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Áreiðanleika- og réttmætisprófun á Hryggþrýsti- og 

hreyfingamæli við liðkun á hryggjarliðum í framstefnu  

 

Atli Örn Gunnarsson, Daði Reynir Kristleifsson og Einar Smári Þorsteinsson  

Leiðbeinandi: Sigrún Vala Björnsdóttir 

Ágrip 

Tilgangur: Þrýstingur á hryggjarlið í framstefnu (PA) er próf sem mikið er notað af 

sjúkraþjálfurum til að meta hreyfanleika hryggjaliða en það byggir á huglægu mati. 

Hryggþrýsti- og hreyfingamælir (HÞH) er nýtt tæki sem ætlað er að mæla stífni 

hryggjarliða. Tilgangur rannsóknarinnar var að prófa áreiðanleika við endurteknar 

mælingar sama mælanda og milli mælenda, sem og réttmæti tækisins. 

Aðferðir: Þátttakendur voru 30 nemendur (18 karlar, 12 konur) við Háskóla Íslands á 

aldrinum 20-30 ára (meðalaldur = 23 ár). Tveir óreyndir og einn reyndur sjúkraþjálfari 

framkvæmdu mælingar við PA-þrýsting á hryggjarliði L1, Th12, Th7 og Th6 þrisvar 

sinnum og þeir óreyndu aftur daginn eftir. Hljóðmerki gaf til kynna hvenær níu kg krafti 

væri náð. Við gagnaúrvinnslu var notuð tilfærsla við átta kg kraft. Við tölfræðiúrvinnslu 

(SPSS og SAS Enterprise) var notuð ANOVA-greining (5% marktektarmörk) og 

intraclass correlation coefficient (ICC 3,k).  

Niðurstöður: Áreiðanleiki við endurteknar mælingar sama mælanda dag eftir dag var á 

bilinu 0.82-0.96 (ICC) og milli mælenda (svipuð reynsla) 0.92-0.97. Enginn munur var á 

tilfærslu milli hryggjarliða Th6 og Th7 (p>0.05) en munur var á milli L1 og annarra liða 

(p<0.05) og Th12 og annarra liða (p<0.05). Munur var á tilfærslu á hryggjarlið L1 milli 

reynda sjúkraþjálfarans og annars óreynda (p<0.05). Einnig munur á tilfærslu á 

hryggjarlið Th12 milli reynda og beggja óreyndu sjúkraþjálfaranna (p<0.05). Enginn 

munur var á milli mælanda fyrir hryggjarliði Th7 og Th6 (p>0.05).  

Ályktun: Nauðsynlegt er að þróa HÞH mælinn áfram en ætla má að hann verði góð 

viðbót fyrir sjúkraþjálfun þar sem síaukin krafa er um mælanlegan árangur.  
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The reliability and validity testing of spinal pressure and motion 

estimator with mobiliziation of the vertebrae in anterior direction 

 

Atli Örn Gunnarsson, Daði Reynir Kristleifsson and Einar Smári Þorsteinsson 

Supervisor: Sigrún Vala Björnsdóttir 

Abstract 

Objective: Postero-anterior(PA) pressure on a vertebra is a test widely used by 

physiotherapists to subjectively assess vertebra’s mobility. Spinal pressure and motion 

monitor (HÞH) is a new device designed to measure spinal stiffness. The purpose was 

to test inter- and intrarater reliability, and construct validity of the instrument. 

Methods: Participants were 30 students (18 males, 12 females) at the University of 

Iceland, aged 20-30 years (mean = 23 years). Two inexperienced and one experienced 

physiotherapist performed measurements using PA pressure on vertebrae L1, Th12, 

Th6 and Th7 and the inexperienced again the next day. Sound feedback indicated when 

nine kg force was reached. For the purpose of this study the authors used the 

displacement that occurred at eight kg force. For statistical purposes (SPSS and SAS 

Enterprise) we used ANOVA analysis (5% significance level) and intraclass correlation 

coefficient (ICC3,k). 

Results: Intrarater reliability ranged from 0.82-0.96 (ICC) and interrater reliability (similar 

experience) from 0.92-0.97. There was no difference in displacement between vertebrae 

Th6 and Th7 (p> 0.05) but difference was observed between L1 and other vertebrae (p 

<0.05) and Th12 and other vertebrae (p <0.05). Difference was detected in 

displacement of L1 between experienced physiotherapist and one inexperienced (p 

<0.05) and Th12 between the experienced and both inexperienced physiotherapists (p 

<0.05). There was no difference between assessors for Th7 and Th6 (p> 0.05). 

Conclusion: Further development of the HÞH device is necessary but it is promising and 

worthy addition to the profession of physical therapy where increasing demand is on 

measurable outcome. 
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1 Inngangur 

Algengar kvartanir þeirra sem leita til sjúkraþjálfara eru mjóbaksverkir af óræðum 

uppruna (Chiradejnant, Maher, Latimer og Stepkovitch, 2003). Talið er að 60 til 90% 

fólks fái mjóbaksverki einhvern tímann á ævinni og 30% af þeim sem eru með 

mjóbaksverki eru í hættu að þróa með sér langvarandi ástand. Ýmsar aðferðir eru 

notaðar við meðferð á mjóbaksverkjum (Ladeira, 2011), ein aðferðin er liðlosun. Til eru 

margar aðferðir við liðlosun en algengasta aðferðin er þrýstipróf á hryggjartind í 

framstefnu (PA) sem er notað í skoðun og meðferð á hrygg (Snodgrass, Rivett og 

Robertson, 2006). Ekki verður fjallað um líffærafræði hryggjar í ritgerðinni en fjallað 

verður um hana í viðauka I. 

Við framkvæmd á PA þrýstiprófinu er kröftum oftast beitt beint á hryggjartind og er þá 

stefnan frá baki að kvið (PA). Þegar aðferðin er notuð við greiningu og meðferð metur 

sjúkraþjálfarinn magn hreyfingar og gæði með eigin tilfinningu. Mælt er með að nota PA 

þrýsting við meðhöndlun á mjóbaksverk (Maitland, Hengeveld, Banks og English, 2005 

(bls 368-369 og 430-431)). Sýnt hefur verið fram á lélegan áreiðanleika og réttmæti á 

PA þrýstiprófinu (Seffinger o.fl., 2004; Stochkendahl o.fl., 2006). Því er þörf á því að 

staðla aðferðir og bjóða upp á tækjabúnað sem mælir tilfærslu og kraft sem eykur 

notkunarmöguleika, réttmæti og áreiðanleika PA prófsins. Þróuð hafa verið tæki sem 

mæla stífni hryggjarliða en þau eru rafknúin þar sem hraða og tíðni er stjórnað af 

tölvubúnaði (Kumar og Stoll, 2011; Latimer o.fl., 1996; Lee og Evans, 1992; Vaillant, 

Pickar og Kawchuk, 2010) án tilkomu krafts frá sjúkraþjálfaranum. 

Mikilvægt er fyrir vísindagrein eins og sjúkraþjálfun að til sé hlutlægt mælitæki til 

notkunar við skoðun, greiningu og meðferð. Á Íslandi hefur því verið hannað tæki sem á 

að meta á hlutlægan hátt stífni í hryggjarliðum. Tækið kallast Hryggþrýsti- og 

hreyfingamælir, HÞH (MTT ehf, Keldnaholti, 112 Reykjavík). Tækið hefur verið hannað 

með það fyrir augum að nota í klínískri vinnu og hafa vinnuvistfræðilegt gildi fyrir 

sjúkraþjálfara auk þess að vera hlutlægt mælitæki. Væntanlega verður tækið einnig 

notað við rannsóknir í framtíðinni. Ekki er vitað til að annað mælitæki sé til á markaði 

sem mælir á hlutlægan hátt kraft og tilfærslu þegar hryggjarliður er metinn þegar þrýst er 

ofan á hryggtind eins og ætlað er að HÞH mælirinn geri.  

Tilgangur rannsóknarinnar er að prófa áreiðanleika HÞH mælitækisins við 

endurteknar mælingar sama mælanda og áreiðanleika milli mælinga tveggja óreyndra 

sjúkraþjálfara á sama einstaklingi. Einnig að prófa hugsmíðaréttmæti með því að kanna 
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hvort mælitækið greini á milli óreyndra sjúkraþjálfara og reynds sjúkraþjálfara og/eða 

greini milli misliðugra hryggjarliða.  
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2 Fræðileg umfjöllun 

2.1 Mjóbaksverkir 

2.1.1 Almennt 

Mjóbaksverkir eru algengir meðal almennings og eru mjóbaksverkir fimmta algengasta 

ástæða heimsókna til lækna í Bandaríkjunum (Deyo, Mirza og Martin, 2006; Hart, Deyo 

og Cherkin, 1995) og á Ítalíu eru mjóbaksverkir þriðja algengasta ástæðan fyrir 

heimsóknum til lækna (Negrini o.fl., 2006). Mjóbaksverkur er algengasta 

stoðkerfisvandamálið í Ástralíu (Australian Institute of Health and Welfare, 2000). Talið 

er að 60 til 90% fólks fái mjóbaksverki einhvern tímann á ævinni og 30% af þeim sem 

eru með mjóbaksverki eru í hættu að þróa með sér langvarandi ástand. Í Bandaríkjunum 

getur heilbrigðiskostnaður vegna mjóbaksverkja verið frá 20 til 50 milljarðar dollara á ári 

(Ladeira, 2011). 

Mjóbaksverkir eru fjárhagsleg byrði á samfélaginu, aðallega vegna þess hversu 

margir vinnudagar tapast og einnig af beinum kostnaði vegna meðferða. Stór hluti 

einstaklinga með langvinna mjóbaksverki er með dreifða verki. Mjóbaksverkir eru oft í 

tengslum við önnur einkenni eins og höfuðverk, kviðverki og verki á mismunandi stöðum 

í útlimum. Útbreiddir verkir eru taldir tengjast verri horfum í samanburði við staðbundna 

mjóbaksverki (Krismer og van Tulder, 2007).  

Til að flokka alvarleika einkenna og fá nánari skilgreiningu á vandamálinu voru 

hönnuð svokölluð gul og rauð flögg. Rauð flögg voru hönnuð til að greina sjúklinga með 

mjóbaksverki tengda sérstökum sjúkdómum í hrygg sem krefjast tilvísunar til 

sérfræðings. Gul flögg voru hönnuð til að greina sjúklinga með geðsjúkdóma, 

tilfinningaleg eða félagsleg vandamál sem gætu stuðlað að langvarandi verkjavandamáli 

og langtíma skerðingum, þar með talið vinnutapi. (Krismer og van Tulder, 2007; Ladeira, 

2011). 

2.1.2 Skilgreining mjóbaksverkja 

Í kerfisbundinni samantekt Ladeira (2011) á klínískum leiðbeiningum sem voru gefnar út 

á árunum 2002-2010, mátti sjá að mjóbaksverkjum er oft skipt upp í þrjá flokka, það er 

bráðir, meðalbráðir og langvinnir verkir og er skiptingin háð tíma sem einkenni hafa 

varað.  

Klínískar leiðbeiningar skilgreina bráðan mjóbaksverk eftir lengd einkenna frá 

upphafi frekar en magni einkenna. Í fjórum leiðbeiningum er mjóbaksverkur skilgreindur 
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bráður ef hann varir í fjórar vikur eða minna. Í níu leiðbeiningum er gert ráð fyrir að 

verkur vari í sex vikur eða minna. Í þremur leiðbeiningum er gert ráð fyrir að bráður 

mjóbaksverkur geti staðið yfir í minna en tólf vikur. 

Skilgreining á meðalbráðum mjóbaksverk var breytileg. Í fjórum leiðbeiningum er 

meðalbráður mjóbaksverkur skilgreindur meðalbráður ef hann varir í fjórar til tólf vikur. Í 

átta leiðbeiningum er gert ráð fyrir að meðalbráður mjóbaksverkur vari í sex til tólf vikur. Í 

fjórum leiðbeiningum er ekki gerður greinamunur á meðalbráðum og bráðum verk. 

Skilgreining á langvarandi mjóbaksverk var einnig breytileg. Í einum klínískum 

leiðbeiningum var langvarandi mjóbaksverkur skilgreindur langvarandi ef hann varir í sex 

vikur eða lengur. Í átta leiðbeiningum er gert ráð fyrir að langvarandi mjóbaksverkur vari 

í tólf vikur eða lengur. 

2.1.3 Algengi mjóbaksverkja 

Það eru talsverðar upplýsingar til um algengi mjóbaksverkja. Vegna þess hvernig 

mjóbaksverkir eru oft skilgreindir á mismunandi hátt í rannsóknum er erfitt að segja til 

um hvert algengi mjóbaksverkja er í raun og veru.  

Í kerfisbundinni samantekt Hoy, Brooks, Blyth og Buchbinder (2010) á 

faraldsfræðilegum rannsóknum sem birtar voru á árunum 1980 til 2009, með það að 

markmiði að varpa ljósi á algengi, orsakir og áhættuþætti mjóbaksverkja á heimsvísu. 

Það kom í ljós að algengi mjóbaksverkja almennt á hverjum tíma væri á bilinu 1,0 til 

58,1% (meðaltal: 18,1%; miðgildi: 15,0%) og eins árs algengi á bilinu 0,8 til 82,5% 

(meðaltal: 38,1%; miðgildi: 37,4%). Algengustu skilgreiningar verkjasvæðisins voru 

mjóbak, bak og svæðið milli neðri brúnar 12. rifs og neðri þjóskorar. Algengi verkja á 

mjóbakssvæði (meðaltal: 26,2%; miðgildi: 23,1%) var tiltölulega svipað og verkir í baki 

(meðaltal: 27,9%; miðgildi: 25,0%), en algengi verkja á bakhlið líkamans frá neðri brún 

12. rifs að neðri þjóskor var örlítið hærra (meðaltal: 31,7%; miðgildi: 30,4%).  

Í samantekt Krismer og van Tulder (2007) kemur fram að ekki er hægt að skilgreina 

hverjir eru í hættu á að fá mjóbaksverk vegna þess að næstum allir hafa fengið 

mjóbaksverk. Almenningur er í raun í hættu á að fá mjóbaksverki. Bráður og 

meðalbráður bakverkur er fyrsta birtingarmyndin, en langvarandi mjóbaksverkir með 

mikilli fötlun er síðbúin birtingarmynd. 

Í flestum tilfellum lagast mjóbaksverkir eftir nokkrar vikur og flestir einstaklingar snúa 

aftur til starfa innan viku og um 90% hefja störf aftur innan tveggja mánaða. Því lengur 

sem verkir og færniskerðing varir því verri verða horfurnar. Eftir sex mánaða 

veikindaleyfi eru færri en 50% sem snúa aftur til starfa og eftir tveggja ára fjarveru eru 

litlar sem engar líkur á því að fólk snúi aftur til vinnu. Í 20 til 44% tilvika fá einstaklingar á 
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atvinnumarkaði, sem hafa fengið mjóbaksverki, endurtekna verki innan eins árs og á 

lífsleiðinni allt að 85% (Krismer og van Tulder, 2007). 

2.1.4 Orsakir mjóbaksverkja 

Mjóbaksverkir geta komið af einhverjum af þeim mörgu líffærafræðilegu byggingahlutum 

líkamans, þar á meðal beinum, hryggþófum, liðamótum, liðböndum, vöðvum, taugavef 

og æðum (Deyo og Weinstein, 2001). Í minnihluta tilvika eða minna en 20%, má rekja 

mjóbaksverki til sértækra ástæðna, svo sem beinbrots vegna beinþynningar, 

krabbameins eða sýkingar. Fyrir hin 80% tilvika, eru orsakir mjóbaksverkja óljósar 

(Ehrlich, 2003). Vegna þess hversu ólíkar aðferðir rannsakendur nota í rannsóknum 

þegar verið er að skoða orsakir mjóbaksverkja, er oft erfitt að draga ályktanir um 

orsakasamband. Margar áhrifabreytur geta spilað inn í og erfitt er að halda utan um öll 

þessi atriði.  

2.1.5 Áhættuþættir  

Það mætti áætla að mjóbaksverkir væru einna algengastir hjá öldruðum einstaklingum 

og að unglingar væru í minni áhættu á að þróa með sér mjóbaksverki. Aldur er einn af 

algengari áhættuþáttunum fyrir mjóbaksverki og nýgengi mjóbaksverkja er hæst á 

aldrinum 20-29 ára. Almennt algengi eykst með aldri fram að 60-65 ára aldri, síðan 

smám saman dregur úr algengi. Algengi fyrir alvarlegri einkenni mjóbaksverkja aukast 

með auknum aldri og vaxandi fjöldi rannsókna sýnir mjóbaksverki vera mjög algengt 

vandamál hjá unglingum. Þegar munur á milli kynja var skoðaður var bæði meðaltal og 

miðgildi fyrir algengi mjóbaksverkja hærra hjá konum. Sumar rannsóknir hafa fundið 

hærri tíðni meðal eldri kvenna samanborið við eldri menn. Talið er að konur séu líklegri 

til að taka tíma frá vinnu og nýta í heilbrigðisþjónustu vegna mjóbaksverkja, einnig eru 

konur líklegri til að þróa með sér langvarandi mjóbaksverki (Hoy o.fl., 2010). 

Það eru margir sálrænir þættir sem tengjast mjóbaksverkjum, þar með talið streita, 

kvíði, þunglyndi og ákveðnar tegundir af verkjahegðun en samt sem áður þá eru þessi 

tengsl oft óljós (Hoy o.fl., 2010). Margt bendir til þess að sálrænir þættir birtist oft í 

tengslum við þróunina úr bráðum mjóbaksverk yfir í langvarandi mjóbaksverk (Linton, 

2000). Sálfélagslegir þættir á vinnustað hafa reynst vera stór áhættuþættur í tengslum 

við mjóbaksverki. Óánægja í starfi, einhæf verkefni, léleg samskipti, skortur á 

félagslegum stuðningi, miklar kröfur, streita og áunnir þættir eru oft tengdir aukinni tíðni 

mjóbaksverkja (Hoogendoorn, van Poppel, Bongers, Koes og Bouter, 2000; Linton, 

2001).  

Skiptir menntastaða máli þegar horft er til mjóbaksverkja. Það má ætla að þeir sem 

eru meira menntaðir séu í betri störfum og fjárhagslega betur settir en þeir sem eru 
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minna menntaðir. Þeir sem eru í láglaunastörfum eru oftar með fjárhagsáhyggjur og 

jafnvel í skuldavanda sem hafi áhrif á andlegu hliðina. Sýnt hefur verið fram á að þeir 

sem eru minna menntaðir eru líklegri til að fá mjóbaksverki (Dionne o.fl., 2001). Í 

Bretlandi var komist að því sama en ekki er hægt að álykta svo auðveldlega að 

lágmenntaðir einstaklingar séu líklegri til að fá mjóbaksverki þar sem svo margir aðrir 

þættir geta haft áhrif á mjóbaksverki (Croft og Rigby, 1994).  

Lengi vel hefur verið talið að þeir sem eru í ofþyngd (líkamsþyngdarstuðull >30) séu í 

meiri áhættu á að fá mjóbaksverki. Þrátt fyrir það hefur ekki verið sýnt fram á sterk 

tengsl þar á milli. Í samantekt Leboeuf-Yde (2000) um líkamsþyngd og mjóbaksverki 

kom í ljós að einungis 32% þeirra greina sem voru skoðaðar, sögðu að það væru 

jákvæð tengsl þar á milli. Mjóbaksverkir eru oft kostnaðarsamir og hafa því töluvert verið 

skoðaðir út frá starfsumhverfi. Talið er að fylgni sé á milli líkamlegrar kröfu í vinnu og 

algengi mjóbaksverkja. Sýnt hefur verið fram á að algengi mjóbaksverkja er 39% hjá 

starfsmönnum í erfiðisvinnu, en einungis 18,3% hjá körlum í kyrrsetustarfi (Matsui, 

Maeda, Tsuji og Naruse, 1997).  

Hið sama gildir fyrir mikið líkamlegt álag í íþróttum sem hefur verið tengt við auknar 

líkur á mjóbaksverkjum og ætla mætti að þeir sem eru í líkamlega betra formi væru í 

minni áhættu á mjóbaksverkjum. Ekki eru allir á sama máli, en Kujala, Taimela, 

Erkintalo, Salminen og Kaprio (1996) sýndu fram á að 46% ungra íþróttamanna upplifa 

mjóbaksverki en 18% hjá þeim sem stunda ekki íþróttir. Aftur á móti hefur verið sýnt 

fram á að fyrrum atvinnumenn í íþróttum voru ólíklegri til að upplifa mjóbaksverki en þeir 

sem stunduðu engar íþróttir (Videman o.fl., 1995). Mjóbaksverkir eru einnig taldir vera 

breytilegir eftir íþróttum, til dæmis eru glímukappar með hæstu tíðni alvarlegra 

mjóbaksverkja og þeir sem spila tennis og fótbolta með lægsta tíðni mjóbaksverkja 

(Lundin, Hellström, Nilsson og Swärd, 2001). 

2.1.6 Áhrif mjóbaksverkja og kostnaður 

Mjóbaksverkir hafa mikil áhrif á einstaklinga, fjölskyldur þeirra og samfélag. 

Mjóbaksverkir geta leitt til takmarkana á þátttöku í samfélaginu og hindrað starfsframa. 

Áhrif og kostnaður af völdum mjóbaksverkja eru líkleg til að breytast verulega milli og 

innan þýðis eftir félags- og efnahagslegri stöðu. Í lágtekjulöndum geta áhrifin verið mikil. 

Fjárhagsleg byrði vegna mjóbaksverkja er gífurleg og felur í sér kostnað vegna 

læknisaðstoðar, bótagreiðslna, vinnutaps og þjálfunar starfsmanna eftir slys. Í 

Bandaríkjunum var áætlað að beinn kostnaður heilbrigðisþjónustu vegna bakverkja hafi 

verið 90,7 milljarðar dollara árið 1998. Í Bretlandi var áætlaður kostnaður mjóbaksverkja 

11 milljarðar punda, bæði með beinum og óbeinum hætti árið 2000. Í Ástralíu, voru 
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mjóbaksverkir taldir einn af kostnaðasamari sjúkdómum, bæði beinn og óbeinn 

kostnaður á árinu 2001 áætlaður 9,17 milljarðar ástralskra dala (Hoy o.fl., 2010). 

2.1.7 Meðferð við mjóbaksverkjum 

Til eru margvísleg úrræði við mjóbaksverkjum en þau virka misvel. Ekki verður fjallað 

nánar um öll þau úrræði en farið verður yfir klínískar leiðbeiningar fyrir mjóbaksverki frá 

mismunandi löndum. Í kerfisbundinni samantekt sem Ladeira (2011) gerði um klínískar 

leiðbeiningar mátti sjá mismunandi nálgun eftir mismunandi löndum. Hann notaðist 

einungis við leiðbeiningar sem voru gefnar út eftir árið 2002 og fann samtals 17 klínískar 

leiðbeiningar, ein af þessum 17 notaði hann ekki vegna þess að það uppfyllti ekki 

skilyrðin. 

Sextán leiðbeiningar fjölluðu um meðferð á ósértækum bráðum mjóbaksverk með 

hefðbundinni meðferð (Tafla 2.1-1). Tillögur að meðferð hjá sjúkraþjálfurum fyrir 

sjúklinga með ósértækan mjóbaksverk voru nokkuð samræmandi milli leiðbeininga. 

Algengasta ráðleggingin var fræðsla til sjúklinga. Á eftir fræðslu til sjúklinga voru liðlosun 

og æfingar algengustu meðferðirnar fyrir sjúklinga með óræðan bráðan mjóbaksverk. 

Klínískar leiðbeiningar hafa ekki veitt neinar sértækar ráðleggingar sem viðmið til að 

ákvarða hvaða sjúklinga ætti að meðhöndla með liðlosun eða æfingum. Það hafa heldur 

ekki verið gefin út nein viðmið um hvaða tegund æfinga ætti að nota í meðferð. 

Í aðeins sex leiðbeiningum var fjallað um ráðleggingar fyrir sjúklinga með bráða 

mjóbaksverki og taugarrótareinkenni og var fræðsla algengasta ráðleggingin (Tafla 2.1-

2). Í klínískum leiðbeiningum er bent á að einstaklingar með taugarótareinkenni séu 

lengur að ná bata en þeir sem eru með ósértækan mjóbaksverk, eða allt að fjórar til sex 

vikur eftir að fyrstu einkenni koma fram. Næst algengustu ráðleggingar fyrir meðhöndlun 

á taugarrótareinkennum voru að liðlosun væri frábending með einni undantekningu. 

Undantekningin voru bandarísku leiðbeiningarnar fyrir bak meðferðir hjá hnykkjara en 

þeir mæltu með notkun liðlosunar. Í tveimur af sex leiðbeiningum var mælt með æfingum 

til að draga úr bráðum taugarrótareinkennum. Kanadísku (CLIP - Clinic on low back pain 

interdisciplinary practice) leiðbeiningarnar gerðu ákveðnar ráðleggingar fyrir réttar 

æfingar til að meðhöndla sjúklinga með útbungun á hryggþófa. 

Í þessum 16 leiðbeiningum var ekki fjallað um að æfingar eða bakskóli væri 

frábending við bráðum taugarrótareinkennum. 
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Tafla 2.1-1 Klínískar leiðbeiningar byggðar á sannreyndri meðferð við bráðum ósértækum 

mjóbaksverkjum (Ladeira, 2011) 

 

Fjórar leiðbeiningar aðskildu ekki bráðan verk frá meðalbráðum verk með tilliti til 

meðferðar. Ellefu leiðbeiningar fjölluðu um meðferð ósértækra meðalbráðra 

mjóbaksverkja með hefðbundinni meðferð. 

Ellefu leiðbeiningar fjölluðu um meðferð við ósértækum meðalbráðum mjóbaksverk 

(Tafla 2.1-3) með hefðbundinni meðferð. Af ellefu leiðbeiningum, mæltu fimm með 

notkun liðlosunar fyrir sjúklinga með ósértækan meðalbráðan mjóbaksverk, fjórar 

leiðbeiningar mæltu með þverfaglegri teymisvinnu og þrjár mæltu með bakskóla. Ítölsku 

leiðbeiningarnar sögðu liðlosun vera frábendingu fyrir meðalbráðan mjóbaksverk og 

mæltu með úthaldsæfingum og forðast æfingar í enda ferils fyrir sjúklinga með 

meðalbráð einkenni sem höfðu óstöðugleika í mjóbaki (Ladeira, 2011). 

Þrjár leiðbeiningar mæltu með hefðbundinni meðferð við meðalbráðum mjóbaksverk 

með taugarrótareinkenni. Algengustu ráðleggingarnar hjá þessum leiðbeiningum var 

fræðsla til sjúklinga. 

Kanadísku (CLIP) leiðbeiningarnar ráðlögðu að McKenzie aðferðina ætti að nota 

þegar verið er að ákveða æfingar fyrir sjúklinga með meðalbráðan mjóbaksverk og 

taugarrótareinkenni. 
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Tafla 2.1-2 Klínískar leiðbeiningar byggðar á sannreyndri meðferð við bráðum og 

meðalbráðum mjóbaksverkjum með taugarótarreinkennum (Ladeira, 2011). 

 

Tafla 2.1-3 Klínískar leiðbeiningar byggðar á sannreyndri meðferð við ósértækum 

meðalbráðum mjóbaksverk (Ladeira, 2011). 

Níu leiðbeiningar fjölluðu um meðferð fyrir langvarandi ósértæka mjóbaksverki (Tafla 

2.1-4). Allar leiðbeiningar mæltu með fræðslu fyrir sjúklinga og æfingum til að halda 

langvinnum ósértækum mjóbaksverkjum í skefjum. Það var samstaða um fræðsluna, en 

ekki fyrir þá tegund æfinga sem mælt er með fyrir ósértækan langvarandi mjóbaksverk. Í 

öllum leiðbeiningum er mælt með einhvers konar hreyfingu svo sem 

stöðugleikaæfingum, einstaklingsbundinni þjálfun, stignun í æfingum og meðferð í vatni. 

Einnig er mælt með að gera æfingar sem byggðar eru á hugrænni atferlismeðferð sem 

eru útbúnar af sérfræðingum.  
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Í ítölsku leiðbeiningunum er lagt til að sjúklingar með langvinna mjóbaksverki og hafa 

einkenni um óstöðugleika séu meðhöndlaðir eins og sjúklingar með óstöðugleika. 

Amerísku (American College of Occupational and Environmental Medicine - ACOEM) 

leiðbeiningarnar mæltu með þjálfun til að forðast hræðslu. Hollensku leiðbeiningarnar 

fyrir meðferð liða og stoðkerfis mæltu með undirstöðuatriðum atferlismeðferðar þegar 

verið er að ráðleggja æfingar fyrir sjúklinga með langvinna ósértæka mjóbaksverki. 

Í sex leiðbeiningum var mælt með atferlisráðgjöf eða meðferð fyrir langvarandi 

ósértækan mjóbaksverk. Fjórar leiðbeiningar mæltu með þverfaglegri endurhæfingu og 

bakskóla. Fjórar leiðbeiningar mæltu með liðlosun til að halda langvarandi ósértækum 

mjóbaksverk í skefjum. Engar leiðbeiningar töldu liðlosun vera frábendingu í meðferð 

langvarandi ósértækra mjóbaksverkja. Þrjár leiðbeiningar fjölluðu um meðferð við 

langvarandi mjóbaksverkjum og taugarrótareinkennum með hefðbundnum aðferðum. 

Tafla 2.1-4 Klínískar leiðbeiningar byggðar á sannreyndri meðferð við langvarandi 
mjóbaksverkjum(Ladeira, 2011). 

 

 

2.2 Meðferð hryggjarliða 

2.2.1 Almennt um meðferð 

Ein aðferðin við að meðhöndla liðamót í hrygg er að beita krafti á hrygginn með litlum 

taktvissum hreyfingum eða snöggum hnykk. Meðferð í PA stefnu hefur verið skilgreind 

af Maitland (Maitland, o.fl, 2005 (bls 171-181)) og Kaltenborn (Kaltenborn, Evjent, 

Kaltenborn, Morgan og Vollowitz, 2003).  
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Maitland gráðurnar eru fimm og skiptast eftir hreyfiútslagi, krafti og tíðni sem notuð 

er. 

Gráður I-IV eru framkvæmdar með taktvissum hreyfingum. 

Gráða I er með litla sveifluvídd nálægt byrjun mótstöðu. 

Gráða II er með stóra sveifluvídd sem fer að mótstöðu en er laus við vöðvaspasma. 

Gráða III er einnig með stóra sveifluvídd en fer inn í mótstöðu og inn í vöðvaspasma. 

Gráða IV er lítil hreyfing sem nær inn í stífleika eða vöðvaspasma.  

Gráða V er snöggur hnykkur í enda ferils.   

 

Kaltenborn gráðurnar eru þrjár talsins og er lýst eftirfarandi. 

Gráða I er hæg hreyfing með litla sveifluvídd sem tekur liðumbúnaðinn ekki að 

endamörkum eðlilegrar liðhreyfingar. 

Gráða II er hæg hreyfing með stórri sveifluvídd sem tekur liðumbúnaðinn út að 

endamörkum eðlilegrar liðhreyfingar og út að vefjamótstöðu. 

Gráða III er hæg hreyfing með jafnvel stærri sveifluvídd sem tekur liðumbúnaðinn út 

fyrir endamörk eðlilegrar liðhreyfingar og út í vefjamótstöðu.  

Í bók eftir Edmond (2006) kemur fram að Maitland gráðurnar séu ákjósanlegri vegna 

þess að þær hafa að geyma lýsingar á hversu miklum þrýstingi skal beitt við meðferð 

liða. Í yfirlitsgrein Snodgrass o.fl. (2006) þar sem farið er yfir skoðun og meðferð við 

notkun PA þrýstings kemur fram að aðferðir Maitlands eru ein algengustu handtök sem 

notuð eru í sjúkraþjálfun. Magarey o.fl. (2004) komust einnig að því að PA liðkun og 

liðlosun með Maitland tækni eru ein algengustu handtökin sem notuð eru við meðferð á 

hálsi. Sjúklingurinn getur komið í veg fyrir þessar taktvissu óvirku hreyfingar með 

viðbrögðum sínum en hnykk er hins vegar ekki stjórnað af sjúklingnum (Maitland o.fl., 

2005 (bls 171)). Liðlosun er oft notuð til að auka hreyfingu milli hryggjarliða eða hafa 

áhrif á einkenni frá hrygg. Til þess að ná fram breytingum í liðnum þarf lenging að eiga 

sér stað í vefjum sem tengja saman liðina eins og liðpoka, liðböndum og vöðvum 

(Threlkeld, 1992). Hann heldur því fram að krafturinn sem er notaður við liðlosun sé ekki 

það mikill að hann valdi skaða á vefjum viðkomandi svæðis en er líklegri til þess að ná 

fram aukinni lengd á vefjum með þrýstingi. Því er ekki hægt að útskýra út frá þeirri 

meðferð þá breytingu sem verður á hreyfanleika liðumbúnaðar við liðlosun.  

2.2.2 PA þrýstiprófið 

PA þrýstiprófið fer þannig fram að sjúklingur liggur á grúfu á meðferðarbekk og 

sjúkraþjálfarinn þrýstir niður á húðina yfir hryggjartindi liðarins sem meta á (Caling og 

Lee, 2001; Chiradejnant o.fl., 2003). Á meðan á prófinu stendur metur sjúkraþjálfarinn 
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viðbrögð sjúklingsins og stífni hreyfingarinnar með því að tengja saman huglægt bæði 

þrýstikraft og tilfærslu sem hann framkallar (Chiradejnant o.fl., 2003).  

Matið á því hvernig hryggur bregst við PA þrýstingi er huglægt. Sjúkraþjálfarinn beitir 

þrýstingi á viðkomandi hryggjarlið gegnum þumla eða hæl handar eftir því hvora 

aðferðina hann kýs að nota með því að þrýsta hryggjartindinum í framstefnu. Prófið er 

framkvæmt hægt og varlega til þess að tilfærslan sem verður finnist sem best (Shirley, 

2004). Þetta PA próf má framkvæma nokkrum sinnum til þess að meta gæði hreyfinga á 

milli hryggjarliða. Í brjóstbaki er krafturinn aðallega tekinn upp í hryggjarliðum í brjóstbaki 

en einnig í rifbeinum. Yfirleitt er hver hryggjarliður metinn frá mjóbaki og upp að hálsi 

eða öfugt (Magee, 2008).  

Mat á stífleika í PA stefnu í hrygg er flókið verkefni sem er háð mörgum breytum. 

Stöðlun á þeim þáttum sem hafa áhrif á mat ætti að gefa betri áreiðanleika í því ferli. 

Þessum breytum er hægt að skipta upp í þrjá flokka; mat á stífleika, breytilegar aðferðir 

hjá sjúkraþjálfurum og breytileika milli einstaklinga (Shirley 2004).  

Fólk getur verið með minnkaða tilfærslu í hryggjarlið snemma í hreyfingunni sem og 

meiri stífni síðar í hreyfingunni sérstaklega þegar um er að ræða bakverk. Það er einnig 

mögulegt að mismunandi sjúkraþjálfarar einbeiti sér að mismunandi einkennum þegar 

stífleiki er metinn. Þessi breytileiki við mat á stífleika gæti leitt til lítils áreiðanleika milli 

sjúkraþjálfara. Eins hefur verið sýnt fram á að PA stífleiki er breytilegur milli hryggjarliða 

og á milli einstaklinga (Kumar og Stoll, 2011). Vöðvavirkni er annar þáttur sem hefur 

áhrif á PA stífleika. Virkjun ýmissa bolvöðva (Shirley, Lee og Ellis, 1999) og 

öndunarvöðva (Shirley, Hodges, Eriksson og Gandevia, 2003) auka stífleika í mjóbaki. 

Ef einstaklingur er ekki afslappaður og ef það er virkni í bolvöðvum á meðan stífleiki er 

metinn er mögulegt að það lýsi sér í auknum stífleika (Shirley, 2004). 

2.2.3 Áreiðanleiki PA þrýstiprófsins  

PA stífleiki er hugtak sem notað er af sjúkraþjálfurum til þess að skilgreina mótstöðu og 

tilfærslu sem finnst þegar krafti er beitt í PA stefnu á hryggjartinda. Hins vegar hefur 

verið ágreiningur um áreiðanleika og réttmæti þessa prófs. Þegar PA þrýstingi er beitt 

öðlast sjúkraþjálfarinn huglægar upplýsingar um einkenni sjúklingsins, hvort aukinn PA 

stífleiki og vöðvavirkni er til staðar (Shirley, 2004). Þessar upplýsingar eru svo notaðar til 

þess að ákvarða bestu meðferðina í framhaldi. Þegar PA meðferð er notuð er því haldið 

fram að hún muni minnka verki, PA stífleika og bæta vöðvavirkni. Þó hefur það ekki 

verið að fullu sannað en skilningur á sambandi milli sársauka, stífleika og vöðvavirkni er 

í sífelldri framþróun (Snodgrass o.fl., 2006).  
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Ágreiningur hefur verið um réttmæti og áreiðanleika PA prófsins. Hins vegar hefur 

talsvert verið fjallað um þetta tiltekna efni (Seffinger o.fl., 2004; Stochkendahl o.fl., 

2006). 

Í kerfisbundinni samantekt þeirra Seffinger o.fl. (2004) var áreiðanleiki PA prófsins 

skoðaður, bæði milli mælenda og við endurteknar mælingar sama mælanda. Þeir 

skoðuðu greinar sem höfðu verið birtar á tímabilinu 1966 til 2001. Þar kom fram að 

skoðun á ákveðnu svæði var marktækari heldur en skoðun á ákveðnum hryggjargeira. 

Áreiðanleiki milli mælenda var minni heldur en við endurteknar mælingar sama 

mælanda. Athyglisvert var að áreiðanleiki jókst ekki með reynslu, frekari menntun eða 

að hafa notað PA prófið. Æfingar skömmu fyrir prófið virtust ekki bæta áreiðanleika né 

að hafa meðhöndlað svipaða einstaklinga áður.  

Í samantekt tóku Stochkendahl o.fl. (2006) saman gögn úr 48 greinum á tímabilinu 

1965 til 2005 en þar kom fram að áreiðanleika PA prófsins væri verulega ábótavant. Þeir 

halda því fram að aðrar athuganir en að meta verk frá hrygg væru misvísandi og 

óáreiðanlegar. 

Matyas og Bach (1985) voru þeir fyrstu sem fundu lélegan áreiðanleika og réttmæti 

PA þrýstiprófsins, þegar þeir sýndu fram á Pearson´s fylgni á bilinu 0,09 til 0,46. Því 

miður eru þessar niðurstöður ekki samanburðarhæfar vegna breyttrar tölfræðiúrvinnslu. 

Rannsóknir sem hafa verið gerðar síðar hafa einnig sýnt fram á lélegan áreiðanleika 

með ICC (1,1) fylgnistuðli, þar sem fylgnin er á milli 0,03 og 0,37 (Binkley, Stratford og 

Gill, 1995; Maher og Adams, 1994). Maher, Latimer og Adams (1998) sýndu fram á 

aukið ICC gildi PA prófsins með því að nota 11-stiga stífniskala við mælingar. Þannig 

náðist að auka nákvæmni og stöðlun á aðferðinni við mælingar (ICC=0,77). Þó svo að 

áreiðanleiki sé í framför þegar stífni er metin með höndum þá koma þær fram við mikla 

stöðlun á PA prófinu sem ekki eru endilega framkvæmdar í daglegu starfi sjúkraþjálfara 

(Stanton og Kawchuk, 2009). 

Við mat á PA stífleika eru ýmsir þættir sem hafa áhrif á hversu áreiðanlegt það er, til 

að mynda hversu miklum krafti er beitt, fjölda endurtekninga og tíðni í PA stefnu. Þessar 

breytur þarf að taka með í reikninginn þegar stífnistuðull er metinn. Það að bæta 

áreiðanleika getur aukið traust meðferðaraðila í að meta PA stífleika og vísindalegt gildi í 

skoðun og meðferð (Shirley, 2004).  

Ljóst er að gildi skoðunar er mjög takmarkað ef hún er byggð á eins óáreiðanlegu 

mati eins og PA þrýstiprófinu. Augljóst er að þörf er á staðlaðri framkvæmd þar sem 

áreiðanleiki og réttmæti hefur marktækt gildi. Þá er nauðsynlegt að hafa mælitæki sem 

mælir í raun og veru stífnistuðul. Ekki þarf að hafa mörg orð um þá hættu sem felst í 

rangri niðurstöðu skoðunar og þá í áframhaldandi meðferð. Mælitæki sem eru 
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óáreiðanleg og óréttmæt hafa ekkert klínískt gildi fyrir sjúkraþjálfun sem byggir á 

vísandalegum vinnubrögðum. Í þessu skyni hafa verið búin til tæki til að meta PA 

stífleika (Kumar og Stoll, 2011; Snodgrass o.fl., 2006). Þau hafa í raun öll sama 

markmið en það er að meta PA stífleika á viðkomandi hryggjargeira, með ákveðnum 

krafti, hraða og tilfærslu sem er mæld. 

2.2.4 PA stífleiki  

Heilbrigðisyfirvöld nú á dögum krefjast þess að sjúkraþjálfarar nýti sér gagnrýnin og 

sannreynd vinnubrögð við val á skoðun og meðferðarúrræðum. Í mörgum rannsóknum 

hefur verið sýnt fram á að miðlungs sannanir eru fyrir áreiðanleika liðlosunaraðferða 

þegar þeim er beitt vegna mjóbaks-, háls- og höfuðverkja (Bronfort, Haas, Evans og 

Bouter, 2004; Gross o.fl., 2002; Stanton og Kawchuk, 2009). 

Bronfort o.fl. (2004) sýndu fram á að áhrif liðlosunar á hrygg séu meiri en við lyfleysu 

meðferð og aðrar aðferðir sem athugaðar hafa verið bæði hvað varðar skammtíma og 

langtíma áhrif. Þeir skoðuðu algeng meðferðarúrræði fyrir bráð og langvarandi vandamál 

í mjóbaki eða hálsi. Þar að auki komust þeir að því að kostnaður er minni við liðlosun 

heldur en þegar sjúkraþjálfun samanstendur aðallega af æfingum eða þegar meðferð er 

veitt af heimilslækni.  

Sannanir fyrir áhrifum liðlosunar eru tvíþættar. Annars vegar klínískt gildi eins og 

áður hefur verið farið yfir og hinn þátturinn er matið á hreyfingum og stífni í liðumbúnaði 

þegar liðlosun er framkvæmd. Til þess að geta skilið hvað handtak hefur fram að færa í 

klínísku starfi þá krefst það skilnings á meðferðinni sem slíkri. Í stuttu máli þýðir þetta að 

handtökum sé lýst nákvæmlega til þess að mat af virkni þeirra í klínísku starfi komi í 

raun og veru í ljós (Snodgrass o.fl., 2006).  

Nauðsynlegt er að staðla betur handtökin og aðferðirnar sem eru notaðar við 

liðlosun. Einmitt vegna þess að ekki er til alþjóðlega viðurkennd stöðlun á aðferðum við 

liðlosun geta komið misvísandi og mismunandi upplýsingar úr rannsóknum og greinum 

þar sem þeim aðferðum er beitt. Stöðlun á skilgreiningum er nauðsynleg til þess að fá 

skýrar og góðar niðurstöður um virkni aðferðanna sem og koma upp klínískum 

leiðbeiningum til þess að bæta starf stéttarinnar (Snodgrass o.fl., 2006). 

Sveifluvídd krafts er ekki sú sama og tilfærsla í viðkomandi hryggjarlið. Það er vegna 

þess að mótstaða hryggjarliðar er ekki í línulegu hlutfalli með tilliti til stigvaxandi 

breytinga á tilfærslu. Þar má nefna gráðu II skilgreinda af Maitland, en þar er sú gráða 

framkvæmd án þess að sjúkraþjálfari fari inn í mótstöðu liðumbúnaðar. Sá ferill sem er 

án mótstöðu er stærri í einstaklingum sem eru með hreyfanlegan hrygg heldur en hjá 

einstaklingum sem eru með stirðan hrygg. Þess vegna er tilfærslan í gráðu II stærri hjá 
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einstaklingum með hreyfanlegan hrygg. Hins vegar getur verið að munurinn á minnsta 

og mesta krafti sem er beitt í gráðu II sé svipaður í báðum tilfellum. Það er vegna þess 

að sveifluvídd krafts er ekki sú sama og tilfærsla liðar (Snodgrass o.fl., 2006).  

Almennt þegar PA þrýstingi er beitt á mjóhrygginn verða ýmsar flóknar hreyfingar 

sem eru meðal annars framsnúningur á mjaðmagrind, fetta á hryggnum, samþjöppun á 

rifjaboga, þrýstingur á kvið og innihald hans, aukinn þrýstingur í kviðarholi ásamt litlum 

hreyfingum milli hryggjarliða (Lee, Steven, Crosbie og Higgs, 1996).  

PA liðlosun þarf að skilgreina vandlega til þess að ávinningur af aðferðinni sem slíkri 

skili sér sem best í meðferð og skoðun á vandamálum í hrygg. Skilgreining á PA liðkun 

og liðlosun þarfnast upplýsinga á mælistærðum á veittum krafti, tíðni og sveifluvídd 

hans. Einnig þurfa upplýsingar um tilfærslu að vera vel skilgreindar, bæði magn og 

sveifluvídd hennar (Snodgrass o.fl., 2006). Mikilvægt er að fá nákvæmar og gildar 

mælingar á þeim krafti og tilfærslu sem verður til þess að fá réttmætar og áreiðanlegar 

niðurstöður til að viðhalda klínísku og vísindalegu gildi prófsins. 

2.2.5 Áhrifaþættir á PA stífleika 

Ýmsir þættir geta haft áhrif á PA stífleika (Shirley o.fl., 2003). Aukin virkni verður í 

réttivöðvum hryggjar við PA kraft. Við 10% af hámarks álagi á réttivöðva hryggjar eykst 

PA stífleiki um 11,8% (Shirley o.fl., 1999). Virkni vöðva sem umlykja kviðarhol, svo sem 

kviðvöðvar og þindin geta aukið stífleika hryggjar annað hvort sem vöðvasamdráttur eða 

aukið þrýsting inn í kviðarholi. Hins vegar er mikilvægt að hafa í huga að áhrif þrýstings 

inn í kviðarholi og virkni vöðva sem umlykja kviðarhol eru háð hvort öðru (Cholewicki, 

Juluru og McGill, 1999; Cholewicki, Juluru, Radebold, Panjabi og McGill, 1999). Þessir 

þættir eru mismunandi við öndun. Það er ólíklegt að lungnarúmmál eitt og sér hafi 

mikilvæg áhrif á stífleika hryggjar. Við dýpri öndun eykst virkni kviðvöðva, réttivöðva 

hryggjar, þindar og millirifjavöðva sem og þrýstingur í kviðarholi. Það er ólíklegt að 

þessir þættir vinni óháðir hver öðrum. Við eðlilega öndun er stífleiki óbreyttur. Þegar 

öndun er orðin dýpri en eðlileg öndun þá eykst stífleiki hryggjar þegar krafti í PA stefnu 

er beitt, þó meira við útöndun en innöndun (Shirley o.fl., 2003). 

2.3 Tækjabúnaður við PA þrýstiprófið  

Eins og fram hefur komið er algengt að nota PA þrýstiprófið við að meta stífni í 

hryggjarliðum en vandamálið er hversu óáreiðanlegt það er. Margar tilraunir hafa verið 

gerðar til þess að búa til tækjabúnað sem metur magn krafts og hlutfallslega tilfærslu til 

að finna ákveðinn stífnistuðul. Þessi tæki eru misjöfn að gerð en mörg tæki eru til sem 

meta kraft og tilfærslu með vélbúnaði (Kumar og Stoll, 2011; Latimer o.fl., 1996; Lee og 
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Evans, 1992; Vaillant o.fl., 2010). Önnur tæki eru til sem meta kraft en ekki tilfærslu og 

eru hönnuð út frá liðvernd (Waddington og Adams, 2007). Þessum tækjum er beitt af 

sjúkraþjálfaranum og eru þá ekki eins nákvæm og tæki sem meta með nákvæmum 

hraða, tíðni og krafti. Því má ætla að vélbúnaðurinn hafi nákvæmni umfram handvirka 

tækið.  

Kumar og Stoll (2011) gerðu athuganir á tæki sem þeir kalla Therapeutic Spinal 

Mobalizer (TMS) en það metur magn tilfærslu í hlutfalli við kraft og kemur með 

upplýsingar þar sem stífnistuðull er metinn. Þessi mælir er algjörlega vélrænn þó það 

þurfi að vísu að stilla honum þannig að hann fari ofan á hryggjartind viðkomandi 

hryggjarliðs sem á að meta. Í tækinu er mótor sem sér um að þrýsta stimpli með 

fyrirfram ákveðnum krafti, hraða og tíma. Meðan á þessu stendur er tilfærslan mæld og 

gögnin eru keyrð inn í tölvuforrit þar sem hægt er að sjá stífnistuðul á þeim 

hryggjarliðum sem mældir eru. Tæki þetta hefur þótt gefa áreiðanlegar og góðar 

niðurstöður á hlutfalli milli krafts og tilfærslu.  

Þegar þeir prófuðu tækið notuðu þeir ákveðinn fasta til þess að meta áreiðanleika á 

tækinu við endurteknar mælingar á hryggjarmódeli sem hafði verið búið til á 

rannsóknarstofu Kumars og var notað í rannsóknum á PA þrýstingi (Björnsdóttir og 

Kumar, 2003; Simmonds, Kumar og Lechelt, 1995). Þegar niðurstöðurnar af þeim 

mælingum höfðu verið áreiðanleika- og réttmætisprófaðar þá var tækið athugað á 

einstaklingum með 22, 45, 90, 135 og 157 N krafti. Þeir komust að því að TSM 

mælitækið er öruggt, áreiðanlegt og réttmætt. Mælt var með að nota 90 N álag og tíðni á 

bilinu 0,5 til 0,1 Hz. Prófunin var framkvæmd í útöndun hjá þátttakendum. 

The mobilizing dynamometer er tæki sem var hannað til þess að minnka hættuna á 

álagstengdum áverkum hjá sjúkraþjálfurum (Waddington og Adams, 2007). Annað 

hlutverk tækisins var að finna betri stöðlun á meðferð við notkun PA þrýstings á 

hryggjarlið. Tækið lítur út eins og gripstyrksmælir sem snúið hefur verið við. Hnúð hefur 

verið komið fyrir á enda mælisins sem settur er á hryggjartind viðkomandi hryggjarliðs 

sem á að mæla. Þegar mælinum er þrýst ofan á hryggjartindinn þá sést á skjá mælisins 

hversu miklu álagi er beitt í PA stefnu.  

Reynt hefur verið að skilgreina betur gráðu II og IV og þetta tæki notað til þess að fá 

upplýsingar um kraft sem er beitt. Í rannsókn Waddington og Adams (2007) voru 30 

sjúkraþjálfarar skoðaðir út frá því hversu miklum krafti þeir beittu í gráðu II og IV. Í ljós 

kom að mikill munur er á krafti sem er beitt við viðkomandi gráðu. Þegar gráða II er 

skoðuð kemur í ljós að meðaltalsgildi krafts við gráðu II var 112N með staðalfrávikið 

38N. Við gráðu IV kom í ljós að meðaltalsgildi krafts var 191N með staðalfrávikið 51N.  
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Í rannsókn Waddington og Adams (2007) var einnig athugaður kraftur út frá því í 

hvaða stöðu viðkomandi sjúkraþjálfari væri þegar hann framkvæmdi PA þrýsting. Þegar 

sjúkraþjálfararnir færðu sig frá meðferðarbekknum kom í ljós að þeir beittu að meðaltali 

40N minni krafti. Eins kom í ljós að ef sjúkraþjálfari stóð upp á kolli þá minnkaði 

krafturinn sem var beitt um 10N. Þetta sýnir hversu miklu máli það skiptir að staða 

sjúkraþjálfarans og framkvæmd PA prófsins séu stöðluð til þess að fá sem nákvæmastar 

niðurstöður. Í þessari rannsókn kom fram að kraftinum sem var beitt við gráðu II var á 

bilinu 50N til 240N. Bilið var þó enn meira þegar gráða IV var skoðuð en þar beittu 

sjúkraþjálfararnir krafti á bilinu 100 til 420N. 

Ljóst er að tækið mælir vel kraft sem beitt er á viðkomandi hryggjarlið en það vantar 

mælingu á tilfærslu til þess að geta reiknað út stífnistuðul. Samkvæmt nýjustu 

rannsóknum (Kumar, 2011; Kumar og Stoll, 2011) á PA þrýstiprófið er einna mest 

aðkallandi að fá gott og áreiðanlegt mælitæki sem mælir stífnistuðul. 

Þessi tæki eiga það flest sameiginlegt að mæla kraft og tilfærslu og gefa þannig upp 

ákveðna stífni við ákveðið álag. Stífnin er mismunandi eftir þeim krafti sem beitt er á 

viðkomandi hryggjarlið. Einnig hefur komið fram að mismunandi stífni mælist milli 

mismunandi liða og er það líka breytilegt milli einstaklinga sem eru prófaðir. 

2.4 Starfstengd álagseinkenni  

2.4.1 Almennt um álagseinkenni hjá sjúkraþjálfurum 

Sjúkraþjálfarar eru í áhættuhópi fyrir ýmsum starfstengdum álagseinkennum en á bilinu 

61%-91% sjúkraþjálfara fá álagseinkenni einhvern tímann á lífsleiðinni (Bork o.fl., 1996; 

Cromie, Robertson og Best, 2000). Mjóbakið er algengasti staðurinn þar sem 

álagseinkenni koma fram en síðan kemur úlnliður og hönd (Bork o.fl., 1996; Cromie o.fl., 

2000; Holder o.fl., 1999; West og Gardner, 2001). Mjóbakseinkenni hjá sjúkraþjálfurum 

á 12 mánaða tímabili eru í allt að 45% tilfella, algengi einkenna í úlnlið og hendi eru 

29,6% (Bork o.fl., 1996) og þumaleinkenna 11% (Cromie o.fl., 2000). Algengi er hærra 

hjá yngri sjúkraþjálfurum miðað við þá eldri (Glover, 2002). Talið er að meira en 

helmingur sjúkraþjálfunarnema fái álagseinkenni í námi eða í starfi á fyrstu fimm árunum 

eftir útskrift (Cromie o.fl., 2000). Bork o.fl. (1996) greindu frá því að sjúkraþjálfarar eldri 

en 50 ára séu með minni álagseinkenni. Álagseinkenni í mjóbaki eru meðal 34% þeirra 

og færri eru með einkenni í úlnið og hendi. Líkleg skýring er að þeir séu búnir að þróa 

aðferðir til að takast á við líkamlegar kröfur, líklegri til að framkvæma léttari meðferð og 

einnig meðferð sem þeir ráða við. Þeir eru líklegri til að nota aðstoð frá starfsfólki til að 
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framkvæma erfiðari vinnu. Þekkt er að sjúkraþjálfarar með álagseinkenni séu búnir að 

breyta um starfsumhverfi innan fagsins fyrir 50 ára aldur. 

Sjúkraþjálfarar þurfa að sinna ýmsum sértækum störfum. Við athugun á því hvaða 

sértæku störf höfðu mest áhrif á álagseinkenni kom í ljós að flutningur á sjúklingum 

(30%), að lyfta sjúklingum eða hlutum (25%) og viðbrögð við óvæntum hreyfingum 

sjúklings (24%) höfðu öll meiri áhrif en notkun MLS (21%) (Holder o.fl., 1999). 

Vegna þekkingar sem sjúkraþjálfarar búa yfir er erfitt að trúa því að þeir verði fyrir 

álagseinkennum í starfi. Því mætti halda að sjúkraþjálfarar myndu framkvæma verkefni 

sín rétt í vinnu og án vandræða. Ef til þess kæmi að einhver vandamál kæmu upp þá 

myndi það vera minniháttar og ekki til frambúðar. Komið hefur í ljós að 25% af 

sjúkraþjálfurum eru hálfan dag eða meira frá vinnu vegna álagseinkenna á tveggja ára 

tímabili samkvæmt rannsókn Holder o.fl. (1999). Af þeim sem verða fyrir 

álagseinkennum fara 24% í veikindaleyfi (West og Gardner, 2001).  

Viðbrögð við álagseinkennum geta verið mismunandi. Þau geta meðal annars falið í 

sér að leita til sjúkraþjálfara, breyta athöfnum daglegs lífs og tómstundum, gera 

breytingar á sérgreinasviði með því að skipta um starfsvið eða hætta störfum. Einn af 

hverjum sex sjúkraþjálfurum hættir eða færist til innan starfsgreinarinnar vegna 

álagseinkenna (Cromie o.fl., 2000). Um það bil fjórðungur sjúkraþjálfara þurfa að breyta 

vinnuaðferðum svo sem tækni, vinnustöðum eða líkamsbeitingu (Bork o.fl., 1996). 

Sjúkraþjálfarar með álagseinkenni í höndum og fingrum vegna MLS þurfa að gera 

breytingar á vinnuumhverfinu. Breytingarnar geta meðal annars falið í sér að fækka MLS 

og breyta tækni til að draga úr álagi á úlnliði og hendur (Bork o.fl., 1996; West og 

Gardner, 2001). 

2.4.2 Álagseinkenni hjá sjúkraþjálfurum sem beita MLS 

Sjúkraþjálfarar sem beita reglulega MLS eru mun líklegri til að kvarta yfir 

álagseinkennum miðað við aðra sjúkraþjálfara (Bork o.fl., 1996). Aukinn áhætta er á 

álagseinkennum í hálsi og efri útlimum við að beita MLS. Að hitta marga sjúklinga yfir 

daginn sem og fá hvíldarhlé getur aukið hættuna á einkennum í hálsi og efri útlimum 

(Cromie o.fl., 2000). Notkun PA liðkunar hefur verið greind sem áhættuþáttur 

álagseinkenna í þumli (Cromie, Robertson og Best, 2001; Wajon og Ada, 2003). 

Álagseinkenni á 12 mánaða tímabili við að framkvæma liðlosun eru meiri heldur en að 

beita öðrum aðferðum með höndum. Við framkvæmd á liðlosun eru 7,7% sjúkraþjálfara 

með einkenni í þumli og 4,0% í úlnlið (Cromie o.fl., 2000). Sjúkraþjálfarar þurfa að huga 

að ýmsum þáttum til að koma í veg fyrir álagseinkenni. Við framkvæmd liðlosunar er 

hægt að koma í veg fyrir ýmis álagseinkenni með ýmsum aðferðum svo sem að stilla 
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hæð meðferðarbekkjar og einnig að breyta stöðu sjúklings eða líkamsstöðu 

sjúkraþjálfara. 

Sjúkraþjálfarar sem eru sérhæfðir í MLS eru líklegri til að nota PA aðferð mun oftar 

en aðrir sjúkraþjálfarar. Samkvæmt Wajon og Ada (2003) kvarta 83% af sjúkraþjálfurum 

sem eru sérhæfðir í MLS undan verk í þumli við liðlosun. Þeir skilgreina einnig hvaða 

aðferðir í MLS séu ástæða fyrir verk í þumli. Beiting einhliða rennihreyfingar er í 87% 

tilvika ástæða fyrir verk en miðlægrar rennihreyfingar í 85% tilvika. Við hærri gráðu í 

liðkun verður verkur í þumli meiri. 

Sjúkraþjálfarar sem vinna á einkareknum stofum eru líklegri til að hafa meiri verki 

eða óþægindi í þumli miðað við aðra vinnustaði (Cromie o.fl., 2000). Sjúkraþjálfarar sem 

vinna á sjúkrahúsum eru líklegri til að verða fyrir álagseinkennum í öðrum líkamshlutum 

heldur en úlnliðum, höndum, mjöðmum og lærum. Sjúkraþjálfarar sem reglulega beita 

MLS eru með meiri álagseinkenni frá úlnliðum, höndum og olnbogum. (Bork o.fl., 1996). 

Liklegt er að sjúkraþjálfarar á sjúkrahúsum noti aðrar aðferðir meira við vinnu sína sem 

getur skýrt þann mun sem er á álagseinkennum sjúkraþjálfara eftir því hvar þeir starfa 

enda eðli starfa mismunandi. 

2.4.3 Þumalverkur  

Starfstengdir áhættuþættir í sjúkraþjálfun sem hafa áhrif á verk í þumli eru meðal annars 

mikið og endurtekið vinnuálag (Cromie o.fl., 2000), mjúkvefja meðferðir og beiting 

óvirkra liðhreyfinga (McMahon, Stiller og Trott, 2006). Algengustu staðirnir fyrir 

þumalverk hjá sjúkraþjálfurum sem eru sérhæfðir í MLS eru fyrsti hnúaliður og úlnliðs – 

og miðhandarliður (Wajon og Ada, 2003; Wajon, Ada og Refshauge, 2007; West og 

Gardner, 2001). Af þeim sem eru með verk í þumli, eru 43% með verk í hnúalið, 18% í 

úlnliðs- og miðhandarlið (Wajon og Ada, 2003) og 11% í fingurlið (Wajon o.fl., 2007).  

Talið er að staða þumals við framkvæmd PA aðferðar geti hugsanlega haft áhrif á 

þróun álagseinkenna í þumli. Talið er að algengasta staða þumals til að framkalla 

einkenni sé beygja í hnúalið og rétta í fingurlið því næst yfirrétta í hnúalið og beygja í 

fingurlið og þriðja algengasta staðan sé beygja í hnúalið og yfirrétta í fingurlið. Það 

virðist vera að rétta í hnúalið og fingurlið sé ólíklegasta staðan til að framkalla verk 

(Wajon o.fl., 2007). 

Þumlarnir eru notaðir við PA þrýsting sem sýndar- eða gerviþungaberandi liðamót en 

það er hlutverk sem þeir eru ekki hannaðir fyrir. Stöðugar endurtekningar á handtökum 

sem krefjast krafts í gegnum þumla sem og áralöng reynsla af starfi við sjúkraþjálfun 

getur leitt til slitbreytinga í þumalliðnum og einnig endurtekinna álagsmeiðsla (Snodgrass 

og Rivett, 2002). Við framkvæmd PA aðferðar þurfa þumlarnir að vera í sömu stöðu í 
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öllum ferlinum og getur verið háð bæði stöðu og stöðugleika sem og magni krafts 

(Buckingham, Das og Trott, 2007). Þessi kraftur getur valdið liðhlaupi á fyrsta úlnliðs- og 

miðhandarlið nema að stöðugleiki liðbanda sé nægilegur til að þola að taka á móti 

þessum krafti (Wajon og Ada, 2003). 

Við framkvæmd PA aðferðar virðist vera óstöðugleiki í úlnliðs- og miðhandarliðum 

(Snodgrass, Rivett, Chiarelli, Bates og Rowe, 2003; Wajon o.fl., 2007). Staða þumals við 

PA aðferð getur verið misjöfn og erfitt er að stjórna og staðsetja þumalinn í ferlinu en 

talið er að það geti verið á milli 30° beygju og 70° yfirréttu í fingur- og hnúaliðum. 

Ofhreyfanleiki í fyrsta hnúalið leyfir yfirréttu við álag sem veldur því að hnúaliður fer í 

beygju og í aðfærslu. Sjúkraþjálfarar sem kvarta undan þumalverk við PA aðferð og eru 

með ofhreyfanleika í hnúalið eru líklega ófærir um að stjórna þumli í yfirréttu í hnúalið. 

(Wajon og Ada, 2003). Við skoðun á sjúkraþjálfurum þegar þeir framkvæma PA aðferð 

með þumlum kemur í ljós að sumir sjúkraþjálfarar eru færir um að hafa hnúa- og 

fingurlið í réttu án óþæginda. Hins vegar finnst öðrum þetta ómögulegt og fara í aðra 

stöðu í hnúa - og fingurlið en þeirra stöður eru breytilegar og geta verið yfirrétta í hnúalið 

og beygja í fingurlið eða beygja í hnúalið og yfirrétta í fingurlið (Wajon o.fl., 2007). Þeir 

eru í hættu á að fá aukinn verk í þumal en við ofhreyfanleika í hnúalið er möguleiki á að 

mynda slit í þeim lið (Moulton o.fl., 2001). 

Vangaveltur eru um hvaða þættir hafi áhrif á þumalverk í starfi hjá sjúkraþjálfurum. 

Styrkur vöðva í höndum og framhandlegg, stærð handar auk hæðar sjúkraþjálfara hafa 

verið nefndir sem hugsanlegir áhrifaþættir. Ekki er vitað með vissu hvort þessir tilgreindu 

þættir hafi áhrif á slit og verk í þumallið (Snodgrass og Rivett, 2002).  

Einnig hafa verið vangaveltur um hvort æfing, aukinn stöðugleiki í þumli svo sem 

með því að nota spelku eða breytingar á stöðu handar við framkvæmd aðferða geti 

seinkað hrörnunarbreytingum í þumalfingrum sjúkraþjálfara (Snodgrass og Rivett, 2002).  
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3 Tilgangur rannsóknar og tilgátur 

Tilgangur rannsóknarinnar var að prófa áreiðanleika við notkun HÞH mælitækisins, við 

endurteknar mælingar sama mælanda og áreiðanleika milli mælinga tveggja óreyndra 

sjúkraþjálfara á sama einstaklingi. Einnig að prófa hugsmíðaréttmæti með því að kanna 

hvort HÞH mælirinn greini á milli óreyndra sjúkraþjálfara og reynds sjúkraþjálfara við PA 

þrýsting á hryggjarliði og greini á milli misliðugra hryggjarliða.   

Rannsóknarspurning 1a: Það er enginn munur á meðaltali mælinga fyrir 

tilfærslu við endurteknar mælingar hjá óreyndum sjúkraþjálfurum (mælandi I annars 

vegar og mælandi II hins vegar) fyrir hryggjarliði L1/Th12/Th7/Th6 við 8 kg PA 

þrýsting. 

Núlltilgáta 1a: Það er enginn munur á meðaltali mælinga fyrir tilfærslu við 

endurteknar mælingar hjá óreyndum sjúkraþjálfurum (mælandi I annars vegar og 

mælandi II hins vegar) fyrir hryggjarliði L1/Th12/Th7/Th6 við 8 kg PA þrýsting. 

Rannsóknarspurning 1b: það er fylgni á meðaltali mælinga við endurteknar 

mælingar hjá óreyndum sjúkraþjálfurum (mælandi I annars vegar og mælandi II hins 

vegar) fyrir hryggjarliði L1/Th12/Th7/Th6 við 8 kg PA þrýsting. 

Núlltilgáta 1b: það er engin fylgni á meðaltali mælinga við endurteknar mælingar 

hjá óreyndum sjúkraþjálfurum (mælandi I annars vegar og mælandi II hins vegar) 

fyrir hryggjarliði L1/Th12/Th7/Th6 við 8 kg PA þrýsting. 

Rannsóknarspurning 2a: Það er enginn munur á meðaltali mælinga fyrir 

tilfærslu við endurteknar mælingar milli tveggja óreyndra sjúkraþjálfara (mælendur I 

og II) fyrir hryggjarliði L1/Th12/Th7/Th6 við 8 kg PA þrýsting. 

Núlltilgáta 2a: Það er enginn munur á meðaltali mælinga fyrir tilfærslu við 

endurteknar mælingar milli tveggja óreyndra sjúkraþjálfara (mælendur I og II) fyrir 

hryggjarliði L1/Th12/Th7/Th6 við 8 kg PA þrýsting. 

Rannsóknarspurning 2b: Það er fylgni á meðaltali mælinga fyrir tilfærslu við 

endurteknar mælingar milli tveggja óreyndra sjúkraþjálfara (mælendur I og II) fyrir 

hryggjarliði L1/Th12/Th7/Th6 við 8 kg PA þrýsting. 

Núlltilgáta 2b: Það er engin fylgni á meðaltali mælinga fyrir tilfærslu við 

endurteknar mælingar milli tveggja óreyndra sjúkraþjálfara (mælendur I og II) fyrir 

hryggjarliði L1/Th12/Th7/Th6 við 8 kg PA þrýsting. 

Rannsóknarspurning 3: Það er munur á meðaltali mælinga fyrir tilfærslu milli 

óreyndra sjúkraþjálfara og reynds sjúkraþjálfara fyrir hryggjarliði L1/Th12/Th7/Th6 



22 

við 8 kg PA þrýsting. 

Núlltilgáta 3: Það er enginn munur á meðaltali mælinga fyrir tilfærslu milli 

óreyndra sjúkraþjálfara og reynds sjúkraþjálfara fyrir hryggjarliði L1/Th12/Th7/Th6 

við 8 kg PA þrýsting. 

Rannsóknarspurning 4: Það er munur á meðaltali mælinga fyrir tilfærslu milli 

hryggjarliða L1/Th12/Th7/Th6 við 8 kg PA þrýsting. 

Núlltilgáta 4: Það er enginn munur á meðaltali mælinga fyrir tilfærslu milli 

hryggjarliða L1/Th12/Th7/Th6 við 8 kg PA þrýsting. 



23 

4 Aðferð 

4.1 Þátttakendur 

Auglýsing með fylgiskjali (viðauki II) var send til nemenda í Háskóla Íslands með leyfi frá 

rektor skólans eftir að leyfi fyrir rannsókninni hafði fengist frá Vísindasiðanefnd (nr. 10-

066-S1). Í fylgiskjali voru upplýsingar um rannsóknina (viðauki III), upplýst samþykki 

(viðauki IV) og spurningar vegna rannsóknarinnar (viðauki V). Auglýst var eftir 

þátttakendum á aldursbilinu 20-30 ára. Nemendur sem höfðu sögu um bakverki 

síðastliðna 12 mánuði, voru með virka bólgu- eða smitsjúkdóma, meinvörp, 

beinþynningu, liðskrið eða einkenni um klemmda taug voru útilokaðir frá þátttöku. Haft 

var samband við þá sem svöruðu auglýsingunni gegnum tölvupóst og þeim gefinn kostur 

á að taka þátt í rannsókninni og samþykkja skilyrðin. Bókaður var hentugur tími fyrir 

báða aðila símleiðis. Sextíu og átta einstaklingar svöruðu auglýsingunni og 30 

þátttakendur tóku þátt í rannsókninni, 18 karlar og 12 konur. Ekkert brottfall var meðal 

þátttakenda og ekki var greitt fyrir þátttöku á neinn hátt.  

4.2 Tækjabúnaður 

Hryggþrýsti- og hreyfingamælirinn samanstendur af tilfærslu-, kraftnema og stillanlegum 

fótum (mynd 4.2.-1). Kraftneminn mælir hversu miklum krafti er beitt á hryggjarliðinn og 

mælist krafturinn í kílóum. Kraftneminn er staðsettur á þeim hryggjartindi sem verið er að 

mæla en tilfærsluneminn er á 

hryggjartindinum fyrir ofan (mynd 4.2.-2 

og mynd 4.2.-3). Tilfærsluneminn mælir 

tilfærslu í millimetrum á milli hryggjarliða. 

Tækið er með stillanlega fætur að aftan 

þannig að það sé hægt að hafa tækið 

hornrétt á hryggjartind. Handfang er á 

milli stillanlegra fóta og tilærslunema. 

Kraftneminn er staðsettur þannig á 

tækinu að megnið af kraftinum sem 

sjúkraþjálfari beitir á handfangið fer í gegnum kraftnemann og á hryggjarliðinn sem 

mæla á, en minnihluti kraftsins dreifist á fæturna. Tækið er tengt með köplum í 

Mynd 4.2.-1 HÞH mælir með tilheyrandi 

hugbúnaði og leiðslum  
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hugbúnað sem er tengdur við fartölvu, Dell inspirion 1525 þar sem upplýsingar um 

tilfærslu og kraft koma í HÞT forrit. 

 

 

Mynd 4.2-2 HÞH mælir í notkun á hryggjarlið Th12.  

 

 

Mynd 4.2-3 HÞH mælir í notkun á hryggjarlið Th6. 

 



25 

Við framkvæmd 

rannsóknar (mynd 

4.2-4) var notast við 

meðferðarbekk, 

kodda og pullu. 

Húðpenni var notaður 

til að merkja þá 

hryggjartinda sem 

mældir voru. Tvær 

upphækkunarplötur 

voru notaðar, 

upphækkunarplata 1 

- 132x50cm (lengd x 

breidd) 4,5cm þykk og upphækkunarplata 2 - 40x30,5cm (lengd x breidd) 4,5cm þykk. 

4.3 Framkvæmd mælinga 

Mælingar fóru fram dagana 15. - 18. janúar 2012 í Rannsóknarstofu í hreyfivísindum, 

Námsbraut í sjúkraþjálfun, Háskóla Íslands. Mælingar voru framkvæmdar af tveimur 

óreyndum sjúkraþjálfurum (mælendur I og II) og einum reyndum sjúkraþjálfara (mælandi 

III). Fjórði rannsakandinn sá um skráningu á gögnum í tölvuforrit og aðstoðaði við að 

stilla tækið hornrétt á þann hryggjartind sem mældur var. Þátttakendur mættu tvisvar 

með sólarhrings millibili á sama tíma dags báða daga. Rannsóknin var eins báða 

dagana utan þess að reyndi sjúkraþjálfarinn mældi hvern þátttakanda einungis fyrri dag 

mælinga.  

Áður en mælingar hófust hjá hverjum þátttakanda var farið yfir upplýst samþykki og 

spurningalista um einkenni. Með spurningalistanum var staðfest að þátttakendur voru án 

einkenna, sjúkdóma tengdum baki, ekki með beinþynningu, liðskrið eða einkenni um 

klemmda taug. Einnig kom fram aldur og kyn þátttakanda. Hæð og þyngd einstaklinga 

voru mæld. Að því loknu var framkvæmd mælinga útskýrð og tækið kynnt fyrir 

þátttakanda.   

4.4 Staða þátttakanda  

Þátttakandi var ber að ofan (konur í brjóstahaldara) í magalegu á meðferðarbekk með 

handleggi niður með síðum og pullu undir ristum. Koddi var hafður undir kvið þannig að 

hægt væri að beita hornréttum krafti á viðkomandi hryggjarlið. 

Mynd 4.2-4 Rannsóknaraðstaða. 
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4.5 Aðferðarlýsing 

Mælandi I þreifaði mjaðmakamba og fann bilið á milli hryggjartinda L4-L5 á þátttakanda, 

fann staðsetningu á neðsta lendarhryggjarlið (L5). Hann taldi síðan upp hrygginn frá 

fimmta lendarlið að fyrsta lendarlið og mælandi II merkti kross á miðjan hryggjartindinn 

með penna. Sama var gert við brjósthryggjartinda Th12, Th7 og Th6. Merkingar voru 

ekki þurrkaðar af að mælingu lokinni, til þess að sömu liðir yrðu mældir í seinni 

mælingunni daginn eftir. 

Mælandi stóð við bekkinn í beinni línu frá liðnum sem mældur var. Hæð bekkjar var 

stillt eftir þörfum til að mælandi gæti hallað sér fram í standandi stöðu þannig að hæll 

handar og öxl væru í lóðréttri línu yfir tækinu. 

Hryggþrýsti- og hreyfingamælirinn var lagður á hryggsúlu þátttakandans þannig að 

kraftneminn væri hornrétt ofan á hryggjartindi L1. Mælitækið er með stillanlega fætur 

þannig að mælandi fékk aðstoð frá aðstoðarmanni sem sagði til um í hvaða stöðu 

mælirinn þyrfti að vera til að hornréttum krafti væri beitt á viðkomandi hryggjartind. 

Tilfærsluneminn var staðsettur yfir hryggjartindi næsta liðar fyrir ofan þann sem átti að 

mæla. Áður en mæling hófst var þátttakandi beðinn að anda eðlilega meðan á mælingu 

stóð. Mælandi fylgdi útöndunarhreyfingum og þrýsti með tækinu á viðkomandi 

hryggjartind með stigvaxandi krafti þar til hljóðmerki heyrðist frá tölvuforriti en það var 

merki um að níu kg krafti væri náð. Hver mælandi framkvæmdi þrjár mælingar á hvern 

hryggjarlið. Þátttakandi fékk eina mínútu í hvíld á milli mælenda. Mælingar voru 

endurteknar seinni daginn af mælendum I og II með sömu aðferð og fyrri daginn 

samkvæmt aðferðarlýsingu. Mælingar fyrri daginn tóku um tuttugu mínútur en seinni 

daginn fimm til tíu mínútur. 

4.6 Tölfræði 

4.6.1 Meðhöndlun gagna 

Þegar mæling var framkvæmd með HÞH mælinum voru upplýsingar um kraft og tilfærslu 

færðar inn í sérútbúið forrit í tölvu. Í forritinu kom upp graf sem sýndi kraft í hlutfalli við 

tilfærslu. Í tölvuforritinu HÞT var hægt að sjá hvernig tilfærsla og halli grafsins breyttist 

eftir stífni í hryggjargeira hjá viðkomandi einstaklingi. 
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Mynd 4.6-1 Útprennt úr forriti sem keyrt var í gegnum Scilab Consule.  

 

Gögnin komu inn á ákveðinni tíðni og voru skráð og geymd í textaskrá. Tvær 

textaskrár voru á hvern einstakling, ein fyrir sinnhvorn dag mælinga. Í hverri skrá var 

tekið fram hver mældi, hvaða liður var mældur og númer mælingar á viðkomandi lið. 

Skráð var niður ef mæling mistókst svo að hægt væri að eyða þeim gögnum áður en að 

tölfræðiúrvinnslu kæmi. Eftir að allir einstaklingar voru búnir í mælingum voru mælingar 

sem ekki átti að nota eytt úr textaskránum.  

Þegar þeirri vinnu var lokið var búið til forrit inn í Scilab 5.3.3 til þess að flokka gögnin 

enn frekar. Þar voru gröfin metin út frá tilfærslu og hallatölu við 3ja, 4ra, 5, 6, 7 og 8 kg 

þrýsting, hallatala og tilfærsla voru reiknaðar út frá bestu línu úr gögnunum og reiknað 

var staðalfrávik við hverja mælingu (mynd 4.6-1). Þessar upplýsingar fóru inn í nýja 

textaskrá þar sem allar mælingarnar voru í sama skjalinu. Þar komu fram allar 

upplýsingar um tilfærslu, hallatölu og staðalfrávik við alla fastana. Textaskráin var síðan 

keyrð inn í Excel forritið. Þar var reiknað meðaltal þriggja mælinga hjá hverjum mælanda 

fyrir hvern hryggjarlið fyrir hallatölu og tilfærslu. Í þessari rannsókn voru meðaltöl fyrir 

tilfærslu við 8 kg PA þrýsting notuð. Gögnunum var raðað upp þannig að hægt væri að 

keyra þau inn í SPSS og SAS Enterprise tölfræðiforritin. 

4.6.2 Álykunartölfræði 

Rannsóknin er áreiðanleika- og er réttmætisrannsókn sem fram fer á rannsóknarstofu 

við staðlaðar aðstæður. Rannsóknarsniðið byggir á fylgniathugun þar sem könnuð er 

fylgni milli mælenda og við endurteknar mælingar sama mælanda.  

Notast var við Excel 2004 við útreikninga á meðaltölum og staðalfrávikum fyrir aldur, 

þyngd, hæð og líkamsþyngdarstuðul þátttakenda.   
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Notast var við 95% öryggismörk í tölfræðiúrvinnslu og voru marktektarmörkin því 5% 

(p≤0,05). Í SPSS og SAS Enterprise forritunum voru keyrðar fjölþátta dreifnigreiningar 

með Tukey eftiráprófi þar sem P-tölur og ICC 3,K fylgnistuðlar voru reiknaðir út. Einnig 

var notuð fjölþátta dreifnigreining við samanburð á óreyndum sjúkraþjálfurum og 

reyndum sjúkraþjálfara sem og á milli hryggjarliða. 
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5 Niðurstöður 

 

Upplýsingar um hæð, þyngd, líkamsþyngdarstuðul og aldur allra þátttakenda má sjá í 

Töflu 5-1. Sömu upplýsingar má sjá fyrir karla í töflu 5-2 og fyrir konur í töflu 5-3. Í töflu 

5-4 má sjá lýsandi tölfræði fyrir tilfærslu við átta kg PA þrýsting á alla fjóra liðina hjá 

öllum þremur mælendunum á fyrri degi mælinga sem og tveggja mælanda á þeim 

seinni.  

Tafla 5-1 Upplýsingar um hæð, þyngd, líkamsþyngdarstuðul (LÞS) og aldur allra 30 

þátttakendanna 

 Hæsta og lægsta gildi meðaltal staðalfrávik 

Hæð 1.55m – 1.88m 1.76m 0.08m 

Þyngd 64.5kg – 101.5kg 78.7kg 9.7kg 

LÞS 19.7 - 32 25.5 3.1 

Aldur 20 - 30 ára 23.1 ár 2.6 ár 

 

Tafla 5-2 Upplýsingar um hæð, þyngd, líkamsþyngdarstuðul og aldur 18 karlkyns 

þátttakenda 

 Hæsta og lægsta gildi meðaltal staðalfrávik 

Hæð 1.73m – 1.88m 1.81m 0.04m 

Þyngd 64.5kg – 101.5kg 79.7kg 10.2kg 

LÞS 19.7 – 31.2 24.3  2.7  

Aldur 20 - 30 ára 23.4 ár 2.7 ár 
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Tafla 5-3 Upplýsingar um hæð, þyngd, líkamsþyngdarstuðul og aldur 12 kvenkyns 

þátttakenda 

 Hæsta og lægsta gildi meðaltal staðalfrávik 

Hæð 1.55m – 1.75m 1.68m 0.06m 

Þyngd 66.1kg - 93kg 77.2kg 9.2kg 

LÞS 24.6 - 32 27.4  2.8  

Aldur 20 - 27 ára 23.4 ár 2.7ár 

 

Tafla 5-4 Meðaltal tilfærslu við átta kg PA þrýsting, staðalfrávik og spönn allra mælenda á 

öllum hryggjarliðum. 

    Mælingar dagur I Mælingar dagur II 

  Liður Meðaltal 
(mm) 

Staðalfrávik Spönn 
(mm) 

Meðaltal 
(mm) 

Staðalfrávik Spönn 
(mm) 

Mælandi 
I* 

L1 3.76 1.61 6.71 3.65 1.65 6.71 

  Th12 3.11 1.39 5.47 3.11 1.37 5.23 

  Th7 2.30 0.84 3.13 2.32 0.77 3.31 

  Th6 2.28 0.60 2.71 2.32 0.66 2.85 

Mælandi 
II* 

L1 3.52 1.61 6.37 3.47 1.47 6.20 

  Th12 3.15 1.46 5.70 3.10 1.32 4.96 

  Th7 2.23 0.88 3.45 2.24 0.84 3.20 

  Th6 2.34 0.70 3.37 2.26 0.82 4.03 

Mælandi 
III** 

L1 3.33 1.63 6.50    

  Th12 2.84 1.54 6.43    

  Th7 2.16 0.95 4.00    

  Th6 2.22 0.73 3.04    

*Óreyndir sjúkraþjálfarar 

**Reyndur sjúkraþjálfari 

Mælandi III tók ekki þátt í mælingum á degi 2. 

 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að enginn marktækur munur er á tilfærslu mældra 

liða við átta kg PA þrýsting milli daga hjá óreyndum sjúkraþjálfurum (sjá mynd 5-1 fyrir 

mælanda I og mynd 5-2 fyrir mælanda II). Enn fremur að fylgni er á milli daga beggja 

mælenda. Niðurstöður má sjá í töflu 5-5.  
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Tafla 5-5 P-tala og ICC stuðull þegar bornar eru saman mælingar milli daga hjá sama 

mælanda. 

  Mælandi I Mælandi II 

Hryggjarliður P-tala ICC 3,k* P-tala ICC 3,k * 

L1 >0.05 0.95 >0.05 0.89 

Th12 >0.05 0.89 >0.05 0.89 

Th7 >0.05 0.88 >0.05 0.96 

Th6 >0.05 0.82 >0.05 0.87 

*Áreiðanleiki sama mælanda þegar notað er meðaltal þriggja mælinga hvorn dag 

 

 

Mynd 5-1 Meðaltöl mælinga og staðalfrávik hjá mælanda I báða dagana. 

 

 

 

 

 

 

 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

L1 TH12 TH7 TH6 

T
il
fæ

rs
la

 (
m

m
) 

Hryggjarliðir 

Dagur 1 

Dagur 2 



32 

 

Mynd 5-2. Meðaltöl mælinga og staðalfrávik hjá mælanda II báða dagana. 

 

Þegar bornir eru saman tveir óreyndir sjúkraþjálfarar við endurteknar mælingar kemur í 

ljós að á milli þeirra er enginn marktækur munur á tilfærslu við 8 kg PA þrýsting og 

áreiðanleikastuðul má sjá í töflu 5-6. 

 

Tafla 5-6 ICC stuðull við samanburð á tveimur óreyndum sjúkraþjálfurum við 

endurteknar mælingar á tilfærslu við 8 kg PA þrýsting 

Liður p-tala ICC 3,k* 

L1 >0.05 0.97 

Th12 >0.05 0.95 

Th7 >0.05 0.96 

Th6  >0.05 0.92 

*Áreiðanleiki þegar notað er meðaltal þriggja mælinga 

 

Niðurstöður sýna engan marktækan mun á tilfærslu við 8 kg PA þrýsting milli 

hryggjarliða Th7 og Th6 (p>0.05) en marktækan mun milli L1 og allra annarra liða 

(p<0.05) og Th12 og allra annarra liða (p<0.05) eins og sjá má í töflu 5-7. 
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Tafla 5-7 Samanburður (p-tölur) á meðaltölum á tilfærslu við 8 kg PA þrýsting allra 

mældra hryggjaliða (styrkur ANOVA-greiningar=0.99). 

 L1 Th12  Th7 Th6  

L1 - <0.05 <0.05 <0.05 

Th12  <0.05 - <0.05 <0.05 

Th7 <0.05 <0.05 - >0.05 

Th6 <0.05 <0.05 >0.05 - 

  

Mynd 5-3 sýnir meðaltöl allra mælenda á öllum liðum. Niðurstöður sýna marktækan mun 

á tilfærslu á hryggjarlið L1 milli reynda sjúkraþjálfarans (mælanda 3) og mælanda 1 

(p<0.05). Einnig var munur á tilfærslu á hryggjarlið Th12 milli reynds sjúkraþjálfara og 

mælanda 1 og 2 (p<0.05). Ekki var marktækur munur á milli allra mælenda fyrir 

hryggjarliði Th7 og Th6 (p>0.05). Styrkur ANOVA-greiningar er 0.88. 

 

 

Mynd 5-3 Meðaltals tilfærsla allra mælenda á öllum hryggjarliðum.  
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6 Umræður 

Tilgangur rannsóknarinnar var að prófa áreiðanleika mælinga með HÞH mælinum, við 

endurteknar mælingar sama mælanda og áreiðanleika milli mælinga tveggja óreyndra 

sjúkraþjálfara á sama einstaklingi. Einnig að kanna hugsmíðarréttmæti tækisins, þ.e. 

hvort HÞH mælirinn greini á milli óreyndra sjúkraþjálfara og reynds sjúkraþjálfara og/eða 

greini á milli misliðugra hryggjarliða. Niðurstöður rannsóknarinnar benda til að HÞH 

mælirinn sýni áreiðanlegar mælingar þegar sami einstaklingur endurtekur mælingarnar 

og einnig þegar tveir mælendur með svipaða reynslu nota tækið. Enn fremur að hægt er 

að nota tækið til að greina á milli misliðugra hryggjarliða og mælenda með ólíka reynslu 

við notkun aðferðarinnar. Þetta er fyrsta rannsóknin sem gerð er á HÞH mælinum sem 

jafnframt er sá fyrsti sinnar tegundar. Þó hafa verið gerð önnur vélknúin tæki sem 

hugsuð eru í svipuðum tilgangi (Kumar og Stoll, 2011; Latimer o.fl, 1996; Lee og Evans, 

1992; Vaillant o.fl., 2010). HÞH mælinum er ætlað að mæla mun á PA stífleika milli 

mismunandi hryggjarliða hjá einstaklingum, bæði við skoðun á hrygg og við meðferð. 

Tækið samanstendur af tilfærslu- og kraftnema sem veitir upplýsingar um stífleika 

hryggjar. PA prófið eins og það er notað í dag er ekki talið áreiðanlegt (Seffinger o.fl., 

2004; Stochkendahl o.fl., 2006) og er því mikil þörf á að fá hlutlægt mælitæki sem gefur 

áreiðanlegar niðurstöður við skoðun.  

6.1 Mælingar 

Við framkvæmd mælinga var ákveðið að nota níu kg hámarksálag. Við töldum níu kg 

vera passlegt álag til að fá upplýsingar um hlutfall tilfærslu við veittan kraft. Áður hafði 

Kumar (2011) beitt 22,5N, 45N, 90N og 135N álagi í rannsókn sinni með vélstýrðu tæki 

sem metur stífnistuðul á einstaklingum. Samkvæmt Kumar (2011) halda Latimer, Lee og 

Adams (1998) að álag undir 30N sé í línulegu hlutfalli og þurfi að vera meira til þess að 

mæla stífni hryggjarliða. Í rannsókn þeirra var krafti í PA stefnu beitt á tvo einstaklinga 

með 275 N þrýstingi. Engu síður töldum við að níu kg álag með HÞH mæli væri vel 

innan þægindamarka fyrir þátttakendur en ætti jafnframt að gefa upplýsingar um stífni 

hryggjarliða.  

Mikið magn gagna safnaðist við framkvæmd þessarar rannsóknar. Við fengum 

upplýsingar um tilfærslu og hallatölu við 3ja, 4ra, 5, 6, 7 og 8 kg álag. Þar sem þetta er 

rannsókn til B.Sc. gráðu og unnin á stuttu tímabili urðum við að sníða okkur stakk eftir 

vexti. Þess vegna var ákveðið að nota tilfærslu við átta kg álag til að meta áreiðanleika 
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og réttmæti mælinga tækisins og minnka þannig umfang rannsóknarinnar. Hins vegar 

hefði verið hægt að athuga tilfærsluna við þrjú til sjö kg sem og hallatölu við sama álag.  

6.2 Önnur tæki 

Ljóst er að hagur sjúkraþjálfunar á að fá mælitæki sem metur áreiðanlega stífni í PA 

stefnu er mikill eins og áður hefur komið fram. Til eru tæki sem meta hlutlægt kraft og 

tilfærslu í PA stefnu (Kumar og Stoll, 2011; Latimer o.fl, 1996; Lee og Evans, 1992; 

Vaillant o.fl., 2010). Þessi tæki eru þó ekki eins uppbyggð eins og HÞH mælirinn, eru 

yfirleitt rafknúin og tölvustýrð. Rafknúnu tækin eru stór í sniðum og geta því verið 

óhentug í starfi sjúkraþjálfara. Þau eru aðallega notuð í rannsóknum en ekki við skoðun 

og meðferð. HÞH mælirinn er aftur á móti hugsaður sem skoðunar- og meðferðartæki, 

ekki síður en til rannsókna og skiptir því liðverndarþátturinn miklu máli.  

Til er annað tæki (Waddington og Adams, 2007) sem metur kraft en tilfærslan er hins 

vegar ekki gefin upp. Þetta tæki er með liðverndarhlutverk fyrir sjúkraþjálfara. Að okkar 

mati er það stór galli á þessu tæki að tilfærslan sé ekki mæld. Matið á stífni er þá alltaf 

huglægt þó að krafturinn komi fram.  

Þegar litið er á fræðin er greinileg krafa á að hlutlægar og áreiðanlegar niðurstöður 

komi fram í mati á stífni í PA stefnu. Því er hægt að segja að ekkert tæki mæli stífni eins 

og HÞH mælinum er ætlað að gera. Það sem hann hefur fram yfir önnur tæki er að hann 

sameinar það að vera handhægur og mælir tilfærslu og kraft.  

6.3 Vinnuvistfræði 

Sjúkraþjálfarar eru í áhættuhópi fyrir ýmsum starfstengdum álagseinkennum (Bork o.fl., 

1996; Cromie o.fl., 2000). Endurteknar PA aðferðir í meðferð geta meðal annars valdið 

álagseinkennum í þumli (Wajon og Ada, 2003). Mælendur I og II framkvæmdu 720 

heppnaðar mælingar hvor á fjórum samfelldum dögum. Þeir fundu ekki fyrir neinum 

óþægindum eftir mælingarnar. Það er hægt að velta fyrir sér hvort þeir hefðu verið með 

óþægindi ef þeir hefðu notað PA aðferð á hefðbundinn hátt, með hæl handar eða 

þumlum (Snodgrass o.fl., 2006). Mögulega væri hægt að nota HÞH mælinn í skoðun og 

meðferð til að draga úr starfstengdum álagseinkennum. Sjúkraþjálfarar með 

álagseinkenni þurfa að gera breytingar í starfi sínu þannig að notkun tækisins er einn 

möguleiki til þess.  
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6.4 Styrkleikar rannsóknar 

Mikið samstarf var við hönnuði HÞH mælisins þar sem unnið var að tæknilegum 

lausnum fyrir rannsóknina. Hönnuðir tækisins höfðu hins vegar engin áhrif á framkvæmd 

rannsóknarinnar eða túlkun á niðurstöðum. Mælingar gengu vel og voru innan þess 

tímaramma sem áætlaður var fyrir hvern og einn. Allir þátttakendur nema einn mættu á 

svipuðum tíma dags. Mikil áhersla var lögð á staðlaðar aðstæður við mælingarnar og 

voru þær framkvæmdar eins hjá öllum þátttakendum. Þátttakendahópurinn var fremur 

einsleitur og tiltölulega stór miðað við áreiðanleikarannsókn.  

6.5 Framkvæmd og takmarkanir rannsóknar 

6.5.1 Undirbúningur fyrir mælingar 

Lítill tími gafst fyrir mælendur að æfa sig í notkun á tækinu þar sem hönnuðir tækisins 

voru með það í endurbótum fram á síðustu stundu og var það afhent daginn fyrir 

mælingar. Stöðluð þjálfun á notkun tækisins hefði hugsanlega haft áhrif á 

niðurstöðurnar. Óreyndu sjúkraþjálfararnir æfðu sig saman degi fyrir mælingar og því má 

ætla að þjálfun þeirra hafi verið samræmd. Reyndi og óreyndu sjúkraþjálfararnir voru 

búnir æfa sig fyrir rannsóknina en það var hins vegar áður en lokaendurbætur voru 

gerðar á tækinu.  

6.5.2 Aðferð 

Erfitt reyndist að merkja nákvæma staðsetningu þar sem kraftneminn átti að liggja vegna 

hreyfinga á mjúkvefjum yfir viðkomandi hryggjartindi. Því má ætla að staðsetning 

nemans hafi ekki verið nákvæmlega sú sama milli allra mælenda. Tilfærsluneminn á 

tækinu var ekki hentugur þar sem stundum stóð á honum við mælingu hjá þéttholda 

einstaklingum. Stærð og lögun kraftenda hefði þurft að aðlaga fyrir mismunandi 

hryggjarliði og mjúkvefi hjá þátttakendum. Kraftendinn lá betur á þéttholda 

einstaklingum.   

Annar reyndur mælandi hefði styrkt rannsóknina. Þó er ekki raunhæft að framkvæma 

margar mælingar á sama einstaklingi vegna ertanleika og mögulegra óþæginda. Einnig 

er mögulegt að aukin skekkja verði í mælingum þar sem hryggjarliður gæti liðkast á milli 

mælenda við endurteknar mælingar. 

Við beitingu á tækinu skiptir hæð meðferðarbekkjar sem og hæð tækisins nokkru 

máli. Hæð tækisins var of mikil fyrir tvo af mælendum og hæð þeirra var ekki nægileg til 

að beita hornréttum krafti á tilgreinda hryggjarliði. Það þurfti því að hafa einfalda 

upphækkun (4,5cm) fyrir annan mælandann (sem er 175 cm á hæð) og tvöfalda 
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upphækkun (9,0 cm) fyrir hinn (sem er 158 cm á hæð). Hæð tækisins er of mikil til þess 

að allir sjúkraþjálfarar geti notað það án vandræða, miðað við notkun hefðbundinna 

meðferðarbekkja. Ef til vill hefur það áhrif á hvernig tækið er stillt með tilliti til þess 

hryggjarliðar sem mældur er. Því var reynt að staðla mælinguna þannig að kraftur væri 

hornréttur á hryggjartindinn en einungis var notast við huglægt mat við uppstillingu 

tækisins. Sumir þátttakendur töluðu um að þeir fyndu mismikið fyrir mælinum eftir því 

hver var að mæla.  

Mismunandi var hvernig tækinu var beitt af mælendum. Þá má helst nefna hraða við 

að þrýsta á hrygginn en erfitt er að staðla hann nákvæmlega. Reyndi sjúkraþjálfarinn 

beitti tækinu með minni hraða en hinir óreyndu og hefur hugsanlega náð að stoppa 

tilfærsluna fyrr við hljóðmerkið. Það getur meðal annars skýrt að marktækur munur var á 

milli þeirra í mælingum á hryggjarliðum L1 og Th12. Eins og fram kemur í niðurstöðum 

var staðalfrávik stærra hjá reynda sjúkraþjálfaranum sem þýðir að breytileikinn var meiri 

en hjá þeim óreyndu. Hugsanlega mælir tækið mismunandi við mismikinn hraða en 

annar möguleiki er að reyndur sjúkraþjálfari hugsi um aðra þætti við beitingu 

aðferðarinnar en sá óreyndi sem gæti haft áhrif á tilfærsluna. Sýnt hefur verið fram á að 

reyndir sjúkraþjálfarar eiga erfiðara með að áætla kraft og tilfærslu við PA þrýsting en 

þeir sem eru óreyndir (Björnsdóttir og Kumar, 2003). Við mælingar í brjóstbaki er líklegt 

að liðumbúnaður hafi verið kominn í enda ferils við níu kg álag og því fullri tilfærslu náð. 

Það getur skýrt að ekki var munur á milli reynds og óreyndra sjúkraþjálfara í mælingum 

á liðum Th7 og Th6. 

Hæð mælanda getur einnig hafa haft áhrif á niðurstöðurnar. Reyndi sjúkraþjálfarinn 

er lágvaxnari en óreyndu og getur það haft áhrif á hvernig tækinu var beitt. Það má leiða 

líkum að því að reyndi sjúkraþjálfarinn og sá lágvaxnasti hafi ekki átt eins auðvelt með 

að beita hornréttum krafti á hryggjartindinn eins og óreyndu sjúkraþjálfararnir. 

Það var mat rannsakenda að minni tilfinning var fyrir tilfærslu á hryggjaliðunum þegar 

mælirinn var notaður miðað við hina hefðbundnu aðferð með höndum eða þumlum.  

6.5.3 Þátttakendur 

Við öflun þátttakenda í rannsóknina var ekki gert ráð fyrir jöfnu kynjahlutfalli. Eftir 

framkvæmd mælinga voru allir mælendur sammála því að auðveldara hafi verið að 

mæla konur, hugsanlega vegna meiri mjúkvefja í kringum hryggjarliði eða vegna þess 

að hryggjarliðir hafi verið hreyfanlegri. 

Í okkar rannsókn fundu flestir fyrir óþægindum yfir hryggjartindunum seinni dag 

mælinga miðað við daginn á undan. Óþægindin virðast þó ekki hafa haft áhrif á 

niðurstöður endurtekinna mælinga milli daga hjá óreyndum sjúkraþjálfurum.  
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6.5.4 Tækja- og hugbúnaður 

HÞH mælirinn er frumgerð og gögnin úr hverri mælingu flytjast yfir í tölvuforrit sem skilar 

af sér hrágögnum í textaskrá. Hrágögnin frá tækinu þarf að vinna með til að hægt sé að 

keyra þau í tölfræðiforrit. Excel og Scilab forritin voru notuð til að undirbúa gögnin og 

mikill tími fór í það svo hægt væri að byrja tölfræðiúrvinnslu. Til að hægt sé að vinna 

slíka rannsókn á sem skilvirkastan hátt þarf að vera til forrit sem skilar gögnum þannig 

að hægt sé að vinna strax með þau án gífurlegs undirbúnings. Slíkt forrit er í þróun.  

Mikil og tímafrek vinna er að fá nothæfar upplýsingar úr þessari frumgerð tækisins 

sem vissulega er ekki ásættanlegt í vinnu sjúkraþjálfara. Verið er að þróa tækið þannig 

að upplýsingar komi fram á skjá sem verður á tækinu. Mikilvægt er að auðvelt verði að 

vinna með mælinn og flytja gögnin úr tækinu yfir á tölvutækt form. Þá væri hægt að 

skoða og meta upplýsingar sem kæmu fram myndrænt sem og tölulega. Þá verður hægt 

að miða meðferðina út frá upplýsingum frá mælinum og einnig að meta árangur 

meðferðar. 

Við framkvæmd mælinga kom í ljós að tilfærsluneminn er ekki hentugur vegna 

stærðar á plötu. Neminn átti það til að standa á sér í mælingum hjá þéttholda 

einstaklingum, sérstaklega í mjóbaki. Í tveimur tilvikum náði tilfærsluneminn næstum því 

enda ferils. Það má leiða líkum að því að til séu einstaklingar sem eru með meiri 

tilfærslu en þeir sem voru mældir í þessari rannsókn. Einnig fundu sumir þátttakendur 

fyrir smávægilegum óþægindum frá tilfærslunemanum en verið er að þróa nemana 

þannig að ekki hljótist óþægindi af. Kraftendinn var óþægilegur fyrir grannholda 

einstaklinga og í einstaka mælingum rann hann til og þurfti því að endurtaka mælinguna. 

Hægt hefði verið að koma í veg fyrir það með mýkri og breiðari kraftenda. Til að hægt 

væri að nota tækið á öllum svæðum hryggjarins þyrfti hugsanlega að hafa tækið útbúið 

þannig, að hægt væri að skipta um kraftenda til að hann liggi betur að hryggjartindinum. 

Meðal annars vegna þess að hálshryggjartindar eru minni heldur en mjóhryggjartindar. 

Mikilvægt er að geta mælt liði í mjóbaki vegna algengi mjóbaksverkja hjá almenningi 

(Hoy o.fl., 2010). Ekki var mögulegt að mæla neðstu mjóbaksliði vegna lengdar þessarar 

frumgerðar tækisins. Stillanlegir fætur tækisins eru ekki nægilega vel hannaðir til að 

mæla í brjóstbaki með tilliti til hæðar. Hjá sumum einstaklingum í mælingunum voru 

fæturnir komnir í enda ferils þegar verið var að stilla tækið svo það væri hornrétt á þann 

hryggjarlið sem var verið að mæla. 

Hjá þéttholda einstaklingum var tilfærslan oft meiri sem gæti verið vegna meiri 

mjúkvefja. Því telja rannsakendur að raunveruleg tilfærsla milli hryggjarliða gæti hafa 

verið minni en mælirinn gaf upp. Það má draga þá ályktun að ef líkamsþyngdarstuðull 

einstaklinga breytist þá gæti tilfærslan einnig breyst þegar hún er mæld með þessari 
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frumgerð. Til að meta raunverulega tilfærslu milli hryggjarliða þyrfti samþjöppun 

mjúkvefja á liðunum tveimur að vera jafnmikil. 

HÞH mælirinn hefur það fram yfir aðra mæla að vera meðfærilegur og handstýrður. 

Einnig mælir hann tilfærslu á milli hryggjarliða en ekki heildar tilfærslu í öllum hryggnum 

eins og sumir aðrir mælar gera (Kumar og Stoll, 2011; Latimer o.fl., 1996; R. Lee og 

Evans, 1992; Vaillant o.fl., 2010). Hins vegar er eingöngu hægt að nota tækið í 

framstefnu í meðferð og skoðun. Eins og tækið er núna býður það ekki upp á einhliða- 

né þver rennihreyfingar. 

Það er mjög mikilvægt fyrir fagið sjúkraþjálfun að fá betri stöðlun og skilgreiningar á 

skoðun og meðferð í MLS. Það er misjafnt hvernig handtök eru skilgreind fræðilega í 

greinum og bókum. Því getur oft verið óskýrt að bera saman rannsóknir og fræðilegar 

umfjallanir um þennan þátt sjúkraþjálfunar.  

 

6.6 Tillögur að framhaldsrannsóknum 

● Mælingar á hálsliðum og neðri hluta mjóbaks. 

● Endurtaka mælingar á tækinu þegar búið er að bæta tilfærslumælinn og hanna 

kraftenda sem mótast betur að hryggjarliðum hvers þátttakanda. 

● Rannsaka einstaklinga með einkenni frá hrygg og kanna hvort tækið geti metið 

hvort um aukinn eða minnkaðan stífleika á milli hryggjarliða er að ræða. 

● Nota tækið til að skilgreina gráður við PA þrýsting.  

● Rannsaka stífleika á mismunandi tímum dags, sjá hvernig stífleiki breytist frá 

morgni til kvölds. 

● Skoða sérstaklega hvort það sé munur á mælingum milli þeirra sem eru 

þéttholda miðað við grannholda með tilliti til áreiðanlegra niðurstaðna tækisins. 
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7 Lokaorð  

HÞH mælirinn er handhægt og meðfærilegt tæki sem mælir og metur stífni hryggjarliða á 

hlutlægan hátt. Áreiðanleiki við notkun tækisins við endurteknar mælingar hjá sama 

einstaklingi og milli einstaklinga með svipaða reynslu í notkun PA aðferðarinnar hefur 

verið staðfestur. Réttmæti tækisins hefur jafnframt verið staðfest að því leyti að það 

greinir á milli misliðugra hryggjarliða. Einnig greinir tækið milli sjúkraþjálfara með 

mismikla reynslu í notkun aðferðarinnar, að minnsta kosti á þeim hryggjarliðum sem 

hafa meiri hreyfanleika. Ljóst er að skoðun og greining þurfa að byggja á áreiðanlegum 

mælingum til þess að tryggja rétta meðferð. HÞH mælirinn verður því góð viðbót fyrir 

sjúkraþjálfara og skjólstæðinga þeirra þegar tækið hefur verið fullþróað auk þess sem 

það hefur vinnuvistfræðilegt gildi fyrir þá meðferðaraðila sem beita PA aðferðinni.  
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VIÐAUKI I 

Er byggður á Gray´s anatomy for students eftir Drake o.fl. (2005) til að bæta 

skilning á líffærafræði hryggjar. 

Líffærafræði hryggjar 

Hryggsúla er í líkama allra hryggdýra og umlykur mænu. Hjá manninum er það 

hryggsúlan sem ber höfuðið og flytur þunga bols, höfuðs og efri útlima gegnum 

mjaðmagrind yfir á neðri útlimi. Hún gefur styrk sem gerir manninum kleift að standa á 

tveimur fótum. Hryggsúlan gefur færi á frjálsum hreyfingum í mörgum plönum. Hlutverk 

hryggsúlunnar er einnig að vernda mænuna. Mænan er tenging milli heila og líkamans, 

án þessarar tengingar væri ómögulegt að stjórna hreyfingum. Þetta er ein ástæða fyrir 

því mikilvægi þess að vera virkur og halda hryggnum heilbrigðum og vernda gegn röngu 

álagi og áverkum.  

Hryggurinn skiptist upp í fimm undirflokka, 

þ.e. háls-, brjóst-, lendar-, spjaldliði og rófubein 

sjá mynd I-1. Hálshryggur er efsti hluti 

hryggjarins og samanstendur af sjö 

hryggjarliðum. Brjósthryggur tekur við af 

hálshrygg og samanstendur af 12 hryggjarliðum. 

Lendarhryggur tekur síðan við og stendur 

vanalega saman af fimm hryggjarliðum, þó eru til 

einstaklingar sem hafa auka lendarlið. Fyrir 

neðan lendarliðina er spjaldbeinið. Spjaldbeinið 

er í raun hópur hryggjarliða sem tengir saman 

hrygg við mjaðmargrind. Þróunin er sú að þeir 

hryggjarliðir hafa vaxið saman og búið til eitt stórt 

bein. Beinið er í raun undirstaðan í hryggnum og er í miðri mjaðmagrindinni.  

Yfirleitt er brjóstbakið stífara en mjóbakið vegna uppbyggingar líkamans, rifbein og 

innri líffæri styðja við brjósthryggjarliðina sem veldur því að almennt er meiri stífni á því 

svæði miðað við mjóbakið. Þó er þetta ekki algilt, hjá sumum einstaklingum er stífni 

meiri í mjóbaki heldur en í brjóstbaki. (Drake o.fl., 2005) 

Eðlilegur hryggur hefur S-laga feril þegar horft er á hann frá hlið. Þetta leyfir eðlilega 

þyngdardreifingu. S-ferillinn hjálpar heilbrigðum hrygg að þola álag. Hryggurinn er kúptur 

Mynd I-1 Skipting hryggjar 

(http://www.spinalstenosis.net)  

 

 

 

sdlfk 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

við brjóstbak en með fettu í hálsi og mjóbaki. Þó svo að neðri hluti hryggjarins haldi uppi 

þyngd líkamans þá byggir hver hluti á styrk og sambandi við aðra liði til þess að virkni 

þeirra sé sem best. 

Hryggjarliðarnir eru staflaðir hver ofan á annan og mynda hryggjarsúluna en á milli 

þeirra er hryggþófi. Hryggþófar eru flatir kringlóttir púðar sem eru á milli hryggjarliða, þeir 

minnka núning og álag milli liða. Hryggþófarnir eru á milli hryggjarliðanna í hryggsúlunni. 

Hver diskur er með sterkan hring af trefjabrjóski og nefnist hann trefjabaugur í honum er 

mjúkur og hlaupkenndur kjarni sem nefnist þófakjarni. Baugurinn er ysta lagið á 

þófanum og er sterkasta svæðið af þófanum. Hann heldur líka þófkjarnanum vörðum og 

er í rauninni líka sterkt liðband sem tengir hryggjarliðina saman.  

Þófkjarninn er byggður upp af vef sem inniheldur mikið magn vatnskenndra efna og 

er sá hluti hryggþófans sem sér um að deyfa álag sem kemur upp hryggsúluna. 

Vatnsinnihaldið hjálpar hryggþófanum að aðlagast álagi, líkt og vatnsdýnu í rúmi. 

Hryggþófinn vinnur gegn höggum sem koma upp um neðri útlimi við hlaup og hopp. 

Þannig vinnur hryggþófinn að því að vernda hryggjarliðina, heilann og aðrar 

byggingareiningar líkamans. Hryggþófinn leyfir hreyfingu milli hryggjarliða eins og beygju 

og fettu. Lítil hreyfing er um hvern lið fyrir sig en þegar þeir koma allir saman er 

hreyfingin orðin talsverð. Hryggjarliðirnir hafa einnig sérstök smáliðamót sitthvoru megin 

sem stýra hreyfingum sem hryggþófinn leyfir.  

Mænan er sjálf samansafn af taugavef sem flytur skilaboð frá heilanum til annarra 

staða í líkamanum. Í mænunni eru 33 pör af taugarótum sem koma út um taugagöng á 

milli hryggjarliða. Milli hryggjarliðanna eru bil þar sem taugaræturnar koma út. Götin eru 

misstór eftir því hvar í bakinu þau eru og eins á milli einstaklinga.  

Hryggjarliðir 

Dæmigerður hryggjarliður er myndaður úr 

tveimur beinhlutum, liðbol að framan en 

liðboga að aftan sjá má mynd I 2. Liðbolurinn 

er sívalningslaga og er kúptur frá hlið til hliðar 

en íhvolfur í upp og niður stefnu. Afturflötur 

hans, sem snýr inn að mænugöngum er þó 

sléttur. Efri og neðri fletir bolsins eru hrjúfir, 

nema rönd umhverfis brúnirnar sem er slétt. 

Bolir hálsliðanna eru minnstir og stækka eftir 

því sem neðar dregur. Frá liðboganum standa 

sjö beintindar. Einn hryggjartindur sem fer 

Mynd I-2 Hryggjarliður 

(http://www.umm.edu/patiented/articles/  

000492. htm) 

http://www.umm.edu/patiented/articles/
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aftur og niður á við. Tveir þvertindar sem ganga hliðlægt frá mótum liðbogastilks og 

þynnu hryggjarliðar. Þessir þrír hryggjartindar eru aðallega fyrir festur liðbanda og 

vöðva. Fjórir liðtindar ganga út úr hryggjarliðunum á mótum liðbogastilks og þynnu 

hryggjarliðar. Tveir þeirra fara upp á við en það eru efri liðtindar og tveir sem fara niður á 

við en þeir nefnast neðri liðtindar. Liðbolurinn og liðboginn mynda beinhring utan um 

kringlótt gat sem nefnist hryggjarliðgat. Þegar hryggjarliðum er raðað upp myndast þessi 

göt fyrir mænuna sem nefnist mænugöng. Hryggjarliðirnir eru líkir í eðli sínu en eru þó 

breytilegir eftir staðsetningu og hlutverki.  

Smáliðir  

Smáliðirnir hafa lítinn sléttan flöt á hryggarliðunum sem mynda samskeyti á milli hvors 

annars. Tvö pör af samskeytum eru á milli hryggjarliða. Þeir fara yfir hvern annan og 

mynda samskeyti við aðliggjandi hryggjarlið við viðkomandi smálið. Án smáliðamóta 

væri hryggurinn í raun mjög stífur og viðkomandi einstaklingur gæti í raun hreyft 

hrygginn mjög takmarkað. Smáliðir eru í raun hálaliðir sem er að finna í olnboga og hné, 

það eru liðir sem leyfa hreyfingu milli tveggja beina. Í hálaliðum er endinn á beininu 

þakinn efni sem er nefnt liðbrjósk. Þetta efni er með lágan núningsstuðul sem leyfir 

hreyfingu án mikils núnings. 

Kringum flötinn er poki sem er vatnsþéttur en hann er úr mjúkvef og bandvef. Þessi 

poki myndar það sem nefnist liðpoki. Liðböndin kringum smáliðina eru mjúkvefurinn sem 

heldur aðliggjandi hliðum smáliðarins saman. Liðböndin eru tengd liðpokanum sem er 

fullur af liðvökva. Þessi vökvi smyr liðinn og minnkar viðnám, eins og olía sem smyr hluti 

sem hreyfast í vél.  

Stöðuvöðvar hryggjar  

Stöðuvöðvar hryggjar eru vöðvar sem liggja næst við hrygginn. Þeir styðja við hrygginn 

og stýra hreyfingum á hryggnum. Liðir leyfa sveigjanleika og vöðvar framkvæma 

hreyfingu. Í bakinu eru margir litlir vöðvar. Hver og einn hefur ákveðnu hlutverki að 

gegna en þeir verða að vinna saman til þess að heildarhreyfing milli hryggjarliða hafi 

góða virkni og starfrænt gildi. Þessir vöðvar geta orðið fyrir beinum áverka en einnig 

óbeinum áverka eins og við krampa sem geta komið vegna vandamála í bakinu. Þegar 

það gerist verða gæði hreyfinga minni og einstaklingurinn getur upplifað stirðleika og 

verk. 
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Hryggjargeiri  

Sjúkraþjálfarar horfa á og meta hvert liðbil til þess að skilja og útskýra hvernig 

hryggurinn virkar. Hryggjargeiri er byggður af tveimur hryggjarliðum sem eru tengdir 

saman með liðböndum og eru aðskildir af hryggþófa. Smáliðir eru á milli hryggjarliðanna 

og þeir leyfa hreyfingu á milli þeirra, eins mynda þeir mænurótargöng sem mynda pláss 

fyrir mænurótina til að komast frá mænunni til viðkomandi líkamshluta sem hún ítaugar. 

Mat á hryggjargeira gefur möguleika á að auka skilning á mögulegum vandamálum 

viðkomandi hluta hryggjar. Stundum eru vandamál frá hryggnum út frá einum 

hryggjargeira en geta líka verið frá mörgum hryggjargeirum. Hver hryggjargeiri hefur sitt 

hlutverk og er eins og ákveðinn hluti vélar. Allir hlutarnir þurfa að vinna saman til þess 

að þungaburður, hreyfing og stuðningur geti átt sér stað. Þegar allir hlutarnir vinna 

saman og virkni þeirra er góð þá er góð virkni í hryggsúlunni. Hins vegar þegar til dæmis 

einn hryggjargeiri er óstöðugur og vinnur ekki vel í samræmi við aðra geira þá er hætta á 

því að viðkomandi hryggjargeiri geti leitt frá sér verk og önnur tengd vandamál.  

Skipting hryggjar  

Neðsti hluti hryggjarins er kallaður lendarhryggur. Þetta svæði samanstendur af fimm 

hryggjarliðum, þó eru sumir sem fæðast með auka hryggjarlið á lendarsvæðinu. Í 

lendarhryggnum er fetta sem er kölluð lendarfetta. Lendarliðirnir eru stærstu liðirnir í 

hryggnum, því eru mænugöngin í lendarhryggnum stærri en í hálsi og brjóstbaki. Vegna 

lögunnar sinnar hefur lendarhryggurinn hlutfallslega meira pláss fyrir taugaræturnar til að 

komast út úr mænugöngum. Brjósthryggurinn er byggður upp af 12 hryggjarliðum. 

Þessir hryggjarliðir eru tengdir rifbeinum og mynda saman bakvegg brjóstholsins. Þessi 

hluti hryggsúlunnar er með mjög þunna hryggþófa og þess vegna er mun minni hreyfing 

möguleg í brjóstbaki heldur en í hálsi og mjóbaki. Tenging við rifbeinin hefur áhrif á 

hversu hreyfanlegir liðirnir eru. Eins eru minni mænurótargöng í þessum hluta heldur en 

hinum tveimur.  

Hálsliðirnir eru fyrstu sjö liðirnir í hryggnum. Þeir byrja fyrir neðan höfuðkúpubotninn 

og enda fyrir ofan brjósthrygginn. Hálshryggurinn er með fettu eins og í mjóbaki. 

Hálsliðirnir eru mun hreyfanlegri heldur en aðrir hlutar hryggjarins. Ólíkt öðrum 

hryggjarliðum eru sérstök op í hverjum hálshryggjarlið fyrir slagæðar sem og mænugöng 

fyrir mænuna. Þessar æðar sjá meðal annars um blóðflæði til heilans.  
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VIÐAUKI II 

Auglýst er eftir þátttakendum í rannsókn 
“Áreiðanleiki mælitækisins hryggþrýsti- og hreyfingamælir, HÞH”. 

 

Ábyrgðamaður rannsóknarinnar er:    

Sigrún Vala Björnsdóttir, lektor.        

Námsbraut í Sjúkraþjálfun H.Í.       

Stapa v/Hringbraut, 101 Reykjavík 

Sími: 525 4091                

Netfang: sigrunvb@hi.is    

 

Aðrir rannsakendur eru: 

Atli Örn Gunnarsson, nemi Daði Reynir Kristleifsson, nemi Einar Smári Þorsteinsson, nemi 

Sími: 849 0545   Sími: 865 4501   Sími: 868 9880 

Netfang: aog10@hi.is   Netfang: drk2@hi.is   Netfang: eth50@hi.is  

 

Markmið rannsóknarinnar er að kanna áreiðanleika mælitækisins HÞH með því að bera saman mælingar 

þriggja sjúkraþjálfara sem mæla sama einstakling tvisvar. 

 

Nemendum á aldrinum 20-30 ára við H.Í. er boðið að taka þátt í rannsókninni. Nemendur sem hafa sögu 

um bakverki síðastliðna 12 mánuði, eru með virka bólgu- eða smitsjúkdóma, meinvörp, beinþynningu, 

liðskrið (spondylolysthesis) eða einkenni um klemmda taug eru útilokaðir frá þátttöku. 

 

Þátttaka er fólgin í að mæta tvisvar til sjúkraþjálfara með eins dags millibili til mælinga á hreyfanleika 

hryggjarliða. Þátttakendur eru beðnir um að svara spurningum um heilsufar. Hæð og þyngd eru mæld. Hver 

heimsókn tekur um það bil hálfa klukkustund.  

 

Ekki er greitt fyrir þátttöku.  

 

mailto:sigrunvb@hi.is
mailto:aog10@hi.is
mailto:drk2@hi.is
mailto:eth50@hi.is
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Nánari upplýsingar veitir ábyrgðarmaður rannsóknarinnar án þess að viðkomandi skuldbindi sig til 

þátttöku.  

 

 

 

Sigrún Vala Björnsdóttir, lektor  

ábyrgðarmaður verkefnis  
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VIÐAUKI III 

Upplýsingar vegna vísindarannsóknar 

 “Áreiðanleiki mælitækisins hryggþrýsti- og hreyfingamælir, HÞH”. 

Ábyrgðamaður rannsóknarinnar er:   Sigrún Vala Björnsdóttir, lektor.  

      Námsbraut í Sjúkraþjálfun H.Í.  

      Stapa v/Hringbraut, 101 Reykjavík 

      Sími: 525 4091          

      Netfang: sigrunvb@hi.is    

Aðrir rannsakendur eru: 

Atli Örn Gunnarsson, nemi Daði Reynir Kristleifsson, nemi Einar Smári Þorsteinsson, nemi 

Sími: 849 0545   Sími: 865 4501   Sími: 868 9880 

Netfang: aog10@hi.is   Netfang: drk2@hi.is   Netfang: eth50@hi.is  

Markmið rannsóknarinnar er að kanna réttmæti og áreiðanleika mælitækisins HÞH með því að bera saman 

mælingar þriggja sjúkraþjálfara sem mæla sama einstakling tvisvar. 

Nemendum við H.Í. er boðið að taka þátt í rannsókninni. 

Þátttaka er fólgin í að mæta tvisvar til sjúkraþjálfara með eins dags millibili til mælinga á hreyfanleika 

hryggjarliða. Þátttakendur eru beðnir um að svara spurningum um heilsufar. Hæð og þyngd eru mæld. Hver 

heimsókn tekur um það bil hálfa klukkustund. Mælingarnar fara þannig fram að þátttakandi afklæðir sig að 

ofan (nema konur mega vera í brjóstahaldara). Hann er beðinn að liggja á grúfu á bekk með hendur niður 

með hliðum á meðan á mælingum stendur. Mælitækinu er komið fyrir á hryggjarliðnum sem á að mæla og 

því þrýst niður til að mæla hreyfanleika milli tveggja hryggjarliða. Þátttakandi finnur fyrir þrýstingnum en 

sársauki á ekki að fylgja mælingunni. Ef það gerist verður mælingunni umsvifalaust hætt. 

Beinn ávinningur þátttakenda er enginn en ávinningur fyrir fagið sjúkraþjálfun er mikill og eins fyrir 

framtíðar baksjúklinga sem væntanlega fengju nákvæmari skoðun og meðferð ef tækið stenst væntingar. 

Ekki er greitt fyrir þátttöku. Rannsóknin mun fara fram við Rannsóknarstofu í Hreyfivísindum, Stapa 

v/Hringbraut, Háskóla Íslands.  

Fyllsta trúnaðar verður gætt hvað varðar nafnleynd og allar niðurstöður verða kynntar í 

ópersónugreinanlegu formi. Verkefnið hefur verið tilkynnt til Persónuverndar og Vísindasiðanefnd hefur 

samþykkt framkvæmd rannsóknarinnar. Rektor Háskóla Íslands hefur veitt leyfi til að afla þátttakenda 

meðal nemenda skólans. Rannsóknagögnin verða geymd í læstum skáp á skrifstofu rannsakenda, nafnalista 

verður eytt að lokinni rannsókn en ópersónagreinanlegum gögnum innan 5 ára frá lokum rannsóknar. 

Þér er ekki skylt að taka þátt í rannsókninni og þú getur hætt við þátttöku hvenær sem er, án frekari 

útskýringa. Afstaða þín mun ekki hafa áhrif á þá þjónustu heilbrigðiskerfisins sem þú færð í framtíðinni. 

mailto:sigrunvb@hi.is
mailto:aog10@hi.is
mailto:drk2@hi.is
mailto:eth50@hi.is
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Sigrún Vala Björnsdóttir, lektor og ábyrgðarmaður verkefnis. 
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VIÐAUKI IV 

Upplýst samþykki 

“Áreiðanleiki mælitækisins hryggþrýsti- og hreyfingamælir, HÞH” 

 

 

 

Ég hef lesið kynningarblað með upplýsingum um rannsókn og samþykki hér með 

þátttöku í rannsókninni “Áreiðanleiki mælitækisins hryggþrýsti- og hreyfingamælir, 

HÞH” 

 

Mér er ljóst að ég get hætt þátttöku fyrirvaralaust hvenær sem er og án skýringa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dagsetning: _________________    Dagsetning:___________________ 

 

____________________________ _________________________________ 

Undirskrift þátttakanda   Undirskrift rannsakanda 
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VIÐAUKI V 

Spurningarlisti 

Rannsóknarnúmer: __________ 

 

 

Spurningar vegna rannsóknarinnar 

 

“Áreiðanleiki mælitækisins hryggþrýsti- og hreyfingamælir, HÞH” 

 

 

Vinsamlegast veittu upplýsingar um eftirfarandi:  

 

Kyn:     ______ karl      _____ kona 

 

Aldur:  ______ ára 

 

Vinsamlegast svaraðu eftirfarandi spurningum með að merkja í viðeigandi reit:  

 

 Já Nei 

Hefur þú haft verki í eða frá hrygg á síðastliðnum 12 

mánuðum? 

  

Ert þú með einhvern sjúkdóm?   

Ert þú með beinþynningu?   

Ert þú með liðskrið (spondylolisthesis)?   

 


