna þjálfunar mældust verkir og heildarstig  á  FIQ  spurningalista  marktækt  minni  

hjá  pilates  hópi.  Heildarstig  á  FIQ spurningalista mældust áfram lægri við  síðustu 

mælingar. Engar marktækar breytingar fundust hjá samanburðarhópi eftir 12 eða 24 vikur. 

Skoðuð hafa verið áhrif þjálfunar á líkamsvitund (e. body awareness) og einnig 

þjálfunar sem leggur áherslu á líkama og sál eins og þjálfun á borð við Qigong og Yoga. 

Qigong er þjálfun sem leggur áherslu á samhæfingu öndunar og hreyfinga ásamt 

hugleiðslu. Fáar rannsóknir eru til um þessa tegund þjálfunar en hefur þó verið sýnt fram á 

árangur slíkrar þjálfunar á einkenni vefjagigtar (Astin o.fl., 2003). Í rannsókn Astin og félaga 

(2003) voru skoðuð áhrif átta vikna þjálfunar á hugleiðslu í bland við Qigong í samanburði 

við áhrif átta vikna fræðslumeðferðar á einkenni vefjagigtar hjá 128 einstaklingum með 

vefjagigt. Í ljós kom að í báðum hópum urðu marktækt jákvæðar breytingar á stigafjölda 

FIQ spurningalista, fjölda kvikupunkta, verkjum og þunglyndi en hvorugur hópanna bætti 

sig á sex mínútna gönguprófi. Hinst vegar sýndu niðurstöður ekki fram á að Qigong 

þjálfunin hefði yfirburði yfir fræðslumeðferð þar sem enginn munur mældist milli hópanna 

tveggja. Önnur rannsókn með minna sniði gat þó ekki sýnt fram á árangur þriggja mánaða 

Qigong þjálfunar í bland við líkamsvitundarþjálfun á einkenni vefjagigtar (Mannerkorpi og 

Arndorw, 2004). Þjálfunin var stunduð einu sinni í viku þar sem hver tími stóð í 1,5 

klukkustund undir handleiðslu sjúkraþjálfara. Töluvert brottfall var úr rannsókninni. 

Niðurstöður sýndu engar breytingar á stigafjölda á FIQ spurningalista en mældust martæk 

jákvæð áhrif á samhæfingu hreyfinga einstaklinganna við lok þjálfunar. Að öðru leyti 

kvörtuðu sumir undan auknum verkjum við að halda sömu líkamsstöðu í lengri tíma þar 

sem Qigong hreyfingarnar voru framkvæmdar í standandi stöðu í 20 mínútur í senn.  

Margar tegundir af Yoga þjálfun eru til en í yoga felst að sameinað séu hugur og 

líkami þar sem framkvæmdar eru hreyfingar í bland við hugleiðslu. Í nýlegri rannsókn var 

sýnt fram á gagnsemi yoga þjálfunar á einkenni vefjagigtar (Carson o.fl., 2010). Þar 
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skoðuðu þau áhrif átta vikna yoga þjálfunar með vitundarvakningu (e. yoga of awareness) 

á konur með vefjagigt í samanburði við hóp kvenna með vefjagigt sem fengu enga þjálfun. 

Þjálfunin fór fram einu sinni í viku og stóð tíminn í 120 mínútur í senn. Tímanum var skipt í 

40 mínútna mildar teygjuæfingar, 25 mínútna hugleiðslu, 10 mínútna öndunaræfingar, 20 

mínútur af fræðslukynningu um grundvallarreglur yoga varðandi bjargráð og í lok 25 

mínútur af hópumræðum. Auk þess fékk þjálfunarhópurinn hvatningu til þess að stunda 

þessa þjálfun heima og fékk kennslumyndband sér til stuðnings. Æfingarnar voru af lítilli 

ákefð og forðast var að gera æfingar sem innihéldu mikið endurteknar hreyfingar. Brottfall 

úr rannsókninni var í lágmarki. Við lok átta vikna þjálfunar mældust jákvæðar breytingar á 

fjölda einkenna vefjagigtar og einnig á öðrum þáttum. Heildarstigafjöldi á FIQ 

spurningalista lækkaði að meðaltali um 31,4% hjá þjálfunarhópi og voru verkir 24,1% 

minni. Einnig sýndu niðurstöður fram á jákvæðar breytingar á þreytu, stirðleika, þunglyndi, 

minni, kvíða og jafnvægi. Fyrir utan þessa þætti kom í ljós að konurnar áttu auðveldara 

með að takast á við verkina og höfðu aukið við bjargráð sín við þeim. Þær voru vísari til að 

taka þátt í athöfnum þrátt fyrir verki og dró töluvert úr hörmungarhyggju og 

sjálfseinangrun. Samband fannst milli ástundunar og áhrifa á einkenni, þær sem stunduðu 

meiri þjálfun fundu fyrir meiri jákvæðum áhrifum á einkenni.  

Lítillega hafa verið skoðuð áhrif dansmeðferðar á einstaklinga með vefjagigt og þá 

helst með áherslu á tjáningu tilfinninga og streituvandamála. Í einni rannsókn voru 

kannaðar breytingar á gæðum hreyfinga með myndbandsupptöku hjá einstaklingum með 

vefjagigt fyrir og eftir sex mánaða dansmeðferð, ásamt breytingum á streitutengdum 

hormónum í blóði einstaklinganna (Bojner-Horwitz, Theorell og Anderberg, 2003). Sú 

rannsókn sýndi fram á aukin gæði hreyfinga, minni verki og aukna orku til athafna hjá 

konunum sem tóku þátt í sex mánaða dansmeðferð. Hins vegar mældust engar breytingar 

á streitutengdum hormónum hjá meðferðarhópi í samanburði við hóp einstaklinga með 

vefjagigt sem fengu enga þjálfun. Sami hópur rannsakenda (Bojner-Horwitz, Kowalski, 

Theorell og Anderberg, 2006) gerði aðra rannsókn nokkru seinna með svipuðu sniði nema 

þar könnuðu þau áhrif sex mánaða dansmeðferðar á breytingar á 

sjálfsímyndunarteikningum hjá konum með vefjagigt í tengslum við niðurstöður úr 

munnlegum spurningalistum sem mátu einkenni. Myndbandsupptökur voru einnig notaðar 

í þeirri rannsókn til að meta gæði hreyfinga. Í þeirri rannsókn kom í ljós að samband var á 

milli verkja og stærðar svæðisins sem teiknað var á, því meiri verkur því minni hluta 

pappírsins notuðu þær til að teikna sjálfsmynd sína. Við lok þjálfunar upplifðu konurnar í 

dansþjálfuninni meiri vellíðan og minni verki miðað við samanburðarhóp og héldust þær 

breytingar átta mánuðum eftir að þjálfun lauk.  
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4.5.1 Ráðleggingar ACSM fyrir liðleikaþjálfun einstaklinga með vefjagigt 

Til að viðhalda eða auka liðleika er ráðlagt að gera tvær til fjórar endurtekningar af 

stöðuteygjum fyrir alla stærstu vöðvahópana þar sem teygju er haldið í 15-30 sekúndur. 

Þetta  þarf að gera að lágmarki 2-3 daga vikunnar en helst 5-7 daga vikunnar (ACSM, 

2006). Þar sem verkir geta ýtt undir vöðvaspennu og mögulega aukið styttingar í vöðvum 

er mælt með að teygt sé vel eftir æfingar (Börjeson o.fl., 2010). 

4.6 Hreyfing sem forvörn 

Eins og áður hefur komið fram hefur í fjölda rannsókna verið sýnt fram á að áhrif þjálfunar 

minnki þegar henni er hætt (Altan o.fl., 2009, Goldenberg o.fl., 2004, Gusi o.fl., 2006). 

Til að kanna hvort líkamleg hreyfing geti virkað sem forvörn er nauðsynlegt að skoða 

áhrif hreyfingar til lengri tíma og þá breytingu sem verður þegar þjálfun er hætt (Tomas-

Carus o.fl., 2008). 

Skoðuð hafa verið áhrif átta vikna þjálfunarmeðferðar í samanburði við hugræna 

atferlismeðferð og hvort breyting verði á þeim áhrifum til lengri tíma eftir að meðferð er 

lokið (Redondo o.fl., 2004). Niðurstöður sýndu að blönduð líkamleg þjálfun hafði marktækt 

meiri áhrif heldur en hugræn atferlismeðferð ein og sér hvað varðar líkamleg einkenni, en 

þegar ár var liðið frá því meðferð lauk var enginn munur á hópunum. Hins vegar stundaði 

hópurinn sem fékk hugræna atferlismeðferð marktækt meiri líkamlega hreyfingu heldur 

en þjálfunarhópurinn einu ári eftir að meðferð lauk. 

Ekki eru þó allir á þeirri skoðun að áhrifin hverfi strax eftir að þjálfun er hætt þar 

sem áhrif á einkenni geta varað í allt að níu mánuði eftir að þjálfun er lokið (Da Costa 

o.fl., 2005). Konur í rannsókn Da Costa og félaga (2005) fengu einstaklingsmiðaða 12 

vikna heimaæfingaáætlun þar sem þeim var ráðlagt að stunda 60-120 mínútna þolþjálfun 

á viku af 60-85% af hámarkspúls. Eins hittu þær  þjálfunarlífeðlisfræðing fjórum sinnum yfir 

meðferðartímabilið til að fara yfir úthaldsmælingar, ráðgjöf sem var veitt um mikilvægi 

hreyfingar og farið var í gegnum æfingarnar með þeim. Við lok þjálfunar sýndu niðurstöður 

að konurnar fundu minna fyrir verkjum og fengu færri stig á FIQ spurningalista og voru 

þau áhrif enn til staðar við síðustu eftirfylgni eða níu mánuðum seinna. 

Þegar skoðuð hafa verið áhrif þriggja mánaða þjálfunar og í kjölfarið áhrif þriggja 

mánaða án  þjálfunar kemur  í ljós að áhrif  þjálfunar minnka almennt  og  verkir aukast  

aftur  en styrktaraukning og betri lífsgæði haldist (Gusi o.fl 2006). Hins vegar fá rannsóknir 

mismunandi niðurstöður þar sem önnur rannsókn með svipuðu sniði sýndi fram á að 

verkir höfðu ekki aukist við eftirfylgnimælingar (Tomas-Carus, 2008). 

Hreyfing getur því virkað sem vörn gegn því að einkenni aukist en til að skila árangri 

þarf að stunda hreyfingu reglubundið. 
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5. Hlutverk sjúkraþjálfara  

Sjúkraþjálfarar  eru  sérfræðingar  á  sviði  hreyfingar  og  eiga að  sjá  til  þess  að 

einstaklingar með vefjagigt eins og aðrir fái rétta þjálfun í réttu magni. Hreyfing er öllum 

mikilvæg en gæta þarf að því í hvaða líkamsástandi hver og einn er. Í upphafi þarf að 

greina helstu vandamál viðkomandi og meta getu hans, auk þess að huga að þörfum hans 

og væntingum. Hlutverk sjúkraþjálfara er svo að gera þjálfunaráætlun út frá markmiðum 

sjúklingsins, væntingum og getu. 

Til að viðhalda árangri sem einstaklingar ná í meðferð gegnir meðferðarheldni 

mjög miklu hlutverki. Oft getur verið erfitt að fá einstaklinga með vefjagigt til að byrja í 

þjálfun og því er ekki nóg að leggja drög að æfingaáætlun heldur þarf einnig að hvetja til 

þjálfunar. Til að sjúklingurinn verði öflugur í þjálfuninni er mikilvægt að hann taki þátt í 

markmiðasetningu og að þjálfunin sé viðráðanleg (Börjeson o.fl., 2010). Þjálfun þarf að 

vera undir eftirliti til að byrja með til að einstaklingurinn geri æfingar rétt og til að hann 

fái stuðning á meðan hann er að komast af stað. Rannsóknir hafa sýnt að ástundun 

minnkar verulega þegar dregið er úr eftirliti (Wigers, Stiles og Vogels, 1996; Gowans o.fl., 

1999). 

Til að fólk haldi áfram þjálfun eftir að meðferð lýkur er góð fræðsla í upphafi 

meðferðar mikilvæg. Brýna þarf fyrir þessum einstaklingum þau jákvæðu áhrif sem 

hreyfing hefur á heilsufar, lífsgæði og einkenni sjúkdómsins. Til að áhrif hreyfingar á 

vefjagigt haldist þarf þjálfun að vera stunduð reglubundið og því þarf hver og einn að 

finna sér þjálfun sem hann hefur gaman af. 

Fræðsla hefur lítið að segja ef einstaklingurinn hefur ekki trú á að hann geti 

stundað hreyfingu og að hreyfing sé holl fyrir hann. Hvatningarsamtal er aðferð sem notuð 

er til að efla trú hjá einstaklingnum á eigin getu og möguleikum til að yfirvinna hindranir 

sem standa í vegi fyrir því að hann geti stundað hreyfingu (Jones, Burckhardt og Bennett, 

2004). Fólk með vefjagigt þarf aðstoð og hvatningu til að hefja þjálfun og til að viðhalda 

henni. Það þarf að efla trú þeirra á að þau geti stundað þjálfun og eins að trúa því að 

hreyfing hafi jákvæð áhrif á líf þeirra. Hvatningarsamtal byggist því á að hvetja 

einstaklinginn til að taka upp þjálfun og gera hana að hluta í lífi sínu með því að beina 

augum sjúklingsins að jákvæðum hliðum þess að hreyfa sig og að yfirvinna erfiðleika sem 

geta fylgt því að taka upp nýjan lífstíl (Jones o.fl., 2004). 

Í gangi er rannsókn þar sem verið er að kanna áhrif hvatningarsamtala á 

einstaklinga með vefjagigt (Ang o.fl., 2011). Í rannsókninni er verið að kanna áhrif 

hvatningarsamtala á þjálfun einstaklinga með vefjagigt. Þar eru skoðuð áhrif þjálfunar í 

tveimur þjálfunarhópum með alls 216 einstaklingum með vefjagigt, þar sem báðir hópar 

fá eins þjálfun en annar hópurinn fær hvatningarsamtöl í gegnum síma nokkrum sinnum 

yfir þjálfunartímabilið. Áhugavert verður að vita niðurstöður úr þeirri rannsókn, en þær hafa 

enn ekki verið birtar. 
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6. Samantekt 

Það er ljóst að hreyfing er mikilvægur þáttur í meðferð við vefjagigt. Hreyfing  hefur  

almenn  heilsubætandi  áhrif  á  fólk  en  getur  einnig  dregið  úr  ýmsum einkennum 

vefjagigtar. 

Einstaklingum með vefjagigt hættir til að draga úr líkamlegri virkni, sérstaklega þeir 

sem eru með hamlandi einkenni. Minnkaðri virkni fylgir aukin hætta á lífsstílstengdum 

sjúkdómum.  Líkamleg þjálfun og virkni í daglegu lífi eru nauðsynlegir þættir til að auka 

lífsgæði og bæta líkamsástand þeirra sem þjást af vefjagigt. Þar sem þessir einstaklingar 

hafa tilhneigingu til að draga úr líkamlegri virkni er þjálfunarástand þeirra oftar en ekki 

lélegt og því mikilvægt að gæta að því að farið sé varlega af stað í þjálfun en of mikil 

þjálfun getur leitt til aukinna einkenna. 

Þolþjálfun í hæfilegu magni hefur jákvæð áhrif á verki, heilsutengd lífsgæði og 

líkamlega færni einstaklinga með vefjagigt. Eins hefur verið sýnt fram á að styrkþjálfun í 

hæfilegu  magni hafi áhrif á einkenni vefjagigtar. Eins og hjá heilbrigðum einstaklingum 

skilar sambland af þol-, styrktar- og liðleikaþjálfun mestum árangri til að bæta líkamlegt 

ástand og sem meðferð á einkennum vefjagigtar. Vatnsþjálfun hefur álíka jákvæð áhrif á 

einkenni vefjagigtar eins og þjálfun á landi. Hún hefur hins vegar meiri jákvæð áhrif á 

andlega líðan einstaklinga með vefjagigt heldur en þjálfun á landi. Getur verið gott að hafa 

það í huga þegar velja á þjálfun fyrir þennan hóp fólks. Ef þjálfun er ástunduð 

reglubundið haldast hin jákvæðu áhrif á einkennin og er því vörn gegn framgangi 

sjúkdómsins. 

Þar  sem  sjúkraþjálfarar eru  sérfróðir  á  sviði hreyfingar  og frávika frá eðlilegri 

hreyfingu eru þeir sérstaklega vel til þess fallnir að nota hreyfingu sem meðferð við 

ýmsum sjúkdómum. Þegar sjúkraþjálfarar meðhöndla einstaklinga með vefjagigt og aðra 

sjúklingahópa er mikilvægt að þeir beiti gagnreyndum aðferðum og þekki þær ráðleggingar 

sem lagðar hafa verið fram. Þegar hreyfing er valin sem meðferðarform við vefjagigt er 

mikilvægt að setja fram þjálfunaráætlun sem hentar sjúklingnum. Það er vænlegt til 

árangurs að sýna þeim réttan stuðning til að ýta undir trúna á að þeir geti stundað 

hreyfingu með jákvæðum árangri. Hvatningarsamtöl eru góð leið til að styðja 

einstaklinginn og að hjálpa þeim að tileinka sér nýjan lífsstíl. 

Það virðist vera skortur á góðum rannsóknum á hreyfingu sem meðferðarúrræði 

við vefjagigt og eins vantar meira samræmi milli mæliaðferða í rannsóknum til að 

auðveldara sé að bera saman rannsóknir.  

Í framtíðinni mætti bera meira á rannsóknum þar sem þjálfun stendur yfir í lengri 

tíma eða að minnsta kosti eitt ár. Mætti þá bæði kanna ástundun þeirra sem taka þátt og 

eins kanna áhrif slíkrar langtímaþjálfunar á einkenni í samanburði við einstaklinga sem fá 



31 

enga þjálfun. Jafnframt þyrfti að kanna hvort að dragi meira úr einkennum því lengur 

sem þjálfun varir eða hvort stöðnun verði á þeim jákvæðu áhrifum sem hreyfingin hefur. 

Einnig mætti kanna betur áhrif hópþjálfunar í samanburði við þá sem þjálfa án stuðnings 

á ástundun líkamsþjálfunar hjá þessum sjúklingahópi. 

  



32 

Heimildaskrá 

Altan L., Korkmaz N., Bingol Ü og Gunay B. (2009). Effects of pilates training on people 

with fibromyalgia syndrome: A pilot study. Archives of Physical Medicine and 

Rehabilitation, 90, 1983-1988. 

 

American College of Sports Medicine (2003). ACSM’s exercise management for persons 

with chronic diseases and disabilities. 2.útgáfa. Champaign, Human Kinetics. 

 

American College of Sports Medicine (2006). ACSM’s guidelines for exercise testing and 

prescription, 7 útgáfa. Philadelpha: Lipincott, Williams & Wilkins. 

 

Ang D.C., Kaleth A.S., Bigatti S., Mazzuca S., Saha C., Hilligoss J. o.fl. (2011). Research 

to encourage exercise for fibromyalgia (REEF): Use of motivational interviewing 

design and method. Contemporary Clinical Trials, 32, 59-68. 

 

Arnold L.M., Hudson J.I., Hess E.V. Ware A.E., Fritz D.A., Auchenbach M.B. o.fl. (2004) 

Family study of fibromyalgia. Arthritis & Rheumatology, 50(3), 944–52. 

 

Assis M.R., Silva L.E., Alves A.M.B., Pessanha A.P., Valim V., Feldman D. o.fl. (2006). A 

randomized controlled trial of deep water running: Clinical effectiveness of aquatic 

exercise to treat fibromyalgia. Arthritis & Rheumatism, 55(1), 57-65. 

 

Astin J.A., Berman B.M., Bausell B., Wen-Lin L., Hochberg M. og Forys K.L. (2003). The 

efficacy of mindfulness meditation plus qigong movement therapy in the treatment of 

fibromyalgia: A randomized controlled trial. The Journal of Rheumatology, 30(10), 

2257-2262. 

 

Baldry P.E. (2001). Myofascial pain and fibromyalgia syndromes: A clinical guide to 

diagnosis and management (bls. 352). Edinborg: Churchill Livingstone.  

 

Bartels E.M., Dreyer L., Jacobsen S., Jespersen A., Bliddal H. og Danneskiold-Samsoe B. 

(2009). Fibromyalgia, diagnosis and prevalence. Are gender differences explainable? 

Ugeskrift for Laeger, 171(49), 3588–92. 

 

Beck A.T. og Steer R.A. (1996). Beck Anxiety Inventory: Manual. (2.útgáfa). San Antonio: 
The Psychological Corporation. 

 
 
Beck A.T., Steer R.A. og Brown G.K. (1996). Manual for the Beck Depression Inventory-II. 

San Antonio: The Psychological Corporation. 
 
 
Bennett R.M. (1996). Fibromyalgia and the disability dilemma. A new era in understanding 

a complex, multidimensional pain syndrome. Arthritis & Rheumatism, 39(10),1627-

1634. 
 
 
Bennett R.M. (1999). Emerging concepts in the neurobiology of chronic pain: Evidence of 

abnormal sensory processing in fibromyalgia. Mayo Clinic Proceedings. 74(4), 385-

398. 

 

 

 



33 

Bennett R. (2005). The Fibromyalgia Impact Questionnaire: A review of its development, 

current version, operating characteristics and uses. Clinical and Experimental 

Rheumatology, 23(39), 154-162. 

 

Berger A., Dukes E., Martin S., Edelsber J. og Oster G. (2007). Characteristics and 

health care costs of patients with fibromyalgia syndrome. International Journal of 

Clinical Practice, 61(9), 1498-1508. 

 

Bircan C., Karasel S.A., Akgün B., El Ö. og Alper S. (2007). Effects of muscle 

strengthening versus aerobic exercise program in fibromyalgia. Rheumatology 

International, 28, 527-532. 

 

Bojner-Horwitz E., Kowalski J., Theroell T. og Anderberg M.D. (2006). Dance/movement 

therapy in fibromyalgia patients: Changes in self-figure drawings and their relation to 

verbal self-rating scales. The Arts in Psychotherapy, 33, 11-25. 

 

Bojner-Horwitz E., Theorell T. og Anderberg U.M. (2003). Dance/movement therapy and 

changes in stress-related hormones: A study of fibromyalgia patients with video-

interpretation. The Arts in Psychotherapy, 30, 255-264. 

 

Branco J.C., Bannwarth B., Failde I., Carbonell J.A., Blotman F., Spaeth M. o.fl. (2010). 
Prevalence of fibromyalgia: A survey in five Europian countries. Seminars in Arthritis 

and Rheumatism. 39, 448-453. 
 
 
Brosseau L., Wells G.A., Tugwell P., Egan M., Wilson K.G., Dubouloz C.J., o.fl. (2008a). 

Ottawa Panel evidence-based clinical practice guidelines for aerobic fitness 

exercises in the management of fibromyalgia: Part 1. Physical Therapy, 88(7), 857-

871. 
 
 
Brosseau L., Wells G.A., Tugwell P., Egan M., Wilson K.G., Dubouloz C.J., o.fl. (2008b). 

Ottawa Panel evidence-based clinical practice guidelines for strengthening exercises 

in the management of fibromyalgia: Part 2. Physical Therapy, 88(7), 873-886. 

 

Burckhardt C.S., Goldenberg D., Crofford L., Gerwin R., Gowans S., Jackson K., o.fl. 

(2005). Guideline for the management of fibromyalgia syndrome. Pain in adults and 

children. APS Clinical Practice Guideline Series No. 4. Glenview: American Pain 

Society. 

 

Burton L.C., Shapiro S. og German P.S. (1999). Determinants of physical activity 

initiation and maintenance among community dwelling older persons. Preventive 

Medicine, 29(5), 422-430. 
 
 
Buskila D. og Cohen H. (2007). Comorbidity of fibromyalgia and psychiatric disorders. 

Current Pain and Headache Reports, 11(5), 333–338. 
 
 
Buskila D., Neumann L., Vaisberg G., Alkalay D. og Wolfe F. (1997). Increased rates 

of fibromyalgia following cervical spine injury. A controlled study of 161 cases of 

traumatic injury. Arthritis & Rheumatism, 40(3), 446–452. 

 

 

 



34 

Börjeson M., Mannerkorpi K., Knardahl S., Karlsson J. og Mannheimer C., (2010).  Physical 

activity in the prevention and treatment of disease (bls 523-540). Netútgáfa: 

Professional association for physical activity. 

 

Calvante A.B., Sauer J.F., Chalot S.D., Assumpcao A., Lage L.V., Matsutani L.A. o.fl. 

(2006). The prevalence of fibromylagia: A literature review (Útdráttur). Revista 

Brasileira de Reumatologia, 46(1). 

 

Carson J.W., Carson K.M., Jones K.D., Bennett R.M., Wright C.L. og Mist S.D. (2010). A 

pilot randomized controlled trial of the Yoga of awareness program in the management 

of fibromyalgia. Pain, 151, 530-539. 

 

Carville S.F., Arendt-Nielsen S., Bliddal H., Blotman F., Branco J.C., Buskila D. o.fl. 

(2007). EULAR evidence-based recommendations for the management of 

fibromyalgia syndrome. Annals of the Rheumatic Diseases, 67, 536–41. 

 

Clauw D.J. og Crofford L.J. (2003). Chronic widespread pain and fibromyalgia: What we 

know and what we need to know. Best Practice & Research Clinical Rheumatology, 

17, 685-701. 
 
 
Da Costa D., Abrahamovicz M., Lowensteyn I., Bernatsky S., Dritsa M., Fitzcharles M.A. 

o.fl. (2005). A randomized clinical trial of an individualized home-based exercise 

programme for women with fibromyalgia. Rheumatologi, 44(11), 1422-1427. 

 

De Bruijn S.T., Van Wijck A.J.M., Geenen R., Snijders T.J., Van der Meulen W.J.T.M., 

Jacobs J.W.G. o.fl.  (2011). Relevance of physical fitness levels and exercise related 

beliefs for self-reported and experimental pain in fibromyalgia: An explorative study. 

Journal of Clinical Rheumatology, 17(6), 295-301. 

 

Desmueles J.A., Cedraschi C., Rapiti E.,  Baumgartner E., Finckh A., Cohen P. o.fl. 

(2003). Neurophysiologic evidence for a central sensitization in patients with 

fibromyalgia. Arthritis & Rheumatism, 48(5), 1420-1429. 

 

Dobkin P.L., Abrahamowics M., Fitzcharles M.A., Dritsa M. og Da Costa D. (2005). 
Maintenance of exercise in women with fibromyalgia. Arthitis and Rheumatism, 53(5), 
724-731. 

 
 
Dreyer L., Kenrall S., Danneskiold-Samsoe B., Bartels E.M. og Bliddal H. (2010). Mortality 

in a cohort of Danish patients with fibromyalgia: Increased frequency of suicide. 

Arthritis & Rheumatism, 62(10), 3101-3108. 
 
 
Dunkl P.R., Taylor A.G., McConnell G.G., Alfano A.P. og Conaway M.R. (2000). 

Responsiveness of fibromyalgia clinical trial outcome measures. Journal of 
Rheumatology, 27, 2683-91. 

 
 
Evcik D., Yigit I., Pusak H. og Kavuncu V. (2008). Effectiveness of aquatic therapy in 

the treatment of fibromyalgia syndrome: A randomized controlled open study. 

Rheumatology International, 28, 885-890. 

 

 



35 

Fontaine K.R., Conn L. og Clauw D.J. (2010). Effects of lifestyle physical activity on 

perceived symptoms and physical function in adults with fibromyalgia: Results of a 

randomized trial. Arthritis Research & Therapy, 12, R55. 
 
 
 

Goldenberg D.L. (1989). Treatment of fibromyalgia syndrome. Rheumatic Disease 

Clinics of North America, 15(1), 61–71. 

 

Goldenberg D.L., Burckhardt C. og Crofford L. (2004). Management of fibromyalgia. Journal 
of the American Medical Association, 292(19), 2388-2395. 

 
 
Gowans S.E., deHueck A., Voss S., Silaj A., Abbey S.E. og Reynolds W.J. (2001). Effect 

of a randomized controlled trial of exercise on mood and physical function in 

individuals with fibromyalgia. Arthritis & Rheumatism, 45, 519-529. 
 
Gusi N., Tomas-Carus P., Häkkinen A., Häkkinen K. og Ortega-Alonso A. (2006). Exercise 

in waist high warm water decreases pain and improves health related quality of life 

and strength in the lower extremeties in women with fibromyalgia. Arthritis & 

Rheumatism, 55(1), 66-73 

 

Häkkinen A., Häkkinen K., Hanninen P. og Alen M. (2001). Strength training induced 

adaptions in neuromuscular function of premenopausal women with fibromyalgia: 

Comparison with healthy people. Annals of the Rheumatic Diseases, 60(1), 21-26. 

 

Häuser W., Klose P., Langhorst J., Moradi B., Steinbach M., Schiltenwolf M. o.fl. (2010). 
Efficacy of different types of aerobic exercise in fibromyalgia syndrome: A systematic 

review and meta-analysis of randomized controlled trials. Arthritis Research & 

Therapy, 12, R79. 

 

Häuser W., Eich W., Herrmann M., Nutzinger D.O., Schiltenwolf M. og Henningsen P. 

(2009). Fibromyalgia syndrome: Classification, diagnosis and treatment. Deutsches 

Arzteblatt International, 106(23), 383-391. 

 

Helgi Birgisson, Helgi Jónsson, Árni J. Geirsson (1998). Vefjagigt og langvinnir 

útbreiddir stoðkerfisverkir á Íslandi. Læknablaðið, 84, 636-642. 

 

Hoffman D.L. og Dukes E.M. (2008). The health status burden of people with fibromyalgia: 

A review of studies that assessed health status with the SF-36 and the SF-12. 

International Journal of Clinical Practice, 61(1), 115-126. 

 

Jentoft E.S., Kvalvik A.G. og Mengshoel A.M. (2001). Effects of pool-based and land-

based aerobic exercise on women with fibromyalgia/chronic widespread muscle 

pain. Arthritis & Rheumatism, 45, 42-47. 

 

Jones J., Rutledge D.N., Jones K.D., Matallana L. og Rooks D.S. (2008). Self-

assessed physical function levels of women with fibromyalgia. A national survey. 

Women’s Health Issues, 18, 406-412. 

 

Jones K.D., Adams D., Winters-Stone K. og Burckhardt C.S. (2006). A 

comprehensive review of 46 exercise treatment studies in fibromyalgia (1988-

2005). Health and Quality of Life Outcomes, 4, 67. 



36 

 
Jones K.D., Burckhardt C.S. og Bennett J.A. (2004). Motivational interviewing may 

encourage exercise in persons with fibromyalgia by enhancing self-efficacy. Arthritis 

& Rheumatism, 51(5), 864-867. 
 
 
Jones K.D., Burckhardt C.S., Clark S.R., Bennett R.M. og Potempa K.M. (2002). A 

randomized controlled trial of muscle strengthening versus flexibility training in 

fibromyalgia. Journal of Rheumatology, 29(5), 1041-1048. 

 

Kelley G.A., Kelley K.S., Hootman J.M. og Jones D.L. (2010). Exercise and global well-

being in community-dwelling adults with fibromyalgia: A systematic review with meta- 

analysis. BMC Public Health, 10, 198. 

 

Kennedy M. og Felsson D.T. (1996). A prospective long-term study of fibromyalgia 

syndrome. Arthritis and Rheumatism, 39(4), 682-685. 

 
King A.C. og Martin J.E. (1988). Exercise adherence and maintenance. Í Painter P. 

Resource manual for guidelines and exercise testing prescription. Philadelphia: 

American College of Sports Medicine, 443-54. 

 

Kivimäki M., Leino-Arjas P., Kalla-Kangas L., Virtanen M., Elovaionio M., Puttonen S. o.fl. 

(2007). Increased absence due to sickness among employees with fibromyalgia. 

Annals of Rheumatic Diseases, 66, 65-69. 

 

Kop W.J., Lyden A., Berlin A.A., Ambrose K., Olsen C., Gracely R.H. o.fl. (2005). 
Ambulatory monitoring of physical activity and symptoms in fibromyalgia and chronic 

fatigue syndrome. Arthritis and Rheumatism, 52(1), 296-303. 

 

Kuchinad A., Schweinhardt P., Seminowicz D.A., Wood P.B., Chizh B.A. og Bushnell 

M.C. (2007). Accelerated brain gray matter loss in fibromyalgia patients: Premature 

aging of the brain? Journal of Neuroscience, 27, 4004-4007. 

 

Langley G.B. og Sheppeard H. (1985). The Visual analogue scale: Its use in pain 

measurement. Rheumatology International, 5(4), 145-148. 

 

Mannerkorpi K. og Arndorw M. (2004). Efficacy and feasibility of a combination of body 

awareness therapy and qigong in patients with fibromyalgia: A pilot study. Journal of 

Rehabilitation Medicine, 36, 279-281. 

 
Maquet D., Croisier J., Renard C. og Crielaard J. (2002). Muscle performance in patients 

with fibromyalgia. Joint Bone Spine, 69(3), 293-299. 

 

McCain G.A. (1986). Role of physical fitness training in the fibrositis/fibromyalgia syndrome. 

The American Journal of Medicine, 81(3), 73-77. 

 

McCain G.A., Bell D.A., Mai F.M. og Halliday P.D. (1988). A controlled study of the effects 

of supervised cardiovascular fitness training program on the manifestations of primary 

fibromyalgia. Arthritis & Rheumatism, 31(9), 1135-1141. 

 

 

 



37 

McLoughlin M.J., Colbert L.H., Stegner A.J. og Cook D.B. (2011). Are women with 

fibromyalgia less physically active than healthy women? Medicine & Science in 

Sports & Exercise, 43(5), 905-912. 

 

 

McLoughlin M.J., Stegner A.J. og Cook D.B. (2011). The relationship between physical 

activity and brain responses to pain in fibromyalgia. The Journal of Pain, 12(6), 640-

651. 

 
Naughton M.J. og Shumaker S.A. (2003). The case for domains of function in quality of life 

assessment. Quality of Life Research,  12(2), 73-80. 
 

Odgen C.L., Carroll M.D., Curtin L.R., McDowell M.A., Tabak C.J. og Flegal K.M. (2006). 
Prevalence of overweight and obesity in the United States, 1999-2004. Journal of the 
American Medical Association, 295(13), 1549-1555. 

 

Redondo J.R., Justo C.M., Moraleda F.V., Velayos Y.G., Puche J.J.O., Zubero J.R. o.fl. 

(2004). Long-term efficacy of therapy in patients with fibromyalgia: A physical 

exercise-based program and a cognitive-behavioral approach. Arthritis & Rheumatism, 

51(2), 184-192. 

 

Richards S.C. og Scott D.L. (2002). Prescribed exercise in people with fibromyalgia: 

Parallel group randomized controlled trial. British Medical Journal, 325, 185. 

 

Rikli R.E. og Jones C.J. (1999). The development and validation of a functional fitness test 

for community-residing older adults. Journal of Aging and Physical Activity, 7, 129-161. 

 

Sanudo B., Galiano D., Carrasco L., Blagojevic M., de Hoyo M. og Saxton J. (2010). 

Aerobic exercise versus combined exercise therapy in women with fibromyalgia 

syndrome: A randomized controlled trial. Archives of Physical Medicine and 

Rehabilitation, 91, 1838-1843. 
 
 
Sanudo B., Galiano D., Carrasco L., de Hoyo M. og McVeigh J.G. (2011). Effects of a 

prolonged exercise programme on key health outcomes in women with fibromyalgia: 

A randomized controlled trial. Journal of Rehabilitation Medicine, 43, 521-526. 

 

Schachter C.L., Busch A.J., Peloso P.M. og Sheppard M.S. (2003). Effects of short 

versus long bouts of aerobic exercise in sedentary women with fibromyalgia: A 

randomized controlled trial. Physical Therapy, 83(4), 340-358. 

 

Schweinhardt P., Sauro K.M. og Bushnell M.C. (2008). Fibromyalgia: a disorder of the 
brain? Neuroscientist, 14(5), 415–21. 

 

Snitz B.E., Morrow L.A., Rodriguez E.G., Huber K.A. og Saxton J.A. (2008). Subjective 

memory complaints and concurrent memory performance in older adults of primary 

care providers. Journal of the International Neuropsychological Society, 14(6), 1004-

1013. 
 
 
Staud R., Robinson M.E. og Price D.D. (2005). Isometric exercise has opposite effects 

on central pain mechanism in fibromyalgia patients compared to normal controls. 

Pain, 118, 176-184. 
 



38 

 
Thomas E.N. og Blotman F. (2010). Aerobic exercise in fibromyalgia: A practical review. 

Rheumatology International, 30, 1143-1150. 
 
 
Tomas-Carus P., Gusi N., Häkkinen A., Häkkinen K., Leal A. og Ortega-Alonso A. (2008). 

Eight months of physical training in warm water improves physical and mental health 

in women with fibromyalgia: A randomized controlled trial. Journal of Rehabilitation 

Medicine, 40(4), 248-252. 

 

Unruh M.L., Redline S., An M.W., Nieto F.J., Yeh J.L. og Newman A.B. (2008). 

Subjective and objective sleep quality and aging in the sleep heart health study. 

Journal of the American Geriatrics Society, 56(7), 1218-1227. 

 
Valim V., Oliveira L., Suda A., Silva L., de Assis M., Barros Neto T. o.fl. (2003). Aerobic 

fitness effects in fibromyalgia. Journal of Rheumatology, 30, 1060-1069. 

 

Valkeinen H., Häkkinen K., Pakarinen A., Hannonen P., Häkkinen A., Airaksinen O. o.fl. 

(2005). Muscle hypertrophy, strength development, and serum hormones during 

strength training in elderly women with fibromyalgia. Scandinavian Journal of 

Rheumatology, 34, 309-314. 

 
Van Santen M., Bolwijn P., Landewé R., Verstappen F., Bakker C., Hidding A. o.fl. (2002). 

High or low intensity aerobic fitness training in fibromyalgia: Does it matter? Journal 

of Rheumatology, 29(3), 582–587. 

 
Warburton D.E.R., Nicol C.W. og Bredin S.S.D. (2006). Health benefits of physical activity: 

The evidence. Canadian Medical Association Journal, 174(6), 801-809. 
 
 
Wewers M.E. og Lowe N.K. (1990). A critical review of visual analogue scales in the 

measurement of clinical phenomena. Research in Nursing and Health, 13(4), 227-

236. 
 
 
White K.P., Speechley M., Harth M. og Ostbye T. (1999). Comparing self-reported function 

and work disability in 100 community cases of fibromyalgia syndrome versus controls 

in London, Ontario. Arthritis & Rheumatism, 42(1), 76-83. 

 

Wigers S.H., Stiles T.C. og Vogel P.A. (1996). Effects of aerobic exercise versus stress 

management treatment in fibromyalgia. A 4,5 year prospective study. Scandinavian 

Journal of Rheumatology, 25, 77-86. 

 

Williams D.A. og Schilling S. (2009). Advances in the assessment of fibromyalgia. 
Rheumatic Diseases of Clinics in North America, 35(2), 339-357. 

 
Wolfe F. (1989). Fibromyalgia: The clinical syndrome. Rheumatic Diseases of Clinics in 

North America. 15(1), 1–18. 
 
 
Wolfe F., Smythe H.A., Yunus M.B., Bennett R.M., Bombardier C., Goldenberg D.L. o.fl. 

(1990). The American College of Rheumatology 1990 criteria for the classification of 

fibromyalgia. Report of the Multicenter Criteria Committee. Arthritis & Rheumatology, 

33(2), 160–172. 
 
 
 



39 

Wolfe F., Clauw D.J., Fitzcharles M.A., Goldenberg D.L., Katz R.S., Mease P. o.fl. (2010). 
 The American College of Rheumatology preliminary diagnostic criteria for fibromyalgia 

and measurement of symptom severity. Arthritis Care & Research, 62(5), 600-610. 
 
Yunus M.B. (1992). Towards a model of pathophysiology of fibromyalgia: Aberrant central 

pain mechanism with peripheral modulation. Journal of Rheumatology, 19(6), 846-850. 

 

Yunus M.B., Kalyan-Raman U.P., Masi A.T. og Aldag J.C. (1989). Electron microscopic 

studies of muscle biopsy in primary fibromyalgia syndrome: A controlled and blinded 

study. Journal of Rheumatology, 16(1), 97-101. 

 

Heimildir fengnar af veraldarvefnum 

 

Heimasíða SF-36 spurningalistans. Sótt þann 14.01.2012 af  

http://www.sf-36.org/tools/sf36.shtml#LIT.  

 

Mælitækjabanki FÍSÞ. Sótt þann 15.11.2011 af 

http://sindri.me/mb/user/view_mt?all_mts=yes&mt=26. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viðauki A 

 
Mynd af staðsetningu kvikupunkta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



41 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



42 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Viðauki B  
 

Fibromyalgia Impact Questionnaire (FIQ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



43 

 

 



44 

 

 



45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


