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Ágrip 

Vinnutengdir álagssjúkdómar í hreyfi- og stoðkerfi eru taldir með algengustu 

heilsufarsvandamálum og orsökum fjarvista frá vinnu. Þrátt fyrir aukna þekkingu á 

samspili einhæfrar vinnu og vinnutengdra verkja hefur ekki dregið úr algengi 

vinnutengdra verkja. Algengi vinnutengdra álagssjúkdóma í hálsi, herðum og öxlum 

er hátt meðal þeirra sem vinna við tölvur, eða á bilinu 30–70%. Orsökina má rekja til 

samverkandi líkamlegra og sálfélagslegra þátta en almennt tengist það of löngum 

samfelldum tíma við tölvuvinnu og skorti á hvíldarhléum í vöðvaspennu. 

Gerð var klínísk rannsókn á árangri þjálfunar með endurgjöf vöðvarits við að 

draga úr vöðvaspennu og vinnutengdum verkjum í herðavöðvum meðal læknaritara 

sem starfa á Landspítala. Tilgangur var að meta hvort slík þjálfun væri árangursrík í 

venjubundnu vinnuumhverfi þátttakenda. 

Gerð var könnun á algengi verkja í hreyfi- og stoðkerfi læknaritara á 

Landspítala. Þeim riturum sem höfðu haft verki í herðum og öxlum á síðastliðnum 12 

mánuðum fyrir könnunina og mældust með tímabil ofálags í herðavöðva var boðið að 

taka þátt í þjálfun í að draga úr spennu og verkjum með endurgjöf vöðvarits frá 

herðavöðvum. Ekki mældist marktækur munur á vöðvaritsgildum í herðavöðvum 

þátttakenda við upphaf þjálfunar.  

Við þjálfun varð marktæk fækkun á tímabilum ofálags í hægri herðavöðva 

(p=0,018). Slökunarspenna lækkaði marktækt vinstra megin (p=0,005) og 

hvíldarhléum á mínútu fjölgaði á sömu hlið (p=0,008).  

Ekki fannst fylgni milli huglægs mats þátttakenda á verk og vöðvaritsgilda 

herðavöðva. Huglægt mat þátttakenda á þjálfuninni var góð, 73% þeirra sögðu verki 

vera minni, 27% að dregið hefði úr spennu og 91% töldu að meðvitund um spennu 

og verki hefði aukist.  

Endurgjöf vöðvarits við þjálfun í að draga úr spennu og verkjum, á meðan 

ritarar vinna hefðbundin verkefni á vinnustað, getur verið árangursrík viðbót við 

vinnuvistfræðilega ráðgjöf og kennslu í líkamsbeitingu fyrir þá sem finna fyrir verkjum 

í herðum og öxlum vegna vinnu við tölvur. 

 

Lykilorð: Endurgjöf vöðvarits, þjálfun, vinnutengdir verkir. 
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Abstract 

 

Work-related musculoskeletal pain is among the most common work-related health 

problems. Despite growing knowledge on the interaction between repetitive work and 

work-related pain its prevalence has not diminished. The prevalence on work-related 

pain in the neck and shoulders is high among computer workers, or between 30-

70%. The cause is thought to be associated with physical and psychosocial risk 

factors, and generally associated with lack of short periods of complete muscle 

relaxation. 

A clinical study was conducted to assess the effect of electromyographic (EMG) 

biofeedback training to reduce muscle tension and pain in medical secretaries 

working at Landspítali - The Univeristy Hospital of Iceland. The aim was to asses the 

effect of in situ EMG biofeedback training for medical secretaries. 

The Nordic Questionnaire was used to analyze musculoskeletal symptoms and 

repondents complaining of shoulder pain were invited to participate in EMG- 

biofeedback training with the aim of reducing muscle tension and pain. There were 

no significant differences between subjects in levels of muscle tension before 

intervention. 

Following the intervention there were significantly fewer overload periods in 

muscle tension in right m. Trapezius (p=0,018), the value for muscle tension at rest 

had diminished (P=0,005) on left site and ipsilateral muscle tension micro-brakes had 

increase (p=0,008). 

The participants were generally content with participating in the training; 73% 

expressed that pain had diminished, 27% that tension had reduced and 91% that 

their awareness for muscle tension had increased. 

The use of in situ EMG biofeedback training among medical secretaries suffering 

from work-related pain with the aim of reducing muscle tension and associated pain 

in addition to providing ergonomic advice showed promishing results. 

 

Key words: EMG biofeedback training, work related pain.  
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 EMG max = vöðvarit hámarks vöðvaspennu sem stýra má með vilja 

 µV = microvolt 

 ON/OFF mörk = mörk sett við vöðvavinnu sem samsvarar þrefaldri 
slökunarspennu  

 SENIAM = Evrópsk viðmið fyrir vöðvarit gegnum húð (Surface EMG for non-
invasive assessment of muscles)  

 MSR = Miðstöð um sjúkraskráritun á Landspítala 

 T.I =Grunnmæling við upphaf rannsóknar 

 T.II = grunnmæling 10 vikum eftir að þjálfun lýkur 

 C4 = 4. hálstaug 

 C5 = 5. hálstaug 

 C6 = 6. hálstaug 

 C7 = 7. hálstaug 

 C8 = 8. hálstaug 

 Th1 = 1. taug brjósthryggs 
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1 Inngangur  

 

Vinnutengdir álagssjúkdómar í hreyfi- og stoðkerfi eru taldir með algengustu 

heilsufarsvandamálum í Evrópu og orsökum fjarvista frá vinnu. Verkir og vanlíðan 

vegna þessa geta leitt til heilsubrests, minnkaðra lífsgæða, skerts öryggis, minnkaðra 

gæða í starfi og aukinna veikindafjarvista. Þrátt fyrir aukna þekkingu á samspili 

kyrrsetu og einhæfra hreyfinga í vinnu og vinnutengdra verkja hefur algengi 

vinnutengdra verkja aukist ( Schneider og Irastorza, 2010a, 2010b).  

Algengi vinnutengdra álagssjúkdóma í hálsi, herðum og öxlum er hátt meðal þeirra 

sem vinna við tölvur. Áætlað er að 40% þeirra sem vinna meira en fjóra tíma á dag 

við tölvu finni fyrir verkjum í efri hluta baks, hálsi og herðum í hverri viku (Tornqvist, 

Hagberg, Hagman, Risberg og Toomingas, 2009). Þar sem tölvuvinna er orðin 

ríkjandi í flestum störfum er forvörn gegn þessum álagseinkennum mikilvæg. 

Ráðgjöf um úrbætur í vinnuumhverfi og kennsla í líkamsbeitingu hafa gefið góða 

raun við að draga úr líkamlegum álagssjúdómum og bæta líðan starfsmanna sem 

vinna einhæf störf líkt og tölvuvinna er. Eftir stendur oft að efla góða líkamsvitund og 

stjórn á vöðvavinnu herða, axla og handleggja (Faucett, Garry, Nadler og Ettare, 

2002).  

Með endurgjöf vöðvarits við vinnu er hægt að kenna sérhæfða aðferð við 

vöðvastjórnun. Það að sjá og upplifa eigin viðbrögð við álagi auðveldar 

einstaklingnum að skilja samhengið milli líkamsbeitingar og vítahrings vinnutengds 

álags.  

 

1.1 Lífeðlisleg endurgjöf, saga og þróun 

Lífeðlisleg endurgjöf, eða biofeedback, er endurgjöf sértæks lífeðlislegs ferils sem 

lýtur annað hvort stjórn sjálfráða eða ósjálfráða taugakerfisins.  

Sögu endurgjafar lífeðlislegrar starfsemi má rekja aftur um margar aldir, allt til þess 

er maðurinn leit spegilmynd sína í endurkasti tærrar tjarnar og fékk endurgjöf um útlit 

sitt. Einnig má nefna iðkendur Hindu Yoga til forna en þeir náðu stjórn á lífeðlislegri 

starfsemi, sem hafði áður verið talið ógerlegt. 

Óvenjuleg tilvik viljastýrðrar stjórnunar á lífeðlislegri starfsemi hafa til langs tíma 

verið rannsökuð af vísindamönnum og skráð í vísindarit. Einstaklingar hafa þá sýnt 
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undraverða hæfileika til að stjórna líkamlegri starfsemi s.s. að framkalla gæsahúð og 

að hægja og hraða á hjartslætti. 

Lífeðlisleg endurgjöf er námsferli og er því eins og annað nám háð því að heilinn 

fái upplýsingar frá skynfærum um hvernig gengur hverju sinni. Boðleið milli athafnar 

og árangurs verður að vera fyrir hendi til að hvetja til að gera betur. Hér er um virka 

skilyrðingu að ræða þar sem viðeigandi viðbrögð eru styrkt tafarlítið, umbun fylgir nær 

samstundis í kjölfar viðbragðs (Arnarson, 1979a, 1988). Skjólstæðingurinn fær 

upplýsingar um árangur athafnar með mjög lítilli töf frá framkvæmd hennar sem gerir 

honum kleift að læra að ná valdi á henni. Tækninni má líkja við heyrnartæki, 

lífeðlisleg merki sem eru of dauf til að skynja eru mögnuð upp (Arnarson, 2007). 

Lífeðlislegri endurgjöf er beitt til að veita einstaklingum góðar og áreiðanlegar  

upplýsingar um sértæk lífeðlisleg ferli sem eru undir stjórn taugakerfisins en eru ekki 

skynjuð nákvæmlega. Með lífeðlislegri endurgjöf má gera einstakling meðvitaðri um 

lífeðlislega virkni líkamans og styrkja þannig eða bæta heilsu. Endurgjöfin er ferli þar 

sem einstaklingur lærir að móta tvenns konar lífeðlisleg viðbrögð, annars vegar 

svörun sem lýtur að öllu jöfnu ekki stjórn viljans og hins vegar svörun sem að jafnaði 

er auðvelt að stjórna og hefur skerst vegna slysa eða sjúkdóma. Lífeðlisleg endurgjöf 

er þannig einstæð aðferð til að stjórna og lagfæra jafnvel hina flóknustu starfsemi 

líkamans enda er aðferðinni beitt við margvíslegum vandkvæðum, sálrænum, 

sállíkamlegum og líkamlegum (Jörgenson, Helgadóttir og Guðmundsdóttir 1982).  

Við endurgjöfina er notað rafeindatæki sem endurspeglar líkamsstarfsemi, svo 

sem vöðvavirkni, hitastig húðar, blóðþrýsting eða rafspennubreytingar í húð. Tækið 

gefur frá sér ýmist sjón- eða heyrnarmerki sem auðveldar einstaklingnum að ná valdi 

á tiltekinni starfsemi. Sem dæmi þá eykst útsláttur mælis, eða tónn hækkar, þegar 

virkni eykst, en þegar virknin minnkar þá minnkar útsláttur mælis eða tónn lækkar. 

Einstaklingur getur þannig lært að hafa áhrif á starfsemi líffæra, jafnvel þeirra sem 

álitin eru sjálfvirk (Arnarson, 1979b, 2007; Jörgenson o.fl., 1982). 

Til að einstaklingur geti nýtt sér endurgjöf og lært að stjórna lífeðlislegri starfsemi 

þarf hann að fá upplýsingar um einkenni starfseminnar, hvernig tækið mælir hana og 

hvernig megi breyta henni. Einstaklingurinn þarf því að fá upplýsingar um þau merki 

sem tækið gefur og sem ætlunin er að ná tökum á. Jafnframt er mikilvægt að 

einstaklingurinn fái hvatningu og umbun meðan á þjálfun stendur og hjálp við að 

tengja upplýsingar frá tækinu við breytingar í mældri virkni starfseminnar. 
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Framgangur, árangur og ábyrgð meðferðar hvílir því á einstaklingi sem fær 

endurgjöfina. Þegar árangursríkri meðferð lýkur á einstaklingur að hafa náð stjórn á 

virkninni án aðstoðar tækisins (Jörgenson o.fl., 1982). 

Lífeðlisleg endurgjöf við vöðvastjórnun á sér rúmlega 100 ára sögu. Í sögulegu 

yfirliti Yates A.J. segir hann frá rannsókn Blair, 1901, sem gerð var á á viljastýrði 

stjórnun vöðvsamdráttar ytri eyrnavöðva (lat. m. Retrahen) sem venjulega lýtur ekki 

stjórn viljans. Blair tókst að ná árangri hjá þátttakendum í tilrauninni með því að láta 

þá spenna aðliggjandi vöðvahóp og kenna síðan þátttakendum að einangra 

stjórnunina við þennan tiltekna vöðva. Einnig segir Yates frá rannsóknum Jacobson, 

1925 sem var einn af frumkvöðlum þjálfunar í slökun. Honum tókst að sýna fram á 

árangur við kyngingarvanda þriggja eingstaklinga með því að þjálfa þá í að ná 

vöðvastjórnun á viðeigandi vöðvum. Síðar, eða 1939 tókst honum að sýna fram á 

hlutverk vöðvaspennu í hækkuðum blóðþrýstingi. Hann notaði endurgjöf vöðvarits 

með nálarelektróðum sem hann stakk í framhandleggjavöða og kenndi einstaklingum 

að slaka á vöðvum framhandleggja og náði þannig fram lækkun bæði á sýstoliskum 

og díastolískum þrýstingi. Í sögulegu yfirliti Yates segi einnig frá rannsókn Hefferline, 

1958 og Hefferline og Keenan,1959 þar sem sýnt var fram á að heilbrigðir 

einstaklingar gátu náð viljastýrðri vöðvastjórn á kjálkavöðvum (lat. m. Masseter) með 

hjálp sjónrænnar endurgjafar frá vöðvariti þar sem nálarelektróður voru notaðar. 

Nokkrum árum síðar eða 1963 tókst Basmajian að sýna fram á að að einstaklingar 

gátu náð stjórn á virkni einstakra vöðvaþráða (e. motor units). Þessar rannsóknir á 

fyrri hluta nítjándu aldar lögður grunn að þeirri tækni sem síðan hefur verið notuð við 

lífeðlislega endurgjöf. Simard og Ladd, sýndu fram á það 1969 að einstaklingar gátu 

náð stjórn á virkni einstakra vöðvaþráða í herðavöðva (lat. m. Trapezius) meðan þeir 

lyftu handlegg við að drekka úr glasi. Þeir sýndu þar að hægt var að stjórna virkni 

einstakra vöðvaþráða í vöðva sem var virkur við ákveðna athöfn. Basmajian og 

Newton náðu sambærilegum árangri 1977 þegar þeir gátu þjálfað einstakling í að 

draga úr virkni hluta kjálkavöðva (lat. m. Buccinator) meðan þeir spiluðu á trompet. 

Þeim stókst að draga úr virkni neðri hluta vöðvans meðan þeir juku virkni efri hluta 

hans og öfugt (Yates, 1980).  

Það að ná stjórn á virkni einstakra vöðvaþráða lýsir því hve endurgjöf vöðvarits 

getur verið áhrifarík og sérhæfð. 
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Lísina (1958) olli straumhvörfum með rannsókn sem sýndi fram á að menn gætu 

lært stjórnun á virkni ósjálfráða taugakerfisins. Í rannsókninni náðu viðföng árangri 

við stjórnun á æðabreytingum, þ.e. þrengingu og úvíkkun æða í handlegg, með því 

að fá sjónræna endurgjöf um æðabreytingarnar. Á næsta áratug voru margar 

rannsóknir birtar um árangur lífeðlislegrar endurgjafar sem vörpuðu ljósi á hvernig 

hægt er að ná stjón á líkamsstarfsemi sem áður var talið ógerlegt (Jörgenson o.fl., 

1982). 

Marinacci og Horande urðu fyrstir til að kynna árangursríka notkun endurgjafar 

vöðvarits (e. electromyographic biofeedback) árið 1960 við meðferð á tauga og 

vöðva sjúkdómum, þar sem þeim tókst að endurheimta nokkra vöðvastjórnun hjá 

sjúklingum með ólíka sjúkdóma. Með þessari rannsókn lögðu þeir grunninn að því 

starfi sem síðar varð á þessu sviði (Arnarson, 1979a).  

Jacobs og Felton (1969) rannsökuðu gagnsemi endurgjafar vöðvarits við að draga 

úr vöðvaspennu eftir áverka á herðavöðvum. Góður árangur náðist en 

langtímaárangur var ekki metinn þar sem rannsóknin var ekki sett upp sem meðferð. 

Ýmsar rannsóknir á virkni endurgjafar vöðvarits við vöðvastjórnun vegna ólíkra 

sjúkdóma var gerð á næstu árum (Arnarson, 1979a). 

Við slökunarþjálfun sýndi Eiríkur Örn Arnarson fram á að endurgjöf vöðvarits frá 

ennisvöðva (þ.e. m. Frontalis) reyndist árangursrík og góð aðferð við að draga úr 

vöðvavirkni ennisvöðva, hálsvöðva (lat. m. Semispinalis/Splenius Capitis) og 

beygjuvöðva framhandleggja (Arnarson, 1976). 

Ýmsar rannsóknir á líkamsstarfsemi, bæði undir stjórn sjálfráða og ósjálfráða  

taugakerfisins hafa verið gerðar á undanförnum áratugum og hefur beiting 

lífeðlislegrar endurgjafar verið mikil innan læknisfræði, endurhæfingar og sálarfræði.  

 

1.2 Skilgreining á vinnutengdum álagssjúkdómum í hreyfi- og stoðkerfi 

Með álagssjúkdómum í hreyfi- og stoðkerfi er vísað til heilsufarsvandamála í vöðvum, 

sinum, beinum, brjóski, liðböndum og æða- og taugakerfi. Vinnutengdir líkamlegir 

álagssjúkdómar (e. work-related disorders) orsakast af samverkandi þáttum þar sem 

vinnuumhverfi og líkamsbeiting hafa umtalsverð áhrif. Óþægindin, eða verkirnir, 

orsakast eða aukast vegna vinnuaðstæðna eða líkamsbeitingar við vinnu (Luttmann, 

Jäger og Griefahn, 2003). 
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1.3 Algengi álagssjúkdóma í hreyfi- og stoðkerfi 

Álagssjúkdómar í hreyfi- og stoðkerfi eru útbreiddir meðal fólks í mörgum löndum og 

hafa víðtæk áhrif á lífsgæði einstaklinga og þess utan hafa þeir í för með sér 

umtalsverðan kostnað fyrir þá sjálfa og samfélagið allt. Á Norðurlöndum og í Hollandi 

er talið að kostnaður vegna vinnutengdra álagssjúkdóma í hálsi og handleggjum sé á 

bilinu 0,5–2% af vergri þjóðarframleiðslu (Buckle og Devereux, 1999). 

Talið er að álagssjúkdómar í hreyfi- og stoðkerfi séu algengastir vinnutengdra 

sjúkdóma í Bandaríkjunum og á Norðurlöndum. Samkvæmt stórri norskri rannsókn 

frá 2001 eru vinnutengdir verkir í hálsi og öxlum algengastir (38%) en næst  koma 

verkir í neðri hluta baks (23%) (Mehlum, Veiersted, Waersted, Wergeland og Kjuus, 

2009). 

Gerr og félagar fengu sambærilegar niðurstöður í framsýnni rannsókn á nýráðnum 

starfsmönnum sem unnu 15 tíma eða meira á viku við tölvu. Algengi álagssjúkdóma í 

hálsi og herðum var 35% og í handleggjum 21%. Í rannsókninni fengu rúmlega 50% 

viðfanga álagseinkenni fyrsta árið í starfi (Gerr o.fl., 2002). 

Þessar niðurstöður eru í samræmi við upplýsingar frá evrópsku 

vinnuverndarstofnuninni, þar sem kemur fram að tæplega 23% vinnuafls eru með 

vinnutengda vöðvaverki í hálsi, öxlum eða handleggjum. Algengi þessara vandamála 

er mismikið eftir löndum í Evrópu, eða frá rúmlega 8% á Írlandi upp í 53,5% í 

Finnlandi (Schneider og Irastorza, 2010a).  

Ein af fyrstu könnunum sem gerð var á Íslandi á algengi vinnutengdra 

álagseinkenna í hreyfi- og stoðkerfi var gerð meðal félagsmanna 

Verslunarmannafélags Reykjavíkur 1981. Þar kom fram að rúmlega 55% (N=415) 

höfðu fundið fyrir vöðvabólgu á síðastliðnum 12 mánuðum fyrir könnunina (Ólafsson, 

1981; Sigmundsdóttir, 1982). 

Í rannsókn meðal Íslendinga, sem gerð var árið 1989 á einkennum frá hreyfi- og 

stoðkerfi, sögðu þátttakendur frá mjög útbreiddum óþægindum á 12 mánaða tímabili 

fyrir könnunina. Tæplega 63% þátttakenda (N=855) höfðu haft einkenni frá hálsi og 

rúmlega 65% frá herðum og öxlum. Tvennt vekur sérstaka athygli í niðurstöðum 

íslensku rannsóknarinnar. Rúmlega 40% þátttakenda höfðu haft óþægindi í vikunni 

fyrir könnunina og rúmlega 13% sögðu að óþægindi í hálsi eða öxlum hefðu komið í 

veg fyrir að þeir gætu stundað dagleg störf (Rafnsson, Steingrímsdóttir, Ólafsson og 

Sveinsdóttir, 1989). Rannsóknin er komin nokkuð til ára sinna en er merkileg heimild 
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um útbreiðslu einkenna frá hreyfi- og stoðkerfi meðal íslensku þjóðarinnar. Lítið er að 

hafa af nýrri upplýsingum um heilsufar Íslendinga hvað þetta varðar. 

Í könnun á heilsu og líðan 320 leikskólakennara í Reykjavík árið 2000 kom fram að 

algengi óþægindi frá hálsi eða hnakka var rúmlega 70% og frá herðum og öxlum 

rúmlega 80% á 12 mánaða tímabili fyrir könnunina. Svipað hlutfall hafði haft 

óþægindi í vikunni fyrir könnunina og rúmlega 12% sögðust ekki hafa getað stundað 

dagleg störf vegna þeirra (Helgadóttir o.fl., 2000). Þessum niðurstöðum svipar mjög 

til niðurstaðna úr rannsókninni 1989. 

Í nýlegri íslenskri könnun á líðan, heilsu og vinnuumhverfi tæplega þrjúþúsund 

starfsmanna í fjármálafyrirtækjum sögðu rúmlega 65% aðspurðra kvenna að verkir í 

baki og herðum hefðu truflað daglegt líf þeirra (Snorradóttir og Þorvaldsdóttir, 2011). 

Algengi álagseinkenna í hreyfi- og stoðkerfi er mishátt eftir starfshópum og hefur 

verið almennt hátt meðal þeirra sem vinna við tölvur. Í hópi þeirra er algengi 

álagssjúkdóma hátt í hálsi (67%), herðum og öxlum (41%) og handleggjum (47%). 

Algengi þessara vinnutengdu vandamála í hópi þeirra sem vinna við tölvur er tvisvar 

sinnum hærra meðal kvenna en karla (Tornqvist o.fl., 2009) og sýnt hefur verið fram 

á mjög háa tíðni meðal ritara eða 62% (Kamwendo, Linton og Moritz, 1991). 

Þýsk þversniðsrannsókn meðal starfsmanna sem unnu meira en eina klukkustund 

á dag við tölvu sýndi að algengi einkenna á undangengnum 12 mánuðum var 55% í 

hálsi og 38% í herðum og öxlum. Algengi þessara vandamála í vikunni fyrir 

rannsóknina var 21% í hálsi og 15% í herðum og öxlum. Í rannsókninni komu fram 

sterk tengsl einkenna í hálsi og þess að unnið var meira en sex tíma á dag við tölvu 

(Klussmann, Gebhardt, Liebers og Rieger, 2008). Einnig hefur komið fram að algengi 

vinnutengdra óþæginda meðal tölvunotenda er meira í hálsi og öxlum en í 

handleggjum (Eltayeb, Staal, Kennes, Lamberts og de Bie, 2007). 

Í starfsumhverfiskönnunum Landspítala  árið 2010 töldu 52% læknaritara á 

Landspítala að eitthvað í vinnuumhverfi þeirra hafi stuðlað að líkamlegum 

álagseinkennum hjá þeim. Árið 2012 lækkaði hlutfallið niður í 42% og 2013 lækkaði 

það enn og fór niður í 38% (Landspítali, 2009).  
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1.4 Orsakir vinnutengdra álagssjúkdóma meðal tölvunotenda 

Orsök álagssjúkdóma í hreyfi- og stoðkerfi í hálsi, herðum, öxlum og handleggjum 

meðal þeirra sem vinna við tölvur má rekja til samverkandi líkamlegra og 

sálfélagslegra þátta (Eltayeb o.fl., 2009; Tornqvist o.fl., 2009).  

Störf sem krefjast endurtekinna hreyfinga á háu stigi, óheppilegrar líkamsbeitingar 

eða stöðugrar vöðvaspennu yfir langan tíma eru talin helstu orsakavaldar. 

Líkamsstaða og líkamsbeiting, líkamleg heilsa, vinnuumhverfi og ólík viðbrögð 

einstaklinga við áreiti frá umhverfi eru einnig talin hafa áhrif á þróun álagseinkenna í 

hálsi, herðum, öxlum og handleggjum. Þættir eins og hve lengi unnið er við tölvur án 

hvíldarhléa, þægindi vinnuaðstöðunnar, fjölbreytni í starfi og vinnuálag spá fyrir um 

líkur á álagseinkennum meðal tölvunotenda. Tímalengd vinnu við tölvu hefur sterka 

fylgni við verki í hálsi og handleggjum en tímalengd vinnu með tölvumús spáir til um 

líkur á einkennum í öxlum og höndum (Tornqvist o.fl., 2009).  

Almennt er orsök verkja í öxlum og herðum þeirra sem vinna við tölvur talin stafa 

af of löngum samfelldum tíma við tölvuvinnu og skorti á hvíldarhléum í vöðvaspennu 

(e. micro gaps) (Hägg, 1991; Sandsjo, Melin, Rissen, Dohns og Lundberg, 2000). 

Undirliggjandi lífeðlisfræðilegir þættir álagsjúkdóma í hreyfi- og stoðkerfi eru ekki 

að fullu þekktir. Eldri kenningar fjölluðu um hindrun á blóðflæði um vöðva vegna of 

mikillar stöðugrar vöðvaspennu (e. static load) sem leiddi af sér hindrun á flæði 

súrefnis til vöðvans og úrgangsefna frá honum. Þessi kenning var byggð á tilraunum 

á úthaldi vöðva við mismikla stöðuga vöðvaspennu. Kenningin gerði því ráð fyrir að 

hægt væri að vinna undir ákveðnum styrk stöðugrar vöðvaspennu sem væri 

nægilega lág til að valda ekki álagssjúkdómi. Síðar var sýnt fram á að álagseinkenni í 

vöðvum voru merkjanleg eftir stöðuga vöðvaspennu við álag sem samsvaraði aðeins 

1% af hámarki þeirrar vöðvaspennu sem stýra má með viljanum. Ekki þótti raunhæft 

að svo lág vöðvaspenna gæti truflað blóðflæði í vöðva (Hägg, 1991). 

Í nýrri kenningu sem byggir á svonefndri Öskubuskukenningu er gert ráð fyrir að 

vöðvabólga (e. myalgia) og verkir í vöðvum geti orsakast af mjög lágri spennu sem 

haldið er of lengi þar sem blóðflæði er þó nægilegt (Hägg, 1991). 

Kenning um að skortur á vöðvaspennuhléum sé áhættuþáttur fyrir vinnutengda 

álagssjúkdóma er byggð á Öskubuskukenningunni og hefur fengist staðfest með 

framsýnni rannsókn yfir eitt ár með vöðvaritsmælingu frá yfirborði húðar kvenna sem 

unnu einhæf verksmiðjustörf. Færri vöðvaspennuhlé komu fram hjá þeim sem fengu 

einkenni í herðavöðva en hjá hinum sem ekki fengu einkenni. Þarna var sýnt fram á 
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að of fá vöðvaspennuhlé í herðavöðvum getur spáð fyrir um vinnutengda 

álagssjúkdóma í viðkomandi vöðva (Veiersted, Westgaard og Andersen, 1993). 

Vöðvaspennuhlé (micro-hlé) eða hvíldarhlé í vöðvaspennu hafa verið skilgreind 

sem hlé sem eru innan við 0,5% af hámarki þeirrar vöðvaspennu sem stýra má með 

viljanum og vara að lágmarki í 0,2 sekúndur (Veiersted o.fl., 1993).  

Við rannsóknir á vöðvaspennu, álagi og verkjum hefur komið fram að starfsmenn 

sem vinna störf sem einkennast af síendurteknum hreyfingum eins og við tölvuvinnu 

gleyma gjarnan að taka þessi stuttu vöðvaspennuhlé sem tryggja að vöðvi fái 

æskilega hvíld til að halda heilbrigði (Hägg, 1991; Sandsjo o.fl., 2000). Ráðlagt hefur 

verið að vinna slíka vinnu um eða undir 5% af hámarki þeirrar vöðvaspennu sem 

stýra má með viljanum (Hägg og Åstrom, 1997). Þessar upplýsingar eru mikilvægar 

fyrir þann sem fræðir og ráðleggur um áhættuþætti líkamlegra álagseinkenna en 

einnig fyrir starfsmenn sem vinna störf sem einkennast af einhæfum síendurteknum 

hreyfingum og óheppilegum líkamstöðum við vinnu.  

Með rannsókn á 853 starfsmönnum sem unnu við tölvur sýndu Lindegard og 

félagar fram á fylgni milli upplifaðs aukins álags á háls, í herðum, öxlum og 

handleggjum og líkinda á að verkir þróist í þessum líkamshlutum. Jafnframt kom fram 

að fylgni er milli óheppilegs (e. low comfort) umhverfis og líkinda á verkjum í hálsi en 

ekki í herðum, öxlum og handleggjum. Vinnutækni eða líkamsbeiting einstaklinga 

hafði ekki áhrif á myndun verkja (Lindegard o.fl., 2012). 

Sálfélagslegt (e. psychosocial) álag tengt vinnu við tölvur hefur verið talið meðal 

orsaka vinnutengdra líkamlegra álagseinkenna. Þeir sem upplifa að þeir séu undir 

miklu sálfélagslegu álagi við tölvuvinnu eru líklegri til að þróa með sér álagseinkenni í 

hálsi og á axlasvæði (Hannan, Monteilh, Gerr, Kleinbaum og Marcus, 2005; Thorn 

o.fl., 2007). 

Lawrence og félagar sýndu fram á að við úrlausn verkefna með miklu andlegu 

álagi jókst vöðvaspenna mun meira og vöðvaspennuhlé voru færri en þegar verkefni 

sem útheimtu lítið andlegt álag voru leyst. Þeir sem leystu meira andlega krefjandi 

verkefni fundu fyrir meiri kvíða og upplifðu meiri tímapressu og andlegt álag. Einnig 

mældist öndun örari og grynnri og hjartsláttur hraðari (Schleifer o.fl., 2008). 

Larsman og félagar rannsökuðu samband andlegs álags og vöðvavirkni í 

herðavöðva í lok vinnudags meðal 49 kvenna sem unnu við tölvur. Fram kom að 

andleg streita var marktækt algengari meðal kvenna sem höfðu haft verki í hálsi og 

herðum en meðal kvenna sem ekki höfðu verki. Einnig mældist samband milli aukins 
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andlegs álags og aukinnar vöðvavirkni í herðavöðvum annars vegar og færri 

hvíldarhléa í vöðvaspennu hins vegar meðan unnið var í tölvu. Konurnar voru líklegar 

til að mælast með meiri vöðvaspennu í lok vinnudags þeim megin sem þær notuðu 

tölvumúsina þegar unnið var við andlega krefjandi verkefni eða verkefni sem kröfðust 

mikillar nákvæmni. Tilhneiging til aukinnar vöðvaspennu kom einnig fram í 

gagnstæðri hlið þegar unnið var við tölvu. Færri hvíldarhlé í vöðvaspennu á þeirri hlið 

sem þær höfðu músina tengdist einnig auknu andlegu álagi og sama tilhneiging var 

fyrir hendi við ritun og við verkefni sem kröfðust mikillar nákvæmni. Einnig kom fram 

samband milli andlegs álag við vinnu og fjölda hvíldarhléa á gagnstæðri hlið þegar 

unnið var við ritun. Mæling aukinnar spennu í gagnstæðri hlið við ritun gæti bent til 

almennrar aukinnar vöðvavirkni þegar unnið er undir andlegu álagi. Þar sem þetta 

var þversniðsrannsókn er erfitt að meta orsakatengsl milli andlegs álags og einkenna 

í hreyfi- og stoðkerfi vegna aukinnar og stöðugrar vöðvavirkni (Larsman o.fl., 2009). 

 

1.4.1 Öskubuskukenningin  

Öskubuskukenning (Cindarella hypothesis) Häggs er byggð á tveimur kenningum. 

Annars vegar kenningu Henneman og félaga um að við stöðuga vöðvavinnu með 

lágspennu virkist vöðvaþræðir í ákveðinni fastri röð. Þegar vöðvaþræðir eru virkjaðir 

áfram (e. recruited) til að byggja upp vöðvaspennu eru vöðvaþræðir af tegund I, 

hægir loftháðir vöðvaþræðir (e. low-threshold) fyrst virkjaðir og eru síðan stöðugt 

virkir þar til full slökun fæst í vöðvann. Þetta er talið hindra að þeir fái næga slökun og 

geti það leitt til verkja og óþæginda. Hins vegar byggir Öskubuskukenningin á 

kenningu K. G. Henriksson og félaga um að ákveðnir vöðvaþræðir af tegund I virðast 

vera skaddaðir í sjúklingum með vinnutengda álagssjúkdóma. Öskubuskukenning 

Häggs felur í sér að vöðvaþræðir af tegund I sem tilheyra neðsta lagi pýramídans 

(Öskubuska) verði fyrir of mikilu álagi þegar þeir eru virkjaðir lengi án hvíldar (mynd 

1). Ef álagið breytist ekki verða vöðvaþræðir ofar í pýramídanum smátt og smátt fyrir 

of miklu álagi. Þessi ferill þróast hægt á nokkrum mánuðum eða jafnvel árum (Hägg, 

1991).  
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Mynd 1. Myndræn lýsing á virkjun vöðvaþráða í ákveðinni fastri röð samkvæmt kenningu Hennemans (Hagg, 1991). 

 

Í ljósi þeirrar tilgátu að orsök vöðvaverkja í herðum megi rekja til skorts á 

hvíldarhléum í vöðvaspennu þeirra og hins vegar þeirrar kenningar að verkir og 

óþægindi í herðavöðvum tengist sálfélagslegum þáttum vinnunnar prófuðu Hägg og 

Åström þessar tilgátur á 22 læknariturum með vöðvaritsmælingum annars vegar og 

spurningalista um sálfélagslega þætti hins vegar. Niðurstaða þeirra var að þeir sem 

voru með verki höfðu færri hvíldarhlé en samanburðarhópur án verkja. Vinna 

verkjahópsins einkenndist meira af stöðugri og einhæfri vöðvavinnu meðan vinna 

verkjalausa hópsins einkenndist af fleiri vinnuhvíldum og einnig fleiri stuttum 

vöðvaspennuhléum. Einnig var verkjahópurinn marktækt minna ánægður með starf 

sitt (Hägg og Åström, 1997). 

 

1.5 Endurgjöf vöðvarits, gagnsemi og árangur við þjálfun í að draga úr 
vinnutengdri vöðvaspennu og verkjum 

Notkun endurgjafar vöðvarits gegnum húð innan vinnuvistfræðinnar á sér langa sögu 

eða rúm 60 ár, frá því að Ludervold notaði tæknina við raunverulegar vinnuaðstæður 

við vélritun (Hägg, Luttmann og Jäger, 2000).  

Við endurgjöf vöðvarits er notast við rafeindatæki til að veita upplýsinar um 

vöðvaspennu. Tækið endurspeglar vöðvaspennuna í rauntíma og gefur upplýsingar 
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með sjónmerkjum eða hljóðmerkjum með það að markmiði að kenna einstaklingnum 

annað hvort að slaka á vöðva eða að þjálfa upp styrk. Einstaklingur getur þannig lært 

að hafa áhrif á vöðvastarfsemina. Þegar vöðvavirkni eykst þá eykst útsláttur mælis 

eða tónn hækkar, en útsláttur mælis minnkar eða tónn lækkar þegar vöðvavirkni 

minnkar (Arnarson, 1979b).  

Vöðvaritsmælingar má nota til að spá fyrir um vöðvavinnu, áreynslu og þreytu. 

Vöðvaritsmælingar yfir ákveðinn tíma við tilteknar vinnustöður og hreyfingar á 

vinnustaðnum geta veitt gagnlegar upplýsingar um álag við tiltekin verkefni og störf. 

Mælt hefur verið með endurgjöf vöðvarits við þjálfun í að auka meðvitund um stöðuga 

vöðvaspennu í herðavöðvum við vinnu (Hägg, 1997). 

Endurgjöf vöðvarits hefur reynst árangursrík aðferð við þjálfun í að draga úr 

vöðvavirkni við mismunandi aðstæður (Madeleine, Vedsted, Blangsted, Sjogaard og 

Sogaard, 2006) og er talið að með því að draga úr vöðvavirkni í herðavöðvum megi 

koma í veg fyrir vöðvaverki og vöðvabólgu meðal tölvunotenda, með aðeins nokkrum 

æfingum (Holtermann, Sogaard, Christensen, Dahl og Blangsted, 2008). 

Vedsted og félagar sýndu fram á að draga má úr vöðvavirkni herðavöðva meðan 

unnið er við tölvu um 30–50% með því að gefa endurgjöf af vöðvariti beggja hliða 

eða frá annari hlið (Vedsted, Sogaard, Blangsted, Madeleine, & Sjogaard, 2011) og 

rannsóknir hafa sýnt að ná má árangri með fjögurra til sex vikna þjálfun við að draga 

úr spennu og verkjum í herðavöðvum með endurgjöf vöðvarits viðkomandi vöðva 

(Faucett o.fl., 2002; Voerman o.fl., 2007; Vollenbroek-Hutten, 2006).  

Í rannsókn Nord og félaga, voru skoðuð áhrif þjálfunar á vöðvastjórnun (e. muscle 

learning therapy) með endurgjöf vöðvarits gegnum húð við tölvuvinnu. Þátttakendur 

voru einstaklingar með vinnutengda álagssjúkdóma sem ekki höfðu náð bata með 

aðferð hefðbundinnar sjúkraþjálfunar. Af 442 þátttakendum luku 309 átta tíma þjálfun 

og sýndu marktækan bata af verkjum í hálsi, efri hluta hryggjar og handleggjum. 

Flestallir (96%) sögðust hafa betri vöðvastjórn, 86% sögðust líða betur almennt og 

81% sögðust ýmist vinna eins og áður en líða betur eða vera afkastameiri í vinnu. 

Þrír af hverjum fjórum sögðust hafa fengið 40% bata (Nord, Ettare, Drew og Hodge, 

2001). 

Aðlögun vinnuumhverfis að starfsmanni er mikilvægur þáttur til að draga úr líkum á 

vinnutengdum álagssjúkdómum í hreyfi- og stoðkerfi en reynslan sýnir að það eitt og 

sér nægir ekki alltaf. Þrátt fyrir að vinnuaðstaða sé bætt og aðlöguð að þörfum 

starfsmanns dugar það oft ekki til að draga úr einkennum. Faucett og félagar báru 
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saman árangur þrenns konar aðferða. Einn hópur fékk fræðslu um vinnutengda 

áhættuþætti álagseinkenna ásamt því að vinnuaðstaða þeirra var aðlöguð að þeirra 

þörfum. Annar hópur fékk þjálfun í vöðvastjórnun með aðstoð endurgjafar vöðvarits 

frá húð og þriðji hópurinn hélt áfram sinni venjubundnu vinnu án nokkurra inngripa 

(samanburðarhópur). Einkenni voru síðan metin eftir sex vikur, 18 vikur og 32 vikur. 

Aukin einkenni mældust í samanburðarhópi, lítillega dró úr einkennum þeirra sem 

fengu fræðslu og aðlögun að vinnuaðstöðu sinni en mestur árangur til bata mældist 

hjá þeim sem fengu þjálfun í vöðvastjórnun með endurgjöf vöðvarits gegnum húð 

(Faucett o.fl., 2002). 

Algengt er að einstaklingar sem vinna við tölvur séu ómeðvitaðir um stöðuga 

spennu sem þeir mynda í herðavöðvum við vinnuna. Óeðlileg vöðvavirkni getur haft 

áhrif á myndum og viðhald verkja og getur verið mismunandi milli einstaklinga. Með 

endurgjöf vöðvarits er hægt að breyta vöðvavirkni (e. muscle activation pattern) og 

draga úr verkjum. Þannig getur fólk orðið meðvitaðra um vöðvavirkni.  

Hermens og Hutten skoðuðu árangur af því að draga úr vöðvaspennu, fjölga 

hvíldarhléum í vöðvavirkni og draga úr verkjum. Árangur náðist eftir fjögurra vikna 

þjálfun með endurgjöf vöðvarits og enn meiri árangur fjórum vikum síðar. 

Rannsakendum fannst sá góði árangur sem mældist við eftirfylgni fjórum vikum eftir 

að þjálfun lauk, benda til aukinnar skynjunar á vöðvaspennu en einnig að skilningur á 

eðli verksins breyttist við þjálfun með endurgjöf vöðvarits (Hermens og Hutten, 2002).  

Peper og félagar náðu einnig marktækum árangri við að draga úr spennu í 

herðavöðvum með þjálfun í þindaröndun og aukinni líkamsvitund, þegar áhersla var 

lögð á að fjölga vöðvaritshléum með notkun endurgjafar frá vöðvariti (Peper o.fl., 

2003). 

Voerman og félagar skoðuðu fylgni milli breytinga á upplifun verkja og breytinga í 

vöðvavirkni við þjálfun vöðvastjórnunar með endurgjöf vöðvarits. Þeir sýndu að líkur 

væru á því að minni verkir tengdust aukinni hæfni til að slaka á vöðvum. Þetta styður 

Öskubuskukenninguna og að vinnutengdir vöðvaverkir geti orsakast af skorti á 

vöðvaslökun. Rannsóknin sýndi einnig að hægt er að þjálfa einstaklinga með 

endurgjöf vöðvarits gegnum húð í að draga úr spennu og draga þannig úr verkjum. 

Athygli vakti að þeir einstaklingar sem voru með mestu verkina og minnsta færni og 

ákveðin andleg einkenni (e. psychological patient profiles) í upphafi rannsóknar náðu 

bestum árangri. Því drógu þeir þá ályktun að þjálfun með endurgjöf vöðvarits hafi 
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sérstakt vægi fyrir þá sem afneita verkjum (Voerman, Vollenbroek-Hutten, Sandsjo, 

Kadefors og Hermens, 2008). 

Samanburður var gerður á tvenns konar aðferðum við að draga úr verkjum og 

auka færni kvenna við tölvuvinnu, annars vegar með endurgjöf vöðvarits ásamt 

vinnuumhverfisráðgjöf og hins vegar eingöngu með vinnuumhverfisráðgjöf. 

Rannsóknin sýndi sambærilegan árangur beggja aðferða, marktækt dró úr verkjum 

hjá konum beggja hópa (Voerman o.fl., 2007).  

Holtermann og félagar gerðu samanburðarrannsókn á árangri þjálfunar með 

endurgjöf vöðvarits á virkni og hvíldarhlé (e. micro-gaps) herðavöðva meðan unnið 

var við tölvur. Þjálfun var veitt á ríkjandi hlið þátttakanda einu sinni í viku í fimm vikur. 

Þátttakendur áttu að vinna í 20 mínútur í senn í tölvu og halda vöðvaspennu undir 

0,5% af hámarki þeirrar vöðvaspennu sem stýra má með vilja. Gerður var 

samanburður á 49 einstaklingum sem unnu meira en helming vinnudagsins með 

tölvumús og 51 sem vann minna en fjórðung vinnudagsins með tölvumús. Marktækur 

munur var á meðalspennu í ríkjandi hlið allra samanburðarhópa bæði í upphafi 

þjálfunar og í kjölfar þjálfunar. Marktækur munur kom fram á fjölda vöðvaritshléa 

(löngum og stuttum) frá upphafi þjálfunar og þar til henni lauk á ríkjandi hlið en ekki 

hinni. Hvíldarspenna (e. relative rest time) jókst marktækt á ríkjandi hlið en ekki 

gagnstæðri hlið meðan unnið var. Rannsóknin sýndi að árangur fæst af aðeins fimm 

skipta þjálfun með endurgjöf vöðvarits til að draga marktækt úr vöðvavirkni 

herðavöðva. Aðferðin getur því verið hentug við að draga úr verkjum í hálsi og 

herðum og öxlum vegna stöðugrar vöðvaspennu. Hún styrkir fyrri þekkingu á árangri 

af þjálfun með endurgjöf vöðvarits og sem heppilegri aðferð til að draga úr 

vöðvavirkni herðavöðva við tölvuvinnu og draga þannig úr líkum á vöðvabólgu 

(Holtermann o.fl., 2008).  

Rannsókn gerð 2011 styður þessar niðurstöður og sýndi góðan árangur 

endurgjafar vöðvarits við að draga úr verkjum og við að bæta vöðvavirkni hálsvöðva 

af sex vikna þjálfun þar sem þátttakendur æfðu sig daglega heima með lítið tæki sem 

þeir báru á sér (Ma o.fl., 2011).  

Mat á árangri af endurgjöf vöðvavirkni frá herðavöðvum, meðan unnið er við 

tölvu, sýndi bestan árangur (30–50%) þegar endurgjöf er annað hvort gefin frá sömu 

hlið eða báðum í einu (Vedsted o.fl., 2011). 

Í ljósi árangurs í rannsóknum undanfarinna ára á endurgjöf vöðvarits við að 

þjálfa tölvunotendur í að draga úr spennu og verkjum í herðum var áhugavert að gera 
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slíka rannsókn á læknariturum á Landspítalanum við venjubundna vinnuaðstöðu 

þeirra. Reynsla rannsakanda af vinnuumhverfismati og ráðgjöf til nokkurra ára hefur 

sýnt að úrbætur á vinnuaðstöðu og fræðsla ein sér nægir oft ekki til að draga 

nægilega úr slíkum vandamálum og því er áhugavert að reyna þessa aðferð í 

venjubundnu vinnuumhverfi þeirra. Slík rannsókn hefur ekki áður verið gerð hér á 

Íslandi svo vitað sé. Ef árangur reynist góður, eftir huglægu mati þátttakenda, og 

mælanlegur með vöðvariti gæti aðferðin rutt sér betur til rúms innan 

vinnuvistfræðinnar hér á Íslandi. 
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2 Markmið 

 

Markmið þessa meistaraverkefnis var að gera klíníska rannsókn á árangri þjálfunar 

með endurgjöf vöðvarits við að draga úr vöðvaspennu og vinnutengdum verkjum 

meðal þeirra sem vinna við tölvur. Tilgangur þess var að meta hvort slík meðferð við 

venjubundið vinnuumhverfi þátttakenda sé árangursrík fyrir þá sem hafa verki í 

herðum og öxlum vegna vinnu við tölvur. 

Markmið með þjálfun var að ná árangri við að draga úr spennu í herðavöðvum 

með því að beina athyglinni að tímabilum ofálags í vöðvaspennu og fjölda 

hvíldarhléa. Markmiðið var að draga úr vöðvavirkni meðan unnið er, draga úr 

tímabilum ofálags í vöðvaspennu eða að koma í veg fyrir að þau myndist og að fjölga 

hvíldarhléum.   
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3 Efni og aðferðir 

 

3.1 Rannsóknarsnið  

Klínísk rannsókn var framkvæmd meðal læknaritara á Landspítala. Rannsókninni var 

skipt í tvo hluta. 

Fyrri hluti rannsóknarinnar fólst í að afla lýðfræðilegra upplýsinga um læknaritara 

Landspítala með spurningalistakönnun. Spurt var um óþægindi frá hreyfi- og 

stoðkerfi, tengingu verkja við vinnu, vinnutíma, lífstíl og aðra bakgrunnsþætti.  

Seinni hluti rannsóknarinnar fólst í mati á árangri endurgjafar vöðvarits við að 

þjálfa einstaklinga í að draga úr vöðvaspennu og vinnutengdum verkjum við 

venjubundna vinnu. Þátttakendum sem voru með verki í herðum og öxlum og 

mældust með of mikið álag i vöðvariti var boðin þjálfun með endurgjöf frá vöðvariti 

hægri og vinstri herðavöðva með Kine Live tæknibúnaði (KINE, Hafnarfjörður, 

Ísland). 

Markmið þjálfunar var að læra að draga úr vöðvaspennu og verkjum með því að 

fjölga vöðvaritshléum í herðavöðvum. 

Sextán þátttakendum var skipt í tvo hópa. Hóparnir fengu 20 mínútna þjálfun einu 

sinni í viku í fimm vikur samfellt. Fyrri hópurinn fékk þjálfun frá 8. nóvember til 15. 

desember 2012, en seinni hópurinn frá 4. janúar til 20. febrúar 2013. Áður en þjálfun 

hófst og 10 vikum eftir að þjálfun lauk voru framkvæmdar grunnmælingar á 

vöðvaspennu til að hafa sem viðmið við mat á árangri. Feril rannsóknar má sjá í   

töflu 1. 

Siðanefnd Landspítala veitti leyfi fyrir rannsókninni og Persónuvernd var tilkynnt 

um framkvæmd hennar (fylgiskjal I). Gögn eru ekki persónugreinanleg og verður eytt 

fimm árum eftir að rannsókn lýkur. 
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Tafla 1. Ferill rannsóknar. 

 

Spurningalisti lagður fyrir læknaritara 

(N=114) 

Svarhlutfall 63% (N=72). 

 

Grunnmælinga T.I (N=36) á 

þátttakendum sem sögðust hafa  

verki í herðum og öxlum og vildu taka 

þátt  

70% (N=51) þeirra sem svöruðu 

spurningalistanum höfðu haft verki í 

herðum og öxlum sl 12 mánuði fyrir 

spurningalistakönnun  

Greining á þátttakendum með mælanlegt ofálag í vöðvariti (N=19) 

Grunnmæling á þátttakendum sem ekki höfðu verki (N=21) í herðum og öxlum, 17 

tóku þátt 

Þjálfun með endurgjöf vöðvarits 

Hópur A í þjálfun með endurgjöf 

vöðvarits 8. nóv. - 12. des. 2012 

Hópur B í þjálfun með endurgjöf 

vöðvarits 4. janúar - 20. febrúar  2013 

 

Hópur A (N=8) 

Hópur B (N=6) 

Grunnmæling T.II   

Greining gagna   

 

3.2 Þátttakendur   

Öllum læknariturum Landspítala (N=114) var boðin þátttaka og nöfn þeirra fengin úr 

starfsmannaskrá Landspítala. Þátttakendum var sent kynningarbréf 15. mars 2012 

um fyrirhugaða rannsókn og boðin þátttaka. Skilyrði fyrir þátttöku voru vinnutengdir 

verkir í herðum og öxlum og að geta tekið þátt í 20 mínútna þjálfun einu sinni í viku í 

fimm vikur samfellt. Forsaga um áverka eða taugaskaða sem gætu skýrt verki eða 

óþægindi kom í veg fyrir þátttöku. 

3.3 Fræðsla  

Í aðdraganda rannsóknar var öllum læknariturum starfandi á Landspítala boðin 

fræðsla um áhættuþætti og forvarnir líkamlegra álagseinkenna við tölvuvinnu. 

Rannsakandi, sem er starfsmannasjúkraþjálfari Landspítala, hélt tveggja 

klukkustunda fræðslu um áhættuþætti líkamlegra álagseinkenna sem tengjast 

tölvuvinnu, birtingarmynd álagseinkenna og hvernig draga mætti úr þeim. Þessi 
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fræðsla og ráðgjöf hófst haustið 2010 og var endurtekin eftir þörfum samhliða 

framkvæmd rannsóknar.  

 

3.4 Vinnuumhverfismat og ráðgjöf  

Allir læknaritarar fengu ráðgjöf um vinnuvistfræði með það að markmiði að draga úr 

óæskilegri vöðvaspennu við tölvuvinnu. Vinnuaðstaða var aðlöguð að hverjum og 

einum og ráð gefin um stillingu og uppröðun búnaðar, jafnframt því að fræðsla var 

veitt um líkamsbeitingu við tölvuvinnu. 

Við uppröðun og stillingu búnaðar var leitast við 

að tryggja sem besta setstöðu, vinnuhæð og 

sjón- og seilingarfjarlægð við vinnu. Starfsmanni 

var leiðbeint við að finna gott jafnvægi við setu, 

að sitja með beint bak með góðan stuðning við 

mjóhrygg. Honum var ráðlagt að sitja sem næst 

borði og hafa iljar í gólfi eða á fótahvílu þannig 

að hné og mjaðmir væru með gleiðara horn en 

90°. Ráðlagt var að hafa borðhæð rétt undir 

olnboga, þegar upphandleggir væru samsíða 

síðu og axlir slakar. Viðmið fyrir 

seilingarfjarlægð var að hafa lyklaborð 10 - 15 

sentímetrum innan við borðbrún þannig að  

framhandleggir fengju stuðning á borði og 

tölvumús höfð sem næst starfsmanni svo að öxl væri sem næst hvíldarstöðu. 

Fjarlægð að skjá var ráðlögð 50 - 60 cm frá augum starfsmanns og hæð þannig að 

efri brún skjás væri í augnhæð þegar setið er með beint bak og háls uppréttan (mynd 

2). Ef starfsmaður notaði tvískipt eða margskipt gleraugu var skjár stilltur í lægri stöðu 

þannig að starfsmaður gæti horft á miðjan skjáinn með beinan háls (Helgadóttir, 

2005). 

 

3.5 Fyrri hluti rannsóknar, spurningalistakönnun 

Til að afla lýðfræðilegra upplýsinga um læknaritara á Landspítala var spurningalisti 

sem byggður er á Norræna spurningalistanum (NQM) um óþægindi frá hreyfi- og 

stoðkerfi (Kuorinka o.fl., 1987) lagður fyrir þá í mars 2012 (N=114). Spurningalisti 

Mynd 2. Uppstilling búnaðar og ráðlögð setstaða 
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(fylgiskjal VI) var lagður fyrir á rafrænan hátt í „Lime Survey― forriti (LimeSurvey, 

2004) og sendur með tölvupósti á netfang læknaritara í vinnu þann 22. mars 2012. 

Uppsetning spurningalistans í „LimeSurvey― forritinu er mjög notendavæn og birtir 

eina spurningu í einu. Gefinn var möguleiki á að opna forritið oftar en einu sinni til að 

ljúka við að svara. Fyrirlögn Norræna spurningalistans á slíku formi hefur ekki verið 

reynd áður en mikil hagræðing fólst í því fyrirkomulagi, í samanburði við að leggja 

listann fyrir á pappírsformi. 

Til að hvetja til þátttöku voru þrjár ítrekanir sendar þátttakendum með einnar viku 

millibili. Lokað var fyrir spurningalistakönnunina 13. apríl 2012. Svarhlutfall var 63% 

(N=72).  

Með spurningalistanum var sent kynningarbréf (fylgiskjal II) um markmið könnunar 

og framkvæmd. Gert var ráð fyrir að með því að svara listanum hefði þátttakandi 

kynnt sér meðfylgjandi kynningarbréf um rannsóknina og skoðaðist það sem upplýst 

samþykki. 

Spurningalistinn byggðist á NQM um óþægindi frá hreyfi- og stoðkerfi og var 

lagaður að markmiði rannsóknarinnar. NQM var þróaður fyrir faraldsfræðilega 

rannsókn til að bera saman algengi verkja í mjóbaki, hálsi og öxlum og almenn 

óþægindi í hreyfi- og stoðkerfi. NQM hefur reynst áreiðanlegur við að rannsaka 

algengi einkenna frá hreyfi- og stoðkerfi og þykir henta vel til vinnuvistfræðilegra 

rannsókna á óþægindum frá hreyfi- og stoðkerfi (Bergqvist, Wolgast, Nilsson og 

Voss, 1995; Cook, Burgess-Limerick og Chang, 2000). Hann þykir gefa góða mynd 

af verkjum í hálsi og handleggjum kvenna (Bjorksten, Boquist, Talback og Edling, 

1999; Ohlsson, Attewell, Johnsson, Ahlm og Skerfving, 1994). Áreiðanleiki svara um 

verki samkvæmt spurningalistakönnun í samanburði við klíníska skoðun hefur þótt 

ásættanlegur (Perreault, Brisson, Dionne, Montreuil og Punnett, 2008). Sýnt hefur 

verið fram á aukið vægi svara NQM séu svarendur beðnir um að meta verki sína á 

verkjaskala samhliða (Bjorksten o.fl., 1999). Því var sjónrænum verkjaskala 

(Huskisson, 1974) bætt við og svarendur beðnir að meta styrk verkja á kvarðanum 0 - 

10 þar sem 0 táknar engan verk og 10 mjög mikinn verk. Í spurningalista sem lagður 

var fyrir voru 89 spurningar.  

NQM hefur verið notaður á Íslandi og niðurstöður rannsóknar á algengi óþæginda í 

stoðkerfi Íslendinga hafa verið birtar (Rafnsson o.fl., 1989). 

Til að aðlaga NQM að markmiði rannsóknar var spurningum um vinnuskipulag og 

hugsanleg tengsl við vinnu bætt við.  
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Gögn voru vistuð á rafrænu formi í tölvukerfi Landspítala með læstu aðgengi og 

færð á ópersónugreinanlegan hátt í SPSS 20 (SPSS-20, 2011) forrit til frekari 

tölfræðilegra útreikninga.  

 

3.6 Seinni hluti rannsóknar, endurgjöf vöðvarits 

Seinni hluti rannsóknarinnar fólst í að meta árangur af endurgjöf vöðvarits við að 

þjálfa einstaklinga í að draga úr vöðvaspennu og vinnutengdum verkjum við 

hefðbundna vinnu. Markmið þjálfunar var að fjölga stuttum vöðvaritshléum (e. EMG 

gaps) í herðavöðvum við tölvuvinnu með það að markmiði að draga úr vöðvaspennu 

og verkjum. 

Þátttakendum sem svöruðu spurningunni „Hefur þú haft óþægindi í herðum og 

öxlum á síðastliðnum 12 mánuðum?― játandi (N=51) var boðið að taka þátt í þessum 

hluta rannsóknar. Í kynningarbréfi til þátttakenda voru útskýrð markmið og 

framkvæmd þjálfunar og upplýsts samþykkis var aflað (fylgiskjal III). 

Skilyrði fyrir þátttöku í þjálfunarhluta var að þátttakendur væru með eða finndu fyrir 

verkjum í herðum og öxlum og að komið hefði í ljós tímabil með of miklu álagi (e. 

overload) við 30 mínútna vöðvaritsmælingu í herðavöðvum við hefðbundin störf við 

tölvu á vinnustað. Annað skilyrði var að geta tekið þátt í klukkustundar langri þjálfun 

einu sinni í viku í fimm vikur samfellt. Þrjátíu og sex einstaklingar þáðu að taka þátt.  

Til að greina þá sem uppfylltu skilyrði um mælanleg tímabil of mikils álags var gerð 

vöðvaritsmæling (EMG) (grunnmæling T. I) á hægri og vinstri  

herðavöðvum í 30 mínútur við hefðbundin störf við tölvu á vinnustað. Af þeim 51 

læknaritara sem höfðu verki í herðum og eða öxlum þáðu 36 að taka þátt. Nítján 

þeirra greindust með tímabil of mikils álag og þáðu 16 þeirra boð um að taka þátt í 

þjálfun og 14 luku henni. Feril rannsóknar og fjölda þátttakenda má sjá á mynd 3.  
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Mynd 3. Ferill rannsóknar og fjöldi þátttakenda. 

 

3.7 Klínískt mat á þátttakendum 

Til að útiloka að taugaskaði gæti skýrt verki eða óþægindi, gerði Gunnhildur 

Ottósdóttir, sjúkraþjálfari og sérfræðingur í stoðkerfissjúkraþjálfun, klínískt mat á þeim 

sem tóku þátt í meðferð. Taugaskoðun var framkvæmd á C4, C5, C6, C7, C8 og Th1 

auk skoðunar á viðbrögðum, húðskyni (snertiskyni og stunguskyni) og styrk 

lykilvöðva áðurnefndra taugaróta (fylgiskjal IV). Gunnhildur tengdist rannsókninni ekki 

að öðru leyti. 

Einn þáttakandi reyndist vera með jákvætt taugapróf og var því útilokaður frá 

þátttöku.  

 

3.8 Þjálfun með endurgjöf frá vöðvariti 

Sextán þátttakendum var skipt í tvo hópa. Hóparnir fengu 20 mínútna þjálfun einu 

sinni í viku í fimm vikur samfellt. Áður en þjálfun hófst (T.I) og 10 vikum eftir að 

þjálfun lauk (T.II) voru gerðar grunnmælingar á vöðvaspennu til að hafa sem viðmið 

við mat á árangri. 

Þjálfunin fólst í endurgjöf frá vöðvariti á rauntíma í 20 mínútur í senn, einu sinni í 

viku í fimm vikur samfellt. Vöðvaritsgildi birtust í tölvuforriti, Kine Live. 

Við upphaf þjálfunar voru þátttakendum gefnar upplýsingar um framkvæmd og 

markmið. Útskýrt var að markmið þjálfunar væri að fjölga vöðvaritshléum, fækka 

tímabilum ofálags í vöðvaspennu og draga þannig úr spennu og vinnutengdum 

verkjum í herðum.  

51 þeirra sem svöruðu spurningalistakönnun höfðu verki í 
herðum og öxlum 

Vöðvaritsmæling var gerð á herðavöðvum 36 þeirra 

19 mældust með of mikið álag í vöðvaspennu 

( Ofálag í vöðvaspennu var skilgreint sem hærri spenna 
en þreföld slökunarspenna og þeirri spennu haldið 
lengur en  í 60 sekúndur í einu)

14 þátttakendur luku þjálfun í að draga úr ofálagi 
vöðvaspennu , fjölga hvíldarhléum með það að 
markmiði að draga úr spennu og verkjum



31 

Þátttakendur fengu leiðbeiningar um að vinna venjubundna vinnu meðan þjálfun 

fór fram. Þar sem tækið var þráðlaust hindraði það þátttakendur ekki í að hreyfa sig 

ef þörf krefði.  

Útskýrt var að tækið næmi spennu í herðavöðvum og gæfi merki með bjölluhljómi 

ef það mældi vöðvaspennu án vöðvaritshléa í 60 sekúndur samfellt.  

Þátttakendum var sagt að þegar bjölluhljómur heyrðist frá tölvu væri það endurgjöf 

um að of mikið álag mældist í herðavöðvum og markmiðið væri að slaka á vöðvunum 

til að bjölluhljómurinn hyrfi. Sagt var að þegar bjölluhljómur heyrðist ætti að reyna að 

anda djúpt og rólega og beina athygli að því að slaka á herðum báðum megin.  

Í upphafi hvers þjálfunartíma voru gildi vöðvarita kvörðuð og þau vistuð í lok 20 

mínútna þjálfunar í Kine Live forriti með númeri þátttakanda og dagsetningu. 

Í öllum þjálfunarlotum var stöðluð aðferð notuð við uppsetningu tækis.  

Rannsókn beindist að því að meta árangur þjálfunar með endurgjöf vöðvarits við 

að draga úr vöðvaspennu og vinnutengdum verkjum við tölvuvinnu. Mikilvægt var 

talið að þjálfa þátttakendur í eðlilegu vinnuumhverfi með daglegum áreitum og 

ákveðið var að framkvæma rannsóknina á vinnustað þátttakenda, en þá var hvorki 

hægt að tryggja að umhverfi allra þátttakenda væri eins né útiloka umhverfisáreiti 

eins og unnt er að gera í tilbúnu rannsóknarherbergi. Þjálfun fór fram á vinnutíma 

þátttakenda og leitast var við að halda sama tíma í hverri viku. Reynt var að gæta 

sömu viðmiða við uppröðun og stillingu búnaðar hjá þátttakendum. 

 

3.9 Vöðvaritsmæling á hópi verkjalausra þátttakenda 

Til að fá samanburð milli vöðvarita í herðum og öxlum þeirra sem sögðust hafa verki 

og hinna sem sögðust vera verkjalausir (N=21) var þeim þátttakendum í 

spurningalistakönnuninni sem svöruðu neitandi spurningunni „Hefur þú haft óþægindi 

í herðum og öxlum á síðastliðnum 12 mánuðum?― boðin samskonar grunnmæling. 

Alls þáðu 15 þeirra að taka þátt og 10 þar af mældust með of mikið álag í vöðvariti.  

 

3.10 Samanburður hópa með mismunandi starfsaðstöðu  

Breyting varð á starfsaðstöðu læknaritara á Landspítala árið 2010 á þann veg að 

starfsaðstaða stórs hluta þeirra var flutt frá klínískum deildum yfir í miðlæga miðstöð 

um sjúkraskrárritun. Við það varð starf þeirra einhæfara og höfðu margir áhyggjur af 
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mögulegum neikvæðum afleiðingum þess á líkamlega líðan vegna einhæfra 

hreyfinga við vinnu. Starf þeirra sem starfa á miðstöð um sjúkraskrárritun einkennist 

af einhæfri tölvuvinnu meðan starf læknaritara á klínískum deildum er fjölbreyttara 

hvað varðar verkefni og hreyfingu við vinnu. Þar sem of löng samfelld vinna við tölvu 

og tímalengd vinnu yfir daginn hefur sterka fylgni við verki í hálsi, herðum, 

handleggjum og höndum (Hagg, 1991; Sandsjo o.fl., 2000; Tornqvist o.fl., 2009) var 

áhugavert að skoða hvort munur væri á huglægu mati á verk í herðavöðvum annars 

vegar og hins vegar á vöðvaritsgildum milli hópanna.  

 

3.11 Tækni, búnaður og gildi vöðvaritsmælingar  

Við mælingu vöðvaspennu við endurgjöf vöðvarits eru notuð rafskaut sem mæla 

spennuna sem myndast þegar vöðvaþræðir draga sig saman. Rafmerkin sem 

rafskautin mæla eru ekki eingöngu frá vöðvunum, heldur samanlögð merki margra 

líffræðilegra merkja (t.d. EKG). Einnig geta rafmerki frá umhverfinu, rafskautunum 

sjálfum og leiðslum haft áhrif. Til að útiloka óæskileg merki eru rafmerkin sem 

rafskautin nema síuð (Jörgenson o.fl., 1982). 

Í rannsókninni var Kine Live tæknibúnaður notaður til að mæla vöðvarit 

herðavöðva frá yfirborði húðar (e. surface electromyography).  

Tveir þráðlausir skynjarar með einnota EMG TiodeTM,sem eru með 20 mm bil á 

milli skauta voru límdir á hægri og vinstri sjalvöðva (þ.e. m Trapezius). 

Rafskautunum, sem hafa sjálflímandi yfirborð sem festist á húð, var smellt á skynjara, 

sem eru 56 mm að lengd, 46 mm að breidd, 16 mm að hæð og vega 26 g.  

 

Fylgt var ráðleggingum SENIAM 

(SENIAM) við staðsetningu nema 

til að mæla vöðvaspennu. Þeir 

voru festir á herðavöðva miðju 

vegar milli herðablaðshyrnu 

(e.acromion) og sjöunda hálslið 

(C7) samsíða vöðvaþráðum 

sjalvöðva (m. Trapezius sup.) 

(mynd 3.)  Til að tryggja góða 

leiðni var húð þrifin með spritti og 

Mynd 4. Staðsetning nema og uppsetning tækis 
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leiðnigel (TransonicGel) sett á rafskautin. Tæki var stillt upp í eins metra fjarlægð frá 

þátttakanda. 

Með Kine Live tæknibúnaði voru vöðvaritsmerki tekin upp í gegnum rafskaut frá 

yfirborði húðar með skynjara sem magnaði það upp og umbreytti í stafræn form. 

Skynjarar söfnuðu rafmerkjum við 1600 Hz og síuðu frá merkin með háhleypi síu við 

30 Hz. Bandbreidd merkis frá skynjara var 16-500 Hz. Merki frá skynjara voru send 

þráðlaust til mælitækis tengt tölvu. Kine live forritið vann úr merkinu en forritið er búið 

algrími (e. algorythm) sem getur greint tímabil vöðvavinnu og styrk merkis. 

„Gap― (e. micro breaks) viðmót Kine Live forrits var notað. Í því er áhersla lögð á 

að mæla hvíldartímabil milli vöðvasamdrátta, hvíldartímabil talin af forritinu og lengd 

mæld. Þessi hvíldartímabil eru í ensku máli kölluð „EMG gaps― (e. micro breaks) og 

eiga að vera minna en 0,5% af hámarks viljastýrðri vöðvaspennu og vara í 0,2 

sekúndur að lágmarki (Veiersted o.fl., 1993).   

Kine Live forrit gaf merki ef vöðvi náði ekki hvíldarhléi á fyrirfram ákveðnu tímabili, 

og veitti endurgjöf um of mikið álag í spennu. 

Stillingar voru ákvarðaðar í forritinu. Lengd tímabila fyrir hvert hvíldarhlé var stillt á 

60 sekúndur og máttu ekki líða meira en 60 sekúndur í samfelldri vöðvavinnu án 

þess að vöðvi næði að slaka á. Klukka taldi niður frá 60 sekúndum og gaf hljóðmerki 

um of mikið álag (e. overload period) ef 60 sekúndur liðu áður en vöðvaspenna fór 

undir viðmið (On/Off viðmið). Forritið mældi fjölda tímabila og lengd, þegar álag var of 

mikið.  

Kine live forritið skilgreindi ON/OFF viðmið á tveimur sekúndum út frá lægsta gildi 

mældrar slökunarspennu (Rest Value) með margfeldi fasta 3 (Rest Multiplier = 3) og 

ferningsmeðaltal 50 (e. Root-Mean-Square). Forritið skilgreindi virka vöðvavinnu 

(ON) ef spenna var jöfn eða meira en þreföld slökunarspenna og varði lengur en 50 

millisekúndur. Væri spenna virk (ON) í meira en í 60 sekúndur heyrðist hljóðmerki, 

sem var viðvörun um of mikið álag. Til að hvíldartímabil skráðist þurfti virkni í vöðvum 

að vera minni en þreföld slökunarspenna í 2 sekúndur (Veiersted, Forsman, Hansson 

og Mathiassen, 2013).  

Kine live forritið mældi bæði tíma og styrk (µV) vöðvavirkni. Styrk spennu er hægt 

að kalla fram í forritinu í raungildi og hlutfallslegu gildi. Nákvæmni mæligilda voru; tími 

+/- 10 millisek. og styrkur +/- 4 µV. 
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Í upphafi mælinga og endurgjafar vöðvarits voru vöðvaritsgildi (e. EMG) kvörðuð með 

mesta ísómetríska viljastýrða samdrætti (EMGmax) herðavöðva á hvorri hlið. 

Framkvæmd kvörðunar var í samræmi við ráðleggingar SENIAM. Þátttakanda var 

sagt að sitja með handleggi slaka niður með hlið. Hann var síðan beðinn um að lyfta 

öxl að eyra, halla höfði samtímis aftur og að öxl og um leið snúa andliti frá öxl. 

Þátttakandi var beðinn um að halda stöðunni meðan rannsakandi gaf mótstöðu á öxl 

og höfuðhreyfingu. Þátttakandi var beðinn að halda á móti í 5–6 sekúndur og gildi 

hámarksvöðvaspennu sem stýra má með vilja eða viðmiðunargildi var skráð (e. 

Referenc Value). Strax á eftir var slökunarspenna mæld með því að biðja 

þátttakanda að hvíla hendur á borði í góðri slökunarstöðu, loka augum og anda djúpt 

og rólega að sér á meðan talið var upp að fjórum og slaka vel á herðum við útöndun 

meðan talið var upp að fjórum. Þetta var gert í tvígang og gildi slökunarspennu skráð.  

Þegar kvörðun var lokið var þátttakandi beðinn um að halda áfram vinnu við tölvu 

eða vinna önnur verkefni, sem fyrir lágu, á meðan vöðvarit var mælt. 

 

Skráð voru eftirfarandi gildi vöðvaritsmælinga: 

 Fjöldi ofálagstímabila 

 Meðaltími ofálagstímabila (sek.) 

 Slökunarspenna (µV) (Rest Value)  

 Hámarksspenna sem stýra má með vilja (µV) (EMGmax) (Referenc Value)  

 Fjöldi hvíldarhléa á klukkutíma (umbreytt í fjölda hvíldarhléa á mínútu)  

 Meðallengd hvíldarhléa (sek.) 

 Meðalspenna sem hlutfall af hámarki viljastýrðrar vöðvaspennu (%) 

 Hlutfall tíma sem vöðvaspenna var undir ON/OFF mörkum (%) (Relative Rest 

Time) 

 Meðalspenna vöðvavinnu fyrir ofan ON/OFF mörk (þ.e. spenna er eingöngu 

skráð þann tíma sem vöðvavinnan er yfir fyrirfram ákveðinni spennu, sem var 

ákveðin jöfn þrefaldri hvíldarspennu) (µV) 

 

Vöðvaritsgildi voru birt í Kine Live forriti og vistuð þar undir númeri þátttakanda og 

dagsetningu mælingar (mynd 5.).  
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Mynd 5. Vöðvarit af hægri herðavöðva. 
Gul flögg gefa til kynna tímabil ofálags í vöðvaspennu.  

 

3.12 Tölfræðileg úrvinnsla gagna 

Við úrvinnslu gagna voru gögn greind með aðstoð Excel töflureiknis, „LimeSurvey― 

könnunarkerfis Landspítala (LimeSurvey, 2004) og SPSS 20 tölfræðiforrits (SPSS-

20, 2011). Lýsandi tölfræði var notuð og meðaltöl og staðalfrávik fundin fyrir allar 

breytur.  

Óháð t-próf (e. Independent t-test) var notað til að bera saman hópa; hóp með 

verk og tímabil ofálags í vöðvaspennu og hóp með verk án tímabila ofálags í 

vöðvaspennu. Einnig var borin saman hópur með verk og tímabil ofálags í 

vöðvaspennu og hópur þeirra sem voru verkjalausir en voru með tímabil ofálags í 

vöðvaspennu. Að lokum var skoðað hvort munur væri á læknariturum sem vinna á 

miðstöð um sjúkraskrárritun og læknariturum sem vinna sem sérgreinaritarar inni á 

klínískum deildum. 

Reiknað var út frá meðaltölum hópanna. Miðað var við 5% marktektarkröfu 

(P≤0,05). 

Parað t-próf (e. Paired Samples t-test) var notað til að meta árangur meðferðar. 

Reiknað var út frá meðaltölum þjálfunarhópsins fyrir fjölda hvíldarhléa, meðallengd 

hvíldarhléa (sek.), hlutfall tíma sem vöðvaspenna var undir ON/OFF mörkum, fjölda 

tímabila ofálags í vöðvaspennu, meðallengd tímabila ofálags, meðalspennu sem 
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hlutfall af hámarks viljastýrðri vöðvaspennu og að lokum meðalspennu vöðvavinnu 

fyrir ofan ON/OFF mörk. Miðað var við 5% marktektarkröfu (P≤0,05).  

Í byrjun var árangur þjálfunar skoðaður út frá aðskildum gildum frá hægri og vinstri 

herðavöðva. 

Til að auka styrk gagna við útreikning var gildum frá hægri og vinstri herðavöðvum 

steypt saman hjá hverjum þátttakanda.  

Spearman´s Roh fylgnipróf var notað til að reikna fylgni milli huglægs mats 

þátttakenda á verk í herðavöðvum með sjónrænum verkjakvarða (VAS) og mældum 

vöðvaritsgildum. 
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4 Niðurstöður 

 

Í þessum kafla er fyrst greint frá niðurstöðum spurningalistakönnunar sem lögð var 

fyrir læknaritara Landspítala. Greint verður frá niðurstöðum vöðvaritsmælinga á hægri 

og vinstri herðavöðvum og fjallað um hvort munur er á vöðvaritsmælingum hóps með 

verki og mæld tímabil ofálags í vöðvaspennu og hóps þeirra sem voru með verki án 

mældra tímabila ofálags í vöðvaspennu. Síðan verður fjallað um hvort munur hafi 

komið í ljós á vöðvaritsmælingum þeirra sem voru með verki og mæld tímabil ofálags 

í vöðvaspennu og hinna sem voru verkjalausir með mæld tímabil ofálags í 

vöðvaspennu í herðum og öxlum. Einnig verður athugað hvort munur er á 

vöðvaritsmælingum þeirra sem annars vegar tilheyra miðstöð um sjúkraskrárritun og 

hins vegar hópi ritara sérgreina inni á klínískum deildum. 

Að lokum verður greint frá árangri þjálfunar við að draga úr spennu og verkjum í 

herðavöðvum.  

 

4.1 Brottfall  

Þátttaka í spurningakönnun var 63% (N=72). Fimmtíu og einn (70%) þeirra sem 

svöruðu voru með verki í herðum og öxlum og bauðst að taka þátt í rannsókn á 

árangri vöðvarits endurgjafar við að draga úr vöðvaspennu og vinnutengdum 

verkjum. Af þeim þáðu 36 að taka þátt. Eingöngu 19 uppfylltu sett skilyrði fyrir 

þátttöku í rannsókninni og af þeim tóku 16 þátt.  

Framkvæmt var klínist mat á þeim til að útiloka að taugaskaði gæti skýrt verki eða 

óþægindi. Einn þáttakandi reyndist hafa einkenni sem gæti bent til taugaskaða og var 

útilokaður frá þátttöku en undir lok rannsóknar var annar þátttakandi greindur með 

brjósklos og því útilokaður frá áframhaldandi þátttöku. Þátttakendur voru 14. 

 

4.2 Niðurstöður úr spurningalistakönnun 

Fjöldi þeirra sem fengu sendan spurningalist um verki og óþægindi í hreyfi og 

stoðkerfi (NQM) var 114 og var svarhlutfall 63% (N=72). Bakgrunnsbreytur 

þátttakenda má sjá í töflu 2. 
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Tafla 2: Bakgrunnur þátttakenda. 

  

Meðalaldur 52ár (12) 

Meðalstarfsaldur  14 ár (10) 

Meðalvinnutími á viku 36,5 klst. (8) 

Meðalvinnutími við tölvu á dag 7 klst. (11) 

Hlutfall rétthentra einstaklinga 94,5%  

Hlutfall með liðagigt eða aðra þekkta gigtarsjúkdóma 18% 

Hlutfall sem notar vöðvaslakandi lyf 19,5% 

Hlutfall sem stundar líkamsrækt reglulega 65% 

Hlutfall sem stundar slökun reglulega 22% 

(Staðalfrávik) 

 

Þegar bornir voru saman þeir sem voru með verki í herðum og öxlum og hinir 

verkjalausu reyndist hvorki vera marktækur munur á hópunum varðandi starfsaldur, 

fjölda vinnutíma á viku né hve lengi var unnið við tölvu á degi hverjum. Hóparnir 

lögðu jafn mikla stund á líkamsrækt og slökun. 

Spurt var um óþægindi (sársauka, verki eða ónot) í hálsi og hnakka, herðum og 

öxlum, olnboga, úlnlið og höndum, efri hluta baks og neðri hluta baks. Einnig var 

spurt um áhrif verkja á virkni í starfi og á daglegt líf. Að lokum var spurt um samband 

verkja og vinnu. Niðurstöður má sjá í töflu 3. 



39 

Tafla 3: Líðan þátttakenda; verkir í hreyfi- og stoðkerfi. 

 Háls  
eða hnakki 

Herðar eða 
axlir 

Olnbogi Úlnliðir  
og hendur 

Efri hluti  
Baks 

Neðri hluti baks 

Hafði verkir sl. 12 mán. 72,2% 69,4% 19,4% 52,8% 45,8% 64% 

Hafði verki meira en 30 daga á sl.  
12 mán.en ekki daglega  

23,6% 27,8% 5,5% 16,7% 20,8% 22,2% 

Gat ekki stundað dagleg störf vegan verkja einhvern tíma sl. 12 mán. 13,8% 8,3% 1,4% 5,6% 5,5% 11% 

Hefur slasast fyrir minna en 30 dögum 0 0 0 1,4% 0  

Hafði einhvern tíman skipt um starf vegan verkja  2,8% 5,5% 0% 1,4% 2,8% 5,5% 

Hafði verki sl. 7 daga 54,2% 59,7% 9,7% 30,5% 27,8% 43% 

Taldi samband milli verkja og vinnu sinnar 65% 57% 13,9% 36% 34,7% 45,8% 

Taldi samband milli verkja og vinnuálags 48,6% 44,4% 8,3% 27,8% 27,8% 32% 

Taldi samband milli verkja og eigin líkamsbeitingu 48,6% 37,5% 11,1% 20,8% 25% 34,7% 

Taldi samband milli verkja og vinnuaðstöðu sínar 26,4% 27,8% 6,9% 18% 16,6% 25% 

Taldi verkir hafa dregið úr virkni í starfi og heima sl. 12 mánuði 30% 23,6% 2,8% 19% 12,5% 25% 

Taldi verkir hafa dregið úr virkni í frítíma 29% 25% 4% 18% 12,5% 26,4% 

Hefur ekki getað stundað dagleg störf (heima eða að heiman) í 1-7 
daga sl. 12 mán. 

16% 11% 2,8 6,9% 9,7% 16,7% 

Hefur leitað til læknis/sjúkraþjálfara vegna verkjanna 33% 30% 7% 18% 18% 23,6% 

Mat verki með á sjónrænum verkjakvarða (VAS) 4,5,6 og 7 29% 33,3% 5,5% 20,8% 20,8% 36% 

Mat verki með á sjónrænum verkjakvarða (VAS)  
8, 9 og 10 

72,2% 12,5% 1,4% 4,2% 4,2% 8,3% 

 
N=72
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4.2.1 Herðar og axlir  

Sjötíu prósent (N=51) ritaranna höfðu einhvern tíma á síðastliðnum 12 mánuðum 

fundið fyrir óþægindum eða verkjum í herðum og öxlum og hjá tæplega 28% þeirra 

höfðu verkirnir staðið lengur en 30 daga en þó ekki daglega. Tæplega 60% ritara 

höfðu fundið fyrir verkjum einhvern tíma á undanförnum 7 dögum fyrir könnunina. 

Rúmlega 8% höfðu einhvern tíma á undanförnum 12 mánuðum fyrir könnun ekki 

getað stundað dagleg störf vegna verkja í herðum og öxlum. 

Tæplega 57% þátttakenda töldu vera samband milli starfs og verkja og rúmlega 

44% töldu það tengjast vinnuálagi, rúmlega 37% við eigin líkamsbeitingu og rúmlega 

28% við vinnuaðstöðu. 

Rúmlega þriðjungur þátttakenda mat verki sína á sjónrænum verkjakvarða (VAS) 

 4, 5, 6 og 7 en 12,5% mat þá 8, 9 og 10 á verkjakvarðanum. 

 

4.2.2 Háls og hnakki 

Rúmlega 72% (N=56) læknaritara sem svöruðu spurningalistanum höfðu fundið fyrir 

óþægindum eða verkjum í hálsi eða hnakka einhvern tíma á síðastliðnum 12 

mánuðum og þar af tæpur fjórðungur lengur en í 30 daga en ekki daglega. Rúmlega 

helmingur hafði fundið fyrir verkjum í hálsi og hnakka einhvern tíma á síðastliðnum 7 

dögum. Tæplega 14% höfðu einhvern tíma ekki getað stundað dagleg störf vegna 

verkja í hálsi og hnakka á undanförnum 12 mánuðum.  

Rúmlega 65% töldu vera samband milli starfs og verkja og tæplega helmingur taldi 

þá tengjast vinnuálagi. Sama hlutfall tengdi verki líkamsbeitingu sinni og rúmlega 

fjórðungur vinnuaðstöðu. 

Tæplega þriðjungur mat verki sína á sjónrænum verkjakvarða (VAS) 4, 5, 6 og 7 

en rúmlega 11% mat þá 8, 9, og 10 á verkjakvarðanum. 

 

4.3 Niðurstöður vöðvaritsmælinga  

Þátttakendum sem svöruðu spurningunni „Hefur þú haft óþægindi í herðum og öxlum 

á síðastliðnum 12 mánuðum― játandi (N=51) var boðið að taka þátt í þjálfunarhluta 

rannsóknar. Auk þess að vera með eða finna fyrir verkjum í herðum og öxlum var 

það skilyrði sett fyrir þátttöku, að það mældust tímabil með ofálagi í vöðvaspennu í 
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herðavöðvum í 30 mínútna vöðvaritsmælingu við hefðbundin störf við tölvu á 

vinnustað. 

Til að greina þá sem uppfylltu þessi skilyrði var gerð vöðvaritsmæling á hægri og 

vinstri herðavöðvum í 30 mínútur við hefðbundin störf við tölvu á vinnustað. 

 

4.3.1 Vöðvaritsgildi við upphaf rannsóknar 

Af þeim 51 sem höfðu verki í herðum og öxlum þáðu 36 að taka þátt í 

vöðvaritsmælingu á herðavöðvum. Nítján mældust með tímabil ofálags í 

vöðvaspennu og þáðu 16 að taka þátt í þjálfun við að draga úr ofálagi vöðvaspennu 

og fjölga hvíldarhléum með það að markmiði að draga úr verkjum. Tveir heltust úr 

lestinni þar sem þeir höfðu einkenni um taugaskaða, sem kynni að hafa skýrt verki 

eða óþægindi. Þátttakendur í þjálfunarhópnum voru 14.  

Þeim 21 einstaklingum sem voru verkjalausir í herðum og öxlum var boðin 

vöðvaritsmæling á herðavöðvum til að fá samanburð við hóp þeirra sem voru með 

verki. Fimmtán þátttakendur þáðu mælingu og mældust 10 með tímabil ofálags í 

vöðvaspennu. Vöðvaritsgildi þeirra má sjá í töflu 4.  

Með tölfræðilegum útreikningum með óháðu t-prófi sést ekki marktækur munur við 

upphaf rannsóknar á meðaltölum vöðvaritsgilda hóps með verki og tímabil ofálags í 

spennu herðavöðva og hóps með verki án tímabila ofálags. Ekki fannst heldur 

marktækur munur á meðaltölum hóps með verki og tímabil ofálags í spennu 

herðavöðva og hóps án verkja en með tímabil ofálags. 

Með Spearman´s roh tölfræðiprófi fannst ekki marktæk fylgni milli huglægs mats á 

verk í herðavöðvum með sjónrænum verkjakvarða og vöðvaritsgilda í herðavöðvum 

við upphaf þjálfunar.  

Borin voru saman meðaltöl vöðvaritsgilda herðavöðva læknaritara sem starfa á 

miðstöð um sjúkraskrárritun (MSR) og læknaritara sérgreina sem starfa inni á 

klínísku sviðunum sem hafa verki og ofálagstímabil í vöðvaspennu. 

Meðaltalsvöðvaritsgildi þeirra má sjá í töflu 5. Með tölfræðilegum útreikningum með 

óháðu t-prófi sést ekki marktækur munur milli hópanna við upphaf rannsóknar eftir 

vinnustöðum; annars vegar þeir sem starfa á miðstöð um sjúkraskrárritun og hins 

vegar þeir sem vinna inni á klínískum deildum (tafla 5). 
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Tafla 4: Niðurstöður vöðvaritsmælinga á herðavöðvum við upphaf rannsóknar 

 Hópur með verk án tímabila 

ofálags í vöðvaspennu 

(N=17) 

Hópur með verk, 

með tímabil ofálags í 

vöðvaspennu 

(N=14) 

Hópur án verkja, 

með tímabil ofálags í 

vöðvaspennu 

(N=10) 

 hægri vinstri hægri vinstri hægri vinstri 

Fjöldi ofálagstímabil    4,3(4,1) 3(4) 7(8,2) 3,6(6,4) 

Meðallengd (sek.) tímabila ofálags   33,5(29) 35,6(51) 46,8(41) 31,6(47) 

Fjöldi hvíldarhléa á mín. 2,6(1,8) 0,8(1,2) 2,6(1,5) 1,3(1,44) 3,1(2,2) 2,3(1,9) 

Meðaltími (sek.) allra hvíldarhléa  58(86) 527(743,4) 40(65,3) 465(766) 11,7(19) 170(303) 

Meðalspenna sem hlutfall (%) af hámarks vöðva-

spennu sem stýra má með vilja  

3,8(4) 8,8(9,8) 4,9(2,9) 6,8(7) 5(2,7) 3,2(3,4) 

Hlutfall tíma (%) sem vöðvaritsgildi eru undir ON/OFF 

mörkum  

1,6(1,6) 6,2(9,2) 1(1) 3,8)6,6) 0,8(0,6) 1,6(2,9) 

Slökunarspenna (µV) 1,6(0,3) 5,2(3,8) 2,5(3) 4,4(2,9) 2,4(1,2) 5,9(6,1) 

Hámarks vöðvaspenna (µV) sem stýra má með vilja  271(230) 210(322) 303(160) 489(446) 375(343) 856(439) 

Meðalspenna (µV) tíma sem vöðvavinna var yfir ON 

/OFF mörkum  

8,2(6,4) 13,8(12) 7,77(5,3) 8,8(7,9) 6,4(3,17) 8,8(15,5) 

Gildi: Meðaltal (staðalfrávik)  
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Tafla 5: Samanburður hópa læknaritara við ólíkar starfsaðstæður við upphaf rannsóknar 

 MSR* 
(N=6) 

Sérgreinar** 
(N=8) 

Munur p-gildi Öryggisbil 

Fjöldi ofálagstímabil h. megin 5,3 (5,6) 3 (1,7) 1,8 (2,2) 0,42 -3 ; 6,7 

Fjöldi ofálagstímabil v. megin 4 (4,9) 2 (2,7) 2 (2) 0,33 -2,5 ; 6,8 

Meðallengd (sek.) tímabila ofálags h. megin  24,6(29) 40(29,5) -15,6(16) 0,34 -50,1 ; 18,8 

Meðallengd (sek.) tímabila ofálags v. megin  44(68) 29(37) 14,8(28) 0,61 -46,9 ; 76,5 

Fjöldi hvíldarhléa á mín. h. megin 2,2 (2) 3 (0,7) - 0,8 (0,8) 0,34 -155 ; 58 

Fjöldi hvíldarhlé á mínútu v. megin 1,6 (1,7) 1(1) 0,5 (0,8) 0,53 -72,9 ;133 

Meðaltími (sek.) allra hvíldarhléa h. megin  56(89) 25,4(26) 30,4(35,) 0,4 -46,4 ; 107,3 

Meðaltími (sek.) allra hvíldarhléa v. megin 541,5 (872) 388(706) 153(424) 0,72 -771 ; 1077,5 

Meðalspenna sem hlutfall (%) af hámarks viljastýrðri vöðvaspennu h. megin 5,9(3,4) 3,9(2,2) 1,9(1,5) 0,23 -1,4 ; 5,3 

Meðalspenna sem hlutfall (%) af hámarks viljastýrðri vöðvaspennu v. megin 7,5(5,5) 7,6(3,2) -0,1(32,4) 0,95 -5,4 ; 5,1 

Hlutfall tíma (%) sem vöðvaspenna var undir ON/OFF mörkum h. megin 1,4(1,5) 0,68(0,27) 0,7(0,5) 0,19 -0,4 ; 1,9 

Hlutfall tíma (%) sem vöðvaspenna var undir ON/OFF mörkum  v. megin 5,8(9,5) 2,3(3,1 3,4(3,5) 0,35 -4,3 ; 11,2 

Slökunarspenna (µV) h. megin 3,3 (4,2) 1,8 (0,2) 1,5(1,6) 0,34 -1,9 ; 5 

Slökunarspenna (µV) v. megin  3,9 (2,1) 4,8 (3,6) -0,8 (1,6) 0,59 -4,3 ; 2,6 

Hámarks vöðvaspenna (µV) sem stýra má með vilja h. megin  287,5(208) 319(109) 31,7(89) 0,72 -225 ; 161 

Hámarks vöðvaspenna (µV) sem stýra má með vilja v. megin 517(534) 462(381) 54(248) 0,83 -486 ; 594 

Meðalspenna (µV) vöðvavinnu yfir ON /OFF mörkum h. megin 9,6(6,6) 5,9(2,9) 3,7 (2,7) 0,19 -2,2 ; 9,7 

Meðalspenna (µV) vöðvavinnu yfir ON /OFF mörkum v. megin 9,4(8,7) 8,1(7,8) 1,2 (4,4) 0,77 -8,3 ; 10,9 

Gildi: Meðaltal (staðalfrávik) þeirra sem hafa verki og ofálagstímabil í vöðvaspennu. 
Tölfræðileg marktekt miðuð við P ≤ 0,05 (öryggisbil). 
*MSR Miðstöð um sjúkraskráritun. **Ritarar sérgreina inn á klíniskum deildum  
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4.4 Niðurstöður þjálfunar 

Þegar vöðvaritsgildi einstakra þátttakenda eru skoðuð kemur í ljós mikill breytileiki 

milli mælinga; við upphaf þjálfunar, í fimm þjálfunartímum og 10 vikum eftir að þjálfun 

lýkur. Á myndum 6 og 7 má sjá dæmi um breytingar á gildum einstaklings nr. 1, sem 

var valinn af handahófi og sýnir dæmigerðar mælingar við þjálfun hópsins. Hjá 

þessum einstaklingi sést að ofálagstímabilum í vöðvaspennu í vinstri herðavöðva 

fækkar frá upphafsmælingu til mælingar sem gerð er 10 vikum eftir að þjálfun líkur. 

Hvíldarhléum fjölgar einnig bæði í hægri og  vinstri herðavöðva. Meðalspennan sem 

hlutfall af hámarksspennu sem stýra má með vilja lækkar í vinstri herðavöðva og 

hvíldarspenna í báðum hliðum. 

 

Mynd 6. Árangur þjálfunar einstaklings við að draga úr fjölda tímabila 
                       ofálags og fjölga hvíldarhléum í herðavöðva.  

 

      

Mynd 7. Árangur þjálfunar einstaklings við að draga úr spennu í herðavöðva.  
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Við útreikning á árangri þjálfunar var reiknað út frá meðaltölum þjálfunarhópsins. Í 

töflu 6 má sjá vöðvaritsgildi frá hægri og vinstri herðavöðva við upphaf þjálfunar (T.I) 

og 10 vikum eftir að þjálfun lauk (T.II). 
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Tafla 6: Vöðvaritsgildi hægri og vinstri herðavöðva þjálfunarhóps í upphafi þjálfunar (T.I) og 10 vikum eftir að þjálfun lauk (T.II). 

 T.I T.II Breyting  p-gildi Öryggisbil 

Fjöldi ofálagstímabila  h. megin 4,3 (4,1) 2 (2,1) 2,3(3,1) 0,018 0,45 ; 4,11 

Fjöldi ofálagstímabila v. megin 3,1(4) 2,1(2,3) 0,9 (4,7) 0,47 -1,79 ; 3,65 

Meðallengd (sek) tímabila ofálags h. megin 33,5(30) 33,5(47) 0,007 1 -32,3 ; 32,39 

Meðallengd (sek) tímabila ofálags v. megin 35,6(51) 21,2(27,6) 14,3 0,4 -21,2 ; 49,9 

Fjöldi hvíldarhléa á mínútu h. megin 2,6(1,5) 3,4(1,3) 0,8 (1,67) 0,089 -1,79 ; 0,14 

Fjöldi hvíldarhléa á mínútu v. megin 1,3(1,44) 3,1 (7) 1,8(2) 0,008 -3 ; - 0,54 

Meðaltími (sek.) allra hvíldarhléa h. megin  40(65,3) 12,2(14) 28,3(67,8) 0,142 -10,8 ; 67,5 

Meðaltími (sek.) allra hvíldarhléa v. megin  465(766) 20,8 (25,3) 444 (766,8) 0,049 1,5 ; 887 

Meðalspenna sem hlutfall (%) af hámarks viljastýrðri vöðvaspennu h. megin 4,9(3) 6,7(3) -1,8(2) 0,009 -3 ; -0,5 

Meðalspenna sem hlutfall (%) af hámarks viljastýrðri vöðvaspennu v. megin  6,8(7) 5,9 (3,5) 0,9(8,5) 0,7 -4 ; 5,8 

Hlutfall (%) tíma sem vöðvaspenna var undir ON/OFF mörkum h. megin 1(1) 1,2(0,68) -0,24(0,96) 0,364 -0,8 ; 0,31 

Hlutfall (%) tíma sem vöðvaspenna var undir ON/OFF mörkum v. megin 3(6,6) 1,2(0,9) 2,5(6,6) 0,17 -1,2 ; 6,3 

Slökunarspenna h. megin (µV) 2,6(3) 1,6 (0,2) 0,9 (2,9) 0,2 -0,8 ; 2,6 

Slökunarspenna v. megin (µV)  4,4(2,9) 1,7 (0,2) 2,7(2,9) 0,005 1; 4 

Hámarks vöðvaspenna (µV) sem stýra má með vilja h. megin.  303(160) 202,7(193) 100(211,6) 0,099 -21 ; 222 

Hámarks vöðvaspenna (µV) sem stýra má með vilja v. megin  489(446) 216(223) 273(543) 0,082 -39,9 ; 587 

Meðalspenna (µV) vöðvavinnu yfir ON /OFF mörkum h. megin  7,8(5,3) 11,3(4,8) -3,6(6) 0,046 -7 ; -0,07 

Meðalspenna (µV) vöðvavinnu yfir ON /OFF mörkum v. megin  8,8(7,9) 11,1 (5,8) -2,3(10) 0,39 -8 ; 3,4 

Gildi: Meðaltal(staðalfrávik)  
Tölfræðileg marktækni miðuð við P ≤ 0,05 (öryggisbil)  
N=14 
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Við þjálfun varð marktæk fækkun ofálagstímabila í vöðvaspennu í hægri herðavöðva 

eða um 2,3 tímabil (p=0,018) en ekki varð marktæk breyting á fjölda hvíldarhléa á 

mínútu. Hins vegar varð marktæk fjölgun á hvíldarhléum á mínútu í vinstri 

herðavöðva eða um 1,8 hvíldarhlé (p=0,009). Það dró marktækt úr meðaltíma allra 

hvíldarhléa í vinstri herðavöðva eða um 444 sekúndur (p=0,049). 

Meðalspenna sem hlutfall af hámarks viljastýrðri vöðvaspennu jókst marktækt 

í hægri herðavöðva eða um 1,8% (p=0,009) og einnig meðalspenna yfir ON/OFF 

mörkum í hægri herðavöðva eða um 3,6 µV (p=0,046). 

Slökunarspenna lækkaði marktækt í vinstri herðavöðva eða um 2,7 µV (p=0,005) 

(tafla 6). 

 Þátttakendur skráðu huglægt mat sitt á sjónrænum verkjakvarða á verk í 

herðavöðvum við upphaf þjálfunar og 10 vikum eftir að þjálfun lauk. Meðaltal þeirra 

gilda má sjá í töflu 7. 

 

Tafla 7: Huglægt mat þátttakenda á verk með sjónrænum verkjakvarða fyrir hægri og 

vinstri herðavöðva við upphaf þjálfunar (T.I) og 10 vikum eftir að þjálfun lauk (T.II). 

  (T.I)  (T.II) Breyting  p-gildi Öryggisbil 

Hægri 4,5(2) 3,5(2) 1(2) 0,066 -0,09 ; 2,5 

Vinstri 4,5(2,5) 4(2) 0,5(3) 0,5 -1,2 ; 2,4 

Gildi: Meðaltal VAS (staðalfrávik).  
Tölfræðileg marktekt miðuð við P ≤ 0,05 (öryggisbil). 
N=14 

 

Ekki varð marktæk breyting á huglægu mati þátttakenda með sjónrænum 

verkjakvarða (VAS) á verk í herðavöðvum við þjálfun (tafla 7). Breyting varð þó meiri 

hægra megin þó ekki væri hún marktæk, þar sem huglægt mat á verk lækkaði frá 4,5 

í 3,5 en vinstra megin lækkaði matið frá 4,5 í 4,0. 

Ekki fannst fylgni milli huglægs mats þátttakenda á verk við nein gildi vöðvaspennu 

í herðavöðvum við lok þjálfunar. 

Til að skoða hvort fjölgun þátttakenda í rannsókninni hefði haft áhrif á niðurstöður 

þjálfunarinnar var styrkur gagnanna aukinn með því að steypa sama vöðvaritsgildum 

frá hægri og vinstri herðavöðva þátttakenda og gerður tölfræðilegur útreikningur á 

þeim með pöruðu t-prófi. Niðurstöður þeirra útreikninga má sjá í töflu 8. 
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Tafla 8: Vöðvaritsgildi þjálfunarhóps við upphaf þjálfunar (T.I) og 10 vikum eftir að 

þjálfun lauk (T.II), samanlögð gildi hægri og vinstri herðavöðva. 

 

 T.I T.II Breyting p-gildi Öryggisbil 

Fjöldi ofálagstímabila 3,7(4) 2 (2) 1,6(4) 0,043 0,055 ; 3 

Meðallengd (sek) tímabila 

ofálags 

34,5(40,8) 27,4(38,2) 7(58,3) 0,52 -15,4 ; 30 

Fjöldi hvíldarhléa á 

mínútu 

2(1,6) 3,3(1,6) -1,3(1,9) 0,001 -2 ;- 0,5 

Meðaltími (sek.) allra 

hvíldarhléa 

253(576) 16,5(20,5) 236(574) 0,038 13,4 ; 459 

Meðalspenna sem hlutfall 

(%) af hámarks viljastýrðri 

vöðvaspennu 

5,9(5,4) 6,3(3,3) -0,4 (6,2) 0,7 -2,8 ; 1,9 

Hlutfall (%) tíma sem 

vöðvaspenna var undir 

ON/OFF mörkum 

2,4(4,8) 1,2(0,7) 1,1(4,8) 0,21 -0,7 ; 3 

Slökunarspenna (µV) 3,5(3,0) 1,6(0,2) 1,8 (3) 0,004 0,63 ; 3 

Hámarks vöðvaspenna 

(µV) sem stýra má með 

vilja 

396 (342,6) 209(205) 187(413) 0,024 26,6 ; 347,6 

Meðalspenna (µV) 

vöðvavinnu yfir  

ON /OFF mörkum 

8,2(6,6) 11(5) -2,9(8) 0,065 -6 ; 0,2 

Gildi: Meðaltal(staðalfrávik).  
Tölfræðileg marktekt miðuð við P ≤ 0,05. 

 

Þegar gildi vöðvarits frá hægri og vinstri herðavöðva voru lögð saman varð marktæk 

fækkun ofálagstímabila í vöðvaspennu við þjálfun eða um 1,6 tímabil (p=0,043) og 

hvíldarhléum á mínútu fjölgaði marktækt eða um 1,3 hlé á mínútu (p=0,001) (mynd 

8). Meðaltími allra hvíldarhléa styttist marktækt eða um 236 sekúndur (p=0,038) og 

slökunarspenna lækkaði marktækt um 1.8 µV (p=0,004). Hámarks viljastýrð 

vöðvaspenna jókst marktækt um 187µV (p= 0,024) (tafla 8). 
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Mynd 8. Árangur þjálfunar. Gildum hægri og vinstri herðavöðva steypt saman. 

 

Þegar borin voru saman meðaltalsgildi vöðvarits herðavöðva eftir þjálfun, annars 

vegar þeirra sem starfa á miðstöð um sjúkraskrárritun og hins vegar læknaritara 

sérgreina sem starfa inni á klínísku sviðunum var marktækur munur á fjölda tímabila 

ofálags í vöðvaspennu í vinstri herðavöðva (p=0,005). Meðaltal hóps á miðstöð um 

sjúkraskrárritun var 0,33 tímabil en sérgreinaritara 3,33 tímabil. Að öðru leyti var ekki 

munur milli hópanna.  

 

4.5 Mat þátttakenda á þjálfuninni 

Þátttakendur svöruðu spurningalista (fylgiskjal V) um mat á þjálfunarhluta 

rannsóknarinnar. Spurt var um væntingar þeirra til þjálfunarinnar, framkvæmd hennar 

og huglægt mat þeirra á árangri með tilliti til verkja, spennu og meðvitund þeirra um 

spennu og verki. 

Unnið var úr 11 svörum en þrjú 

skiluðu sér ekki. Fimm töldu þjálfunina 

uppfylla væntingar sínar að öllu leyti, 

fimm að miklu leyti en einn að nokkru 

leyti.  

Það var áhugavert að 8 þátttakendur 

töldu verki hafa minnkað, þrír töldu 

spennu hafa minnkað og 10 að 

meðvitund um spennu og verki hefði aukist (myndir 9 - 11). 

Þáttakendur gáfu þjálfuninni nokkuð háa einkunn á kvarðanum 0 - 10, sjö þeirra 

gáfu einkunina 10, einn gaf 9, tveir gáfu 8 og einn gaf einkunina 6. 

Mynd 9. Huglægt mat á árangri af þjálfuninni með tilliti til verkja. 
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Mynd 10. Huglæg mat á árangri af þjálfuninni með tilliti til 
spennu. 

Mynd 11. Huglægt mat á árangri af þjálfuninni með tilliti til 
meðvitundar um spennu og verki. 
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5 Umræða 

Markmið þessa meistaraverkefnis var að gera klíníska rannsókn á árangri þjálfunar 

með endurgjöf vöðvarits við að draga úr vöðvaspennu og vinnutengdum verkjum 

meðal þeirra sem vinna við tölvur. Tilgangur verkefnisins var að meta hvort slík 

meðferð sé árangursrík við vinnuvistfræðilega ráðgjöf fyrir þá sem vinna við tölvur og 

hafa verki í herðum og öxlum. 

Við þjálfun var leitast við að ná árangri við að draga úr spennu í herðavöðvum 

með því að beina athyglinni að tímabilum ofálags í vöðvaspennu, draga úr þeim eða 

að koma í veg fyrir að þau myndist og fjölga hvíldarhléum.  

Til að greina líðan læknaritara Landspítala og velja þátttakendur í rannsóknina 

var lagður spurningalisti fyrir þá um verki í hreyfi- og stoðkerfi. Vöðvaspenna, fjöldi 

tímabila ofálags í vöðvaspennu og fjöldi hvíldarhléa meðal annarra vöðvaritsgilda var 

síðan mælt með vöðvariti frá yfirborði húðar hjá þeim sem höfðu haft vinnutengda 

verki í herðum og öxlum á síðastliðnum 12 mánuðum. Þeir nítján þátttakendur sem 

mældust með tímabil ofálags við 30 mínútna mælingu var boðin þátttaka í þjálfun 

með endurgjöf vöðvarits, sextán þáðu að taka þátt en 14 luku þjálfun.  

Áhrif þjálfunar kom fram í marktæri fækkun ofálagstímabila í vöðvaspennu í 

hægri herðavöðva og fjölgunar hvíldarhléa í vinstri herðavöðva ásamt lægri 

slökunarspennu þeim megin. Þessi árangur getur verið vísbending um að 

þátttakendur náður árangri við að draga úr vöðvaspennu í herðavöðvum meðan þeir 

unnu við tölvu. Marktæk aukning á meðalspennu átti sér stað í hægri herðavöðva, 

sem hlutfall af hámarki viljastýrðrar vöðvaspennu og einnig í meðalspennu yfir 

ON/OFF mörkum. 

Marktækar breytingar mældust ekki í öðrum vöðvaritsgildum við þjálfun.  

Unnt var að auka styrk gagna við tölfræðilegan útreikning með því að steypa 

saman gildum frá hægri og vinstri herðavöðvum, sem leiddi í ljós aukna marktekt í 

árangri þjálfunar.  

 

5.1 Vinnuumhverfismat og ráðgjöf 

Allir læknaritarar fengu ráðgjöf um vinnuvistfræði, fræðslu um líkamsbeitingu við 

tölvuvinnu og ráðgjöf um stillingu og uppröðun búnaðar með það að markmiði að 

draga úr óæskilegri vöðvaspennu við tölvuvinnu.  
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Aðlögun vinnuumhverfis að starfsmanni er mikilvæg til að draga úr líkum á 

vinnutengdum álagssjúkdómum í hreyfi- og stoðkerfi, en reynsla sýnir að það nægir 

ekki alltaf. Rannsókn Faucett og félaga 2002 sýndi góðan árangur við að draga úr 

vinnutengdum álagseinkennum í hreyfi- og stoðkerfi með fræðslu um vinnuvistfræði 

en betri árangur náðist með því að þjálfa stjórn vöðva með endurgjöf vöðvarits. 

Þátttakendur í rannsókn Faucetts og félaga skráðu daglega huglægt mat á verkjum í 

herðum með sjónrænum verkjakvarða (VAS). Hópur sem fékk þjálfun í vöðvastjórnun 

með endurgjöf vöðvarits (hópur A) bætti líðan sína meira en sá sem fékk fræðslu um 

vinnuvistfræði (hópur B) fyrstu 6 vikurnar og hélt áfram að bæta sig í 32 vikur en á 

sama tíma dró úr árangri hóps B. Við endurmat eftir 72 vikur var hópur B orðinn eins 

og við upphaf rannsóknar en hópur A hélt fengnum árangri þó hann hefði dvínað. 

Þessi rannsókn sýndi góðan árangur þjálfunar með endurgjöf vöðvarits við að draga 

úr vinnutengdum verkjum í herðavöðvum en einnig að styrking (e. reinforcement) er 

mikilvæg við að halda árangri til lengdar (Faucett o.fl., 2002). Rannsókn á árangri 

þjálfunar með endurjöf vöðvarits meðal læknaritara á Landspítala sem hófst með 

aðlögun vinnuumhverfis að starfsmanni og vinnuvistfræðilegri fræðslu gaf góða raun 

og styður niðurstöður Faucett og félaga. 

Líkamsbeiting og vöðvastjórnun hefur umtalsverð áhrif á myndun álagseinkenna í 

hreyfi- og stoðkerfi. Skortur á vitund um vöðvavirkni getur útskýrt hvers vegna 

hefðbundnar úrbætur á vinnuaðstöðu nægja ekki til að daga úr álagseinkennum 

(Peper o.fl., 2003). Árangur rannsóknar á þjálfun læknaritara Landspítala í að draga 

úr vöðvaspennu og vinnutengdum verkjum styðja þessa kenningu.  

Það er mikilvægt að ráðgjöf í vinnuvistfræði fyrir þá sem vinna við tölvur feli í sér 

kennslu og þjálfun í líkamsbeitingu og vöðvastjórnun við vinnu. Enn fremur þarf að 

huga að sálfélagslegum þáttum en þeir eru taldir hafa samverkandi áhrif á þróun 

vinnutengdra álagssjúkdóma í hreyfi- og stoðkerfi (Hannan o.fl., 2005; Larsman o.fl., 

2009; Thorn o.fl., 2007).  

5.2 Spurningalistakönnun um líðan þátttakenda 

Til að afla lýðfræðilegra upplýsinga um læknaritara á Landspítala var spurningalisti 

lagður fyrir alla læknaritara Landspítala sem byggður er á NQM spurningalistanum 

(Kuorinka o.fl., 1987). 

Flestar rannsóknir á algengi vinnutengdra verkja í hreyfi- og stoðkerfi byggja á 

huglægu mati einstaklinga á líðan sinni og hugsanlegum orsökum verkja. Það má því 
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velta fyrir sér áreiðanleika svara um verki í hálsi og öxlum samkvæmt NQM 

spurningalistanum í samanburði við klíníska skoðun, þ.e. hvort svörun um verki með 

NQM spurningalistanum samsvari vandamáli í vöðvavef. En klínískt mat á 

einstaklingum sem hafa svarað spurningalistanum hefur leitt í ljós að samsvörun er 

mest við verki í herðavöðvum og spennuverk í hnakka (Juul-Kristensen o.fl., 2006). 

Áreiðanleiki svara um verki samkvæmt spurningalistakönnun í samanburði við 

klíníska skoðun hefur þótt ásættanlegur (Perreault o.fl., 2008) og hefur aukist við að 

biðja svarendur að meta ennfremur verki samhliða á verkjakvarða. Svör þátttakenda 

við spurningu um það hvort verkir séu vinnutengdir eru talin áreiðanleg, fólk virðist 

ekki ýkja þegar spurt er um tengingu verkja við vinnu (Mehlum o.fl., 2009).  

Vinnutengdir verkir í herðum og öxlum eru algengir og í hópi þeirra sem vinna 

við tölvur er vandamálið tvisvar sinnum algengara meðal kvenna en karla (Tornqvist 

o.fl., 2009). 

Hlutfall læknaritara á Landspítala sem höfðu haft verki í herðum og öxlum á 

síðastliðnum 12 mánuðum fyrir könnunina var 70% en sambærilegar erlendar 

rannsóknir hafa leitt í ljós að á bilinu 30% til rúmlega 60% starfsmanna við tölvuvinnu 

erlendis finna fyrir verkjum.  

Hlutfall læknaritara á Landspítala sem höfðu fundið fyrir verkjum einhvern tíma 

á undanförnum 7 dögum fyrir könnunina var tæplega 60% en erlendar rannsóknir 

hafa sýnt algengi á bilinu 15–39% (Hägg og Åström, 1997; Kamwendo o.fl., 1991; 

Klussmann o.fl., 2008; Mehlum o.fl., 2009).  

Algengi verkja í herðum og öxlum meðal læknarita á Landspítala var hærra en 

sýnt var fram á í þjóðarúrtaki Íslendinga fyrir 34 árum, en algengi verkja í herðum og 

öxlum á 12 mánuðum fyrir þá könnun var 65% og 40% í vikunni fyrir könnun. Þessi 

samanburður sýnir hve vandamálið er útbreitt meðal þeirra sem vinna sem 

læknaritarar og því er mikilvægt að vinna að forvörnum þeirra. 

Ástæðu þessa munar á algengi verkja í herðum og öxlum læknaritara á 

Landspítala og þeirra sem starfa við tölvur erlendis er erfitt að greina. En ef haft er í 

huga hve algengt vandamálið var í þjóðarúrtaki Íslendinga fyrir 34 árum og í könnun 

á líðan leikskólakennara árið 2000 þar sem algengi þessara vandamála í herðum og 

öxlum var rúmlega 80% og það borið saman við algengi þessara vandamála í 

erlendurm rannsóknum í dag sést að vandamálið virðist vera algengara meðal 

Íslendinga almennt. 
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5.3 Vöðvaritsmæling og huglægt mat á verk í herðavöðva við upphaf 
þjálfunar 

Öskubuskukenningin um að skortur á vöðvaspennuhléum geti spáð fyrir um 

vinnutengda álagssjúkdóma í herðavöðva hefur verið staðfest í mörgum rannsóknum. 

Færri vöðvaspennuhlé koma fram hjá þeim sem fá vinnutengda verki en hinum sem 

ekki fá einkenni (Hägg, 1991; Hägg og Åström, 1997; Veiersted o.fl., 1993). Orsök 

þess er talin vera sú að við störf sem einkennast af síendurteknum hreyfingum eins 

og við tölvuvinnu gleymist gjarnan að taka stutt vöðvaspennuhlé sem tryggja að vöðvi 

fái æskilega hvíld til að halda heilbrigði (Hägg, 1991; Sandsjo o.fl., 2000). Því var 

athygli í rannsókninni beint að þeim læknariturum sem höfðu vinnutengda verki á 

síðastliðnum 12 mánuðum og mælanleg tímabil ofálags í vöðvaspennu herðavöðva.  

Flestar, en þó ekki allar rannsókir hafa verið gerðar í tilbúnu 

rannsóknarherbergi. En í ljósi þess að lærð hegðun tengist oft því umhverfi þar sem 

hegðun lærist og að rannsóknin beindist að því að meta árangur þjálfunar með 

endurgjöf vöðvarits við að draga úr vöðvaspennu og vinnutengdum verkjum við 

tölvuvinnu var mikilvægt að sjá hver árangur gæti verið við raunverulegar aðstæður 

starfsmanna með öllum daglegum áreitum sem þar eru. 

Mikill breytileiki var í vöðvaritsgildum milli mælinga hjá hverjum einstaklingi og 

einnig milli einstaklinga. Þetta er þekkt og því er stærð þýðis mikilvæg (Veiersted o.fl., 

2013; Veiersted o.fl., 1993).  

Við upphaf rannsóknar mældist ekki marktækur munur á meðaltölum hóps 

með verki og tímabil ofálags í spennu herðavöðva og hóps með verki án tímabila 

ofálags. Ekki fannst heldur marktækur munur á meðaltölum hóps með verki og 

tímabil ofálags í spennu herðavöðva og hóps án verkja en með tímabil ofálags. 

Hvorki var munur á vöðvaritsgildum né huglægu mati þeirra á verkjum. Þetta er ekki í 

samræmi við niðurstöður margra erlendra rannsókna sem staðfest hafa 

Öskubuskukenninguna og sýnt að skortur á hvíldarhléum og fjöldi tímabila ofálags í 

herðavöðvum spái fyrir um verki í þeim (Thorn o.fl., 2007; Veiersted o.fl., 1993; 

Voerman o.fl., 2008).  

Rannsóknir hafa einnig sýnt að meðalspenna í herðavöðvum þeirra sem eru 

með vinnutengda verki er hærri en þeirra sem eru verkjalausir (Hermens og Hutten, 

2002; Veiersted o.fl., 1993; Voerman o.fl., 2008). Í rannsókn Häggs og Åströms 

(N=23) kom fram að læknaritarar sem voru með verki (N=13) mældust með marktækt 

færri hvíldarhlé í vöðvaspennu herðavöðva en þeir sem voru verkjalausir. Þeir sem 
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voru með verki mældust með lengri tímabil stöðugrar lágrar vöðvaspennu (1% - 5% 

af hámarksspennu sem stýra má með vilja). Í rannsókn Häggs og Åströms kom þó 

fram breytileiki þar sem verkjalaus einstaklingur sýndi ekki mælanleg hvíldarhlé í 

vöðvaspennu herðavöðva né þreifanleg einkenni (e. pressure pain) og hvíldarhlé 

mældust allt að 10 - 18% tímans hjá einstaklingi með verki.  

Ekki fannst fylgni milli huglægs mats þátttakenda á verk og vöðvaritsgildis í 

herðavöðvum við upphaf þjálfunar. Þetta er í samræmi við niðurstöður margra 

rannsókna á fylgni huglægs mats á lífeðlislegum breytum við mælanlegar (Arnarson, 

1979a; Vollenbroek-Hutten, 2006). Vollenborek-Hutten og félagar skoðuðu hvort 

breyting á verk við þjálfun með endurgjöf vöðvarits tengdist breytingum á vöðvavirkni 

hjá sjúklingum með vöðvabólgu (e. myalgia) og fengu enga fylgni milli þessara þátta. 

Þeir drógu þá ályktun að ekki sé hægt að greina alvarleika verkja sjúklinga út frá 

vöðvavirkni þeirra eða getu til að slaka á vöðvum. Þeir töldu að hugsanlega mætti 

rekja það annars vegar til ólíkra orsaka fyrir verkjum og hins vegar ólíkra viðbragða 

einstaklinga við verkjunum (Vollenbroek-Hutten, 2006).  

 

5.4 Árangur þjálfunar  

 

5.4.1 Áhrif þjálfunar út frá vöðvaritsgildum 

Við þjálfunina varð marktæk fækkun ofálagstímabila í vöðvaspennu í hægri 

herðavöðva en ekki í vinstri. Marktæk aukning náðist á hvíldarhléum á mínútu í vinstri 

herðavöðva en ekki í hægri og slökunarspenna lækkaði marktækt í vinstri 

herðavöðva en ekki hægra megin. Marktækt dró úr meðaltíma allra hvíldartíma í 

vinstri herðavöðva. Meðalspenna sem hlutfall af hámarks viljastýrðri vöðvaspennu 

jókst í hægri herðavöðva og einnig meðalspenna yfir ON/OFF mörkum. Marktækar 

breytingar mældust ekki í öðrum vöðvaritsgildum við þjálfun 

 

5.4.2 Áhrif þjálfunar á vöðvaritsgildi eftir eðli vinnustaða 

Þegar borin voru saman meðaltalsgildi vöðvarits herðavöðva eftir þjálfun, annars 

vegar þeirra sem starfa á miðstöð um sjúkraskrárritun og hins vegar læknaritara 

sérgreina sem starfa inni á klínísku sviðunum reyndist hópurinn á miðstöð um 

sjúkraskrárritun með marktækt færri tímabil ofálags í vöðvaspennu herðavöðva en 
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hópur sérgreinaritara. Þar sem störf þeirra sem starfa á miðstöð um sjúkraskráritun 

séu talin einhæfari og þar sé unnið lengur og samfeldar við tölvu samræmist þessi 

niðurstaða ekki niðurstöðum erlendra rannsókna um að tímalengd samfelldrar vinnu 

við tölvu ásamt tímalengd vinnu yfir daginn sýnir sterka fylgni við verki herðum (Hägg, 

1991; Sandsjo o.fl., 2000; Tornqvist o.fl., 2009). 

 

5.4.3 Áhrif þjálfunar, huglægt mat á verk 

Við þjálfun lækkaði meðaltal huglægs mats hópsins á verk í hægri herðavöðva um 1 

(p=0,066). Þarna er ákveðin vísbending þó að ekki sé hún marktæk. Í ljósi 

Öskubuskukenningar Häggs og ýmissa rannsókna (Veiersted o.fl., 1993) er 

áhugavert að velta fyrir sér samspili fækkunar ofálagstímabila í hægri herðavöðva og 

huglægu mati þátttakenda um að dregið hefði meira úr verk hægra megin við 

þjálfunina þó ekki mælist marktæk fækkun ofálagstímabila né fylgni við vöðvaritsgildi.  

 

5.4.4 Áhrif þjálfunar, vöðvaritsgildum hægri og vinstri herðavöðva steypt 
saman 

Með því að steypa vöðvaritsgildum frá hægri og vinstri herðavöðva saman við 

tölfræðilegan útreikning í þeim tilgangi að auka styrk gagnanna jókst marktækni 

flestra þeirra breytinga sem urðu á vöðvaritsgildum. Það gefur vísbendingu um að 

augljósari árangur hefði getað fengist við þjálfun ef hópurinn hefði verið stærri. 

Marktæk fækkun varð á ofálagstímabilum í vöðvaspennu og fjölgun hvíldarhléa á 

mínútu. Meðaltími allra hvíldarhléa styttist marktækt, en spönnin var stór á þeim 

gildum og lýsir vel þeim breytileika sem var á mældum gildum hvers einstaklings milli 

mælinga og milli einstaklinga. Slökunarspenna sem mæld var í upphafi lækkaði 

marktækt við þjálfun, og einnig hámarks viljastýrð vöðvaspenna.  

Fækkun tímabila ofálags í vöðvaspennu og fjölgun hvíldarhléa er í samræmi við 

niðurstöður margra rannsókna á árangri þjálfunar við að draga úr spennu og verkjum 

í herðavöðvum með endurgjöf vöðvarits (Holtermann o.fl., 2008; Peper o.fl., 2003; 

Vedsted o.fl., 2011; Voerman o.fl., 2008). Þetta tvennt, ásamt því að slökunarspenna 

lækkaði marktækt, gefur ákveðna vísbendingu um að meðvitund þátttakenda um 

vöðvaspennu í herðavöðvum og árangur við að draga úr vöðvaspennu meðan unnið 

var við tölvu hafi aukist. 
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Erfitt er að meta marktæka lækkun sem varð á hámarks viljastýrðri vöðvaspennu. 

Skýring getur verið mögulegur breytileiki við kvörðun við upphaf mælingar sem gerð 

er með því að láta þátttakandann halda hámarksspennu á móti þrýstingi frá 

rannsakanda. Þarna getur dagsform beggja aðila haft áhrif. Önnur skýring gæti bent 

til að styrkur herðavöðva hafi aukist hjá þátttakendum og þeir því þurft færri 

vöðvaþræði til að mæta mótstöðu sem var gefin við kvörðun.  

 

5.4.5 Val á gildum við mat á árangri þjálfunar 

Í nýlegri rannsókn Veiersteds og félaga á árangri þjálfunar í að draga úr 

vöðvaspennu við vinnu er ráðlagt að skoða fyrst og fremst hlutfall þess tíma sem 

vöðvinna er undir 0,5% af hámarksspennu vöðva sem stýra má með vilja. Þegar störf 

eru mjög einhæf er jafnframt ráðlagt að skoða fjölda hvíldarhléa og hlutfallslegan 

tíma ofálags í vöðvaspennu frekar en fjölda þeirra (Veiersted o.fl., 2013).  

Ekki komu fram marktækar breytingar á þessum gildum við þjálfun læknaritara 

á Landspítala.  

Hermie og félagar náðu marktækum árangri við þjálfun (N=21) starfsmanna við 

tölvuvinnu í að draga úr vöðvaspennu og verkjum og auka meðvitund þeirra um 

vöðvaspennu. Í rannsókn þeirra var veitt endurgjöf ef hvíldarspenna var undir 20% 

tímans á mínútu þar sem hvíldarspenna var skilgreind undir 10 µV í lágmark 0.25 

sekúndur (Hermens og Hutten, 2002). Í rannsókn meðal læknaritara á Landspítala 

voru ON/OFF mörk skilgreind sem þreföld gildi slökunarspennu og var endurgjöf veitt 

ef spennu yfir þrefaldri slökunarspennu var haldið lengur en í 60 sekúndur í einu. 

Þreföld slökunarspenna mældist að meðaltali 2,5 µV hægra megin en 4,5 µV vinstra 

megin. Velta má fyrir sér hvort aukinn árangur hefði fengist af þjálfuninni ef ON/OFF 

mörk hefðu verið höfð hærri. En við tölvuvinnu hefur verið ráðlagt að vinna undir 5% 

hámarksspennu í vöðva sem stýra má með vilja (Hägg og Åström, 1997; Peper, 

2004). 

5.5 Huglægt mat þátttakenda á þjálfunarhluta rannsóknar 

Við huglægt mat þáttakenda kom fram að 73% þeirra segja að dregið hafi úr verkjum 

og 27% að dregið hafi úr spennu. Markverðast við mat þeirra er að 93% segja 

þjálfunina hafa aukið meðvitund þeirra um spennu og verki í herðavöðvum.  

Segja má að huglægt mat á árangri þjálfunar meðal læknaritara á Landspítala sé 

mun sterkara en mælanleg gildi sýna. Þetta sýnir aftur að sjaldan er fylgni milli 
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huglægs mats og mælanlegs á lífeðlislegum breytum (Arnarson, 1979a; Vollenbroek-

Hutten, 2006). Það er þekkt að oft skortir á meðvitund um vöðvavirkni (Peper o.fl., 

2003; Peper, 2006). En þjálfun með endurgjöf vöðvarits hefur ekki eingöngu verið 

árangursrík við að draga úr spennu og verkjum heldur einnig við að auka meðvitund 

um vöðvavirkni (Hermens og Hutten, 2002).  

Það að mælanlegur árangur náðist við þjálfun í fækkun tímabila ofálags í 

vöðvaspennu og fjölgun hvíldarhléa, og svo hitt að flestir þátttakendur í þessari 

rannsókn telja þjálfunina hafa aukið meðvitund sína um spennu og verki, verður að 

teljast góður árangur þjálfunar með endurgjöf vöðvarits. 

 

5.6 Samspil vinnuumhverfis og líkamlegra álagseinkenna meðal 
læknaritara á Landspítala  

Í ljósi þess að undibúningur fyrir rannsóknina hófst veturinn 2010 til 2011 með 

vinnuvistfræðilegri fræðslu, vinnuumhverfismati og ráðgjöf með það að markmiði að 

draga úr líkamlegum álagseinkennum og að þjálfunarhluti rannsóknar fór fram 

veturinn 2012-2013 má líta þannig á að sú breyting sem kom fram í 

starfsumhverfiskönnunum Landspítala 2010 til 2013 megi að einhverju leyti rekja til 

þessara inngripa. Á þessu tímabili hefur hlutfall þeirra læknaritara sem starfa á 

Landspítala, og telja að eitthvað í vinnuumhverfi þeirra hafi stuðlað að líkamlegum 

álagseinkennum hjá þeim, lækkað úr 52% árið 2010 niður í 38% árið 2013. 

5.7 Styrkur og veikleiki rannsóknar   

Rannsóknin beindist að því að meta árangur þjálfunar með endurgjöf vöðvarits við að 

draga úr vöðvaspennu og vinnutengdum verkjum við tölvuvinnu. Mikilvægt var talið 

að þjálfa þátttakendur í eðlilegu vinnuumhverfi með daglegum áreitum og ákveðið var 

að framkvæma rannsóknina á vinnustað þátttakenda, en þá var hvorki hægt að 

tryggja að umhverfi allra þátttakenda væri eins né útiloka umhverfisáreiti eins og unnt 

er að gera í tilbúnu rannsóknarherbergi. Það var kostur að geta framkvæmt 

rannsóknina í eðlilegu umhverfi þátttakenda en um leið fylgdi því sá galli að hún tók 

mikinn tíma þar sem þátttakendur voru á mismunandi stöðum. 

Helsti galli rannsóknarinnar er að ekki var um að ræða samanburðarhóp til að nota 

til samanburðar við þjálfunarhóp. 
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Annar galli er að gera má ráð fyrir að dagsform þátttakenda hafi haft áhrif á 

niðurstöður mælinga hverju sinni við grunnmælingu og þjálfun. Enn fremur að 

dagsform þátttakenda og rannsakanda hafi haft áhrif við kvörðun mælingar hverju 

sinni. 

 

5.8 Vægi rannsóknar fyrir heilsueflingu og forvarnarstarf 

Reynsla rannsakanda af vinnuumhverfismati og ráðgjöf til nokkurra ára hefur sýnt að 

úrbætur á vinnuaðstöðu og fræðsla ein sér nægir oft ekki til að draga nægilega úr 

vandamálum tengdum álagseinkennum í hreyfi- og stoðkerfi. Í ljósi árangurs 

rannsóknar gæti þjálfun með endurgjöf vöðvarits við að draga úr vöðvaspennu og 

vinnutengdum verkjum við tölvuvinnu verið góð viðbót við vinnuvistfræðilega ráðgjöf 

og þannig eflt forvarnir vinnutengdra álagssjúkdóma meðal þeirra sem vinna við 

tölvur á Íslandi. 
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6 Ályktanir 

Þjálfun með endurgjöf vöðvarits getur verið árangursrík við að draga úr 

vinnutengdum álagseinkennum meðal þeirra sem vinna við tölvur. Aðferðin getur því 

nýst við vinnuvistfræðilega ráðgjöf fyrir starfsmenn sem vinna við tölvur. 

Marktækar breytingar á vöðvaritsgildum og ánægja þátttakenda með árangur 

þjálfunar hvetur rannsakanda til að nýta endurgjöf vöðvarits við þjáfun við að draga úr 

vöðvaspennu og vinnutengdum verkjum í herðavöðvum við vinnuvistfræðilega 

ráðgjöf fyrir starfsmenn við tölvuvinnu 

Meta þarf betur hvaða gildi vöðvarits og form endurgjafar henti best við 

endurgjöf vöðvarits við þjálfun í þeim tilgangi að draga úr vinnutengdum verkjum og 

spennu. 
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I. Leyfi siðanefndar 
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II. Kynningarblað 1 
 

   

     
Mars 2012  

 

Kynningarbréf og upplýst samþykki fyrir þátttöku í vísindarannsókninni 

“Árangur vöðvarits endurgjafar við að draga úr vöðvaspennu og vinnutengdum verkjum.” 
 

 

Ágæti viðtakandi. 

 

Fyrirhugað er að framkvæma ofangreinda rannsókn. Undirritaðir óska eftir þátttöku þinni. 

 

Ábyrgðarmaður rannsóknar er Dr. Eiríkur Örn Arnarson, prófessor við Læknadeild H.Í.og 

sérfræðingur í klínískri sálfræði við Landspítala; netfang; eirikur@landspitali.is.  

Sími: 824 5684. 

 

Berglind Helgadóttir, starfsmannasjúkraþjálfari Landspítala framkvæmir rannsóknina, sem er 

meistaraverkefni hennar í lýðheilsuvísindum við H.Í.; netfang; berglh@landspitali.is.  

Sími: 852 3652.  

 

Markmið rannsóknarinnar er tvíþætt. 

Í fyrsta lagi er markmiðið að meta líkamlega líðan starfsmanna og tengsl óþæginda frá hreyfi- og 

stoðkerfi við vinnu.  Niðurstöðurnar verða notaðar til þess að gera úrbætur á vinnuumhverfi 

starfsmanna. 

Í örðu lagi er markmiðið að  bjóða einstaklingum sem uppfylla tiltekin skilyrði þátttöku í rannsókn á 

árangri endurgjafar vöðvarits (electromyographic biofeedback) við að draga úr vöðvaspennu og 

fjölga örstuttum hléum við vöðvavinnu (vöðvaspenna lækki í 1-5% af hámarks vöðvaspennu og vari í 

0,5 - 2 sek) meðan unnið er við tölvu.  

 

 

Öllum  læknariturum á Landspítala er boðin þátttaka. Nöfn læknaritara er aflað úr starfsmannaskrá.  

 

Þátttaka í rannsókninni felst í því að svara rafrænum spurningarlista um aldur, kyn, starf og 

verkjasögu frá hálsi, herðum og handleggjum og óþægindi frá hreyfi- og stoðkerfi 

(Standardized Nordic Questionnaires for the Analysis of Musculoskeletal Symptoms) 

Þátttakendur  eru einnig  beðnir um að meta verki á kvarða sem nefnist Visual Analogue Scale 

(VAS) í upphafi og eftir að þjálfunartímabilinu lýkur. VAS kvarðinn er skali frá 1 upp í 10 

sem hakað er í, til að endurspegla verki. 

 

Þegar unnið hefur verið úr svörum við spurningalistanum verður sérstaklega leitað til þeirra 

þátttakenda sem hafa svarað og uppfylla tiltekin skilyrði og þeim boðin þátttaka í rannsókn, 

sem felur í sér þjálfun í að draga úr vöðvaspennu í herðar- og handleggjavöðvum við vinnu.   

Haft verður samband við væntanlega þátttakendur með bréfi. 
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Þátttakendum er frjálst að hafna þátttöku eða hætta í rannsókninni á hvaða stigi sem er án 

skýringa.  

 

Svör við spurningalista og VAS-skala verða merkt rannsóknarnúmeri sem verða tengd 

nöfnum og kennitölum með greiningarlykli. Innslegin gögn verða varðveitt í læstum 

gagnagrunni á Landspítala. Lykilorð þarf til að geta opnað gögnin.  Öll úrvinnsla gagna 

verður án persónuauðkenna. Gögnum verður eytt fimm árum eftir að rannsókn lýkur.  

 

Siðanefnd Landspítala og framkvæmdarstjóri lækninga hafa veitt heimild fyrir rannsókninni 

og Persónuvernd tilkynnt um hana. 

Ábyrgðarmaður rannsóknar verður undirritaðri til aðstoðar við framkvæmd rannsóknar og til 

viðtals ef með þarf. 

 

Með þessu bréfi hefur tilgangur þessarar vísindarannsóknar verið kynntur og í hverju þátttaka 

er fólgin. Með bréfinu fylgir einnig aðgangur að spurningalista. Svörun á spurningalistanum 

skoðast sem upplýst samþykki starfsmanns fyrir þátttöku í rannsókninni.  

 

 

Með fyrirfram þakklæti og bestu kveðjum 

 

_______________________________  ______________________________ 

 

Eiríkur Örn Arnarson      Berglind Helgadóttir 

prófessor við Læknadeild H.Í./    starfsmannasjúkraþjálfari á Landspítala, 

sérfræðingur í klínískri sálfræði   meistaranemi í lýðheilsuvísindum í HÍ. 

við Landspítala.         

 

 

 

 

 

 

Ef þú hefur spurningar um rétt þinn sem þátttakandi í þessari vísindarannsókn eða vilt hætta 

þátttöku í rannsókninni getur þú snúið þér til Siðanefndar Landspítala, Fossvogi, 108 

Reykjavík. Sími: 543 7465, fax: 543 2339, tölvupóstur: sidanefnd@landspitali.is  
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III. Kynningarblað 2 

 
 

 

Mars 2012 

Upplýst samþykki fyrir þátttöku í rannsókninni 

 

“Árangur vöðvarits endurgjafar við að draga úr vöðvaspennu og vinnutengdum verkjum.” 
 

Ágæti viðtakandi. 

 

Niðurstöður úr fyrri hluti rannsóknarinnar, sem fólst í að svara rafrænum spurningalista og að 

meta verki á kvarða sem nefnist Visual Analogue Scale (VAS) liggja fyrir. 

 

Þú uppfyllir sett skilyrði fyrir þátttöku í seinni hluta rannsóknarinnar, sem felur í sér 

þjálfun í að draga úr vöðvaspennu í herðar- og handleggjavöðvum við vinnu.   

 

Ábyrgðarmaður rannsóknar er Dr. Eiríkur Örn Arnarson, prófessor við Læknadeild H.Í.og 

sérfræðingur í klínískri sálfræði við Landspítala; netfang; eirikur@landspitali.is.  

Sími: 824 5684. 

 

Berglind Helgadóttir, starfsmannasjúkraþjálfari Landspítala framkvæmir rannsóknina, sem er 

meistaraverkefni hennar í lýðheilsuvísindum við H.Í.; netfang; berglh@landspitali.is.  

Sími: 852 3652.  

 

Tilgangur rannsóknar er að meta árangur endurgjafar vöðvarits (electromyographic biofeedback) við 

að draga úr vöðvaspennu og fjölga örstuttum hléum við vöðvavinnu (vöðvaspenna lækki í 1-5% af 

hámarks vöðvaspennu og vari í 0,5 - 2 sek) meðan unnið er við tölvu.  

Markmið er að minnka álag og vöðvaverki í hálsi, herðum og handleggjum starfsmanna við vinnu, 

sem talin er fela í sér langvarandi láspennuálag.  

 

Rannsókn verður framkvæmd með Kine live® tæki, sem er einfalt og fyrirferðarlítið tæki. Þrír 

þráðlausir skynjarar, sem nema vöðvaspennu, verða settir á háls-, axlar- og 

framhandleggjavöðva, og munu lítið trufla starfmenn við vinnu.  

Þátttakendahópnum verður skipt tilviljanakennt í tvo hópa; þjálfunar- og samanburðarhóp.  

 

Grunnmæling á vöðvaspennu við vinnu og mat á fjölda vöðvaritshléa (EMG gaps) verður 

framkvæmd á öllum þátttakendum, bæði þjálfunarhóp og samanburðarhóp í upphafi og að 

lokinni þjálfun. Með sjónrænni endurgjöf eða með tóni verður þátttakendum í þjálfunarhóp 

kennt að fjölga vöðvaspennuhléum og draga úr samfelldari vöðvaspennu og vöðvaverkjum 

meðan unnið er. Árangur þjálfunar verður metinn í lok fimmtu þjálfunarviku. 

 

Reynast niðurstöður rannsóknarinnar góðar mun ávinningur hennar verða að tæknin: 

i) nýtist við þjálfun og ráðgjöf í forvörnum gegn vinnutengdum álagseinkennum og bæta líðan 

starfsmanna og hugsanlega draga úr fjarvistum. 

ii) nýtist til fræðslu og við að bæta vinnuumhverfi spítalans.  

iii) nýtist þátttakendum við að bæta færni sína við að stýra vöðvaslökun meðan unnið er 

mailto:eirikur@landspitali.is
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Engar þekktar áhættur fylgja meðferð með endurgjöf vöðvarits og því ekki talið að áhætta fylgi 

þátttöku í rannsókn. 

 

Þátttakendum er frjálst að hafna þátttöku eða hætta í rannsókninni á hvaða stigi sem er án 

skýringa.  

 

Undirrituð mun vista niðurstöður vöðvarits á rafrænu formi í læstum gagnagrunni á 

Landspítala og pappírsafritum verður eytt. Undirrituð munu vinna úr gögnunum, sem farið 

verður með sem trúnaðarmál. Gögn verða ekki persónugreinanleg fyrir aðra en undirritaða.  

 

Siðanefnd Landspítala og framkvæmdarstjóri lækninga hafa veitt heimild fyrir rannsókninni 

og Persónuvernd verið tilkynnt um hana. 

Ábyrgðarmaður rannsóknar verður undirritaðri til aðstoðar við framkvæmd rannsóknar og til 

viðtals ef með þarf. 

 

Undirskrift þessa bréfs skoðast sem upplýst samþykki starfsmanna fyrir rannsókninni. Þetta 

samþykki er í tvíriti og heldur þátttakandinn eftir eintaki. 

 

 

Með fyrirfram þakklæti og bestu kveðjum 

 

_______________________________  ______________________________ 

 

Eiríkur Örn Arnarson     Berglind Helgadóttir 

prófessor við Læknadeild H.Í./    starfsmannasjúkraþjálfari á Landspítala, 

sérfræðingur í klínískri sálfræði   meistaranemi í lýðheilsuvísindum í HÍ. 

við Landspítala.   

 

 

 

 

Mér hefur verið kynntur tilgangur þessarar vísindarannsóknar og í hverju þátttaka mín er 

fólgin. Ég er samþykk(ur) þátttöku. 

 

 

 

 

_______________________________   Dags;____________ 

Undirskrift þátttakanda 

 

 

 

 

 

 

 

Ef þú hefur spurningar um rétt þinn sem þátttakandi í þessari vísindarannsókn eða vilt hætta 

þátttöku í rannsókninni getur þú snúið þér til Siðanefndar Landspítala, Fossvogi, 108 

Reykjavík. Sími: 543 7465, fax: 543 2339, tölvupóstur: sidanefnd@landspitali.is    

mailto:sidanefnd@landspitali.is


71 

IV. Klínískt mat 

 
 

Nafn______________________________________Dagsetning__________________________ 

Klínískur skoðandi þekkir ekki verkjasögu þátttakanda og spyr ekki um verkjasögu áður en skoðun hefst.   

   
Taugaskoðun er framkvæmd ;  viðbrögð,  húðskyn og  lykilvöðvar. 

      

Taugaskoðun 
  

  hæ.pos hæ.neg vi.pos vi.neg 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Reflexar C5         

  C6         

  
C7 

        

 

 

    
Lykilvöðvar C4         

  C5         

  C6         

  
C7 

        

  C8         

      
Skyn C4         

  C5         

  C6         

  
C7 

        

  C8         

   Th1         

N. Medianus 
          

N. Radialis           

N. Ulnaris           

  Athugasemdir 
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V. Matsblað, huglægt mat þátttakenda á þjálfunarhluta rannsóknar 
 

Mat þátttakenda á þjálfun með vöðvarits endurgjöf 
 

Markmið þjálfunar er að draga úr vinnutengdri vöðvaspennu og verkjum 

 

Hverjar voru væntingar þínar til þjálfunar með vöðvarits endurgjöf? 

  Mjög miklar 
  Miklar 
  Nokkrar 
  Litlar 
  Mjög litlar 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 

Uppfyllti þjálfunin væntingar þínar? 

  Að öllu leyti 
  Að miklu leyti 
  Að nokkru leyti 
  Að litlu leyti 
  Að engu leyti 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

 

Hefur þú lagt þig fram í þjálfuninni? 

  Að öllu leyti 
  Að miklu leyti 
  Að nokkru leyti 
  Að litlu leyti 
  Að engu leyti 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

 

Hvernig fannst þér skipulag þjálfunarinnar? 

  Mjög gott 
  Gott 
  Hvorki gott né slæmt 
  Slæmt 
  Mjög slæmt 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
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Hvernig fannst þér rannsakandi standa sig varðandi skipulag, framkvæmd þjálfunar? 

  Mjög vel 
  Vel 
  Hvorki vel né illa 
  Illa 
  Mjög illa 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 

Hvað telur þú að hafi áunnist með þjálfuninni 

  Verkir hafa minnkað 
  Verkir eru óbreyttir 
  Verkir hafa aukist 
 

  Spenna hefur minnkað 
  Spenna er óbreytt 
  Spenna hefur aukist 
 
 
  Meðvitun um spennu og  verki hefur minnkað 
  Meðvitun um spennu og verki er óbreytt 
  Medvitun um spennu  og verki hefur aukist 
 

 

Gefðu þjálfuninni einkunn frá 1-10, þar sem einn þýðir að þú varst alls ekki ánægð með þjálfunina 
og 10 þýðir að þú varst mjög ánægð með þjálfunina. 

          1              2              3              4              5              6              7              8              9              10 

 

Skráður niður athugasemdir sem þú vilt koma á framfæri  
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 

Með þökk fyrir þátttökuna 

Berglind Helgadóttir  
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VI. Norræni spurningalistinn um óþægindi frá hreyfi- og stoðkerfi (NMQ)  
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