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Útdráttur 

 

Rannsókn þessi er lokaverkefni til B.S. gráðu í hjúkrunarfræði frá Háskólanum á Akureyri. 

Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna hvort tengsl væru á milli hreyfingar og þriggja 

breyta: truflunar vegna langvinnra stoðkerfisverkja á daglegt líf, heilsutengdra lífsgæða og 

verkjalyfjanotkunar einstaklinga með langvinna stoðkerfisverki. Stuðst var við megindlega 

aðferðafræði í rannsókninni. Gögn voru fengin úr doktorsrannsókn leiðbeinanda þessa 

verkefnis, Þorbjargar Jónsdóttur, á langvinnum verkjum meðal almennings á Íslandi. 

Rannsókn Þorbjargar náði til 4500 einstaklinga á aldrinum 20 til 70 ára, sem valdir voru með 

slembiúrtaki úr Þjóðskrá og þeim sendur spurningalisti í apríl og maí árið 2011. Gögnin sem 

skoðuð voru í þessu verkefni varða þá einstaklinga sem höfðu verið með langvinna 

stoðkerfisverki í þrjá mánuði eða lengur, samtals voru það 578 einstaklingar. Úrvinnsla gagna 

fór fram í tölfræðiforritinu Statistical Package for the Social Science (SPSS) úgáfu 20 en 

frekari greining og framsetning á gögnum fór fram í forritunum Microsoft Excel og Microsoft 

Word.  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að tengsl voru á milli hreyfingar og allra breyta sem til 

skoðunar voru. Þeir einstaklingar sem hreyfðu sig meira fundu fyrir minni truflunum vegna 

verkja á daglegt líf, upplifðu betri andleg og líkamleg lífsgæði og mátu eigin líðan betri en 

þeir sem hreyfðu sig minna eða ekki. Einnig notuðu þeir sem stunduðu meiri hreyfingu minna 

af verkjalyfjum.  

Rannsakendur vonast til að rannsóknin auki skilning og þekkingu hjúkrunarfræðinga og 

almennings á tengslum hreyfingar við langvinna verki og þeirri skerðingu sem þeir geta 

valdið á líf einstaklinga. Einnig er vonast til að hjúkrunarfræðingar verði virkari í að benda 

skjólstæðingum sínum á mikilvægi hreyfingar í því skyni að að auka lífsgæði sem og draga úr 

kostnaði við heilbrigðiskerfið og fyrir samfélagið í heild. 

Lykilhugtök: Langvinnir stoðkerfisverkir, hreyfing, heilsutengd lífsgæði, truflun á daglegt líf.  
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Abstract 

 

This study project is a graduate thesis for a BS degree in nursing for the University of 

Akureyri. The main purpose of this study was to explore the relationship between excercise 

and three variables: Chronic pain interference on daily life, health related quality of life and 

the use of analgesics of people with chronic musculoskeletal pain. Quantitative research 

methods were used in the research. Data was aquired from the doctoral study of the instructor, 

Þorbjörg Jónsdóttir, on chronic pain amongst the general Icelandic public. Þorbjörg‘s study 

reached 4500 individuals of the age 20-70 years, that were choosen with a random sample 

from the National Registry of Iceland, and who were sent a questionnaire in April and May of 

2011. Data used in this study involves individuals that had suffered chronic musculoskeletal 

pain for three months or more, in total 578 individuals. The program Statistical Package for 

the Social Science (SPSS) version 20 was used for analysis, but Microsoft Excel and Word 

were used for further analysis and presentation of the data. 

The results of the study showed a significant relationship between excercise and all three 

variables that were investigated. Individuals that excercised more had less interference of 

chronic musculoskeletal pain and they also had better health related quality of life. Also 

individuals that excercise more use less analgesics.  

Researchers hope that this study will further the understanding of nurses and the public on the 

association between excercise and chronic musculoskeletal pain and the negative impact pain 

can have on quality of life. We also hope that nurses will become more diligent regarding 

emphasizing the importance of excercise, in order to improve quality of life and decrease cost 

for both the healthcare system and the society as a whole.  

 

Key concepts: Chronic musculoskeletal pain, excercise, health related quality of life, 

interference on daily life.  
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Kafli 1 - Inngangur 

Þessi rannsókn er unnin veturinn 2014 - 2015 upp úr hluta gagna sem Þorbjörg 

Jónsdóttir safnaði árið 2011 í tengslum við doktorsrannsókn sína um langvinna veri meðal 

almennings á Íslandi. Rannsóknin er lokaverkefni til baccalaureorum scientiarum (B.Sc.) 

prófs við hjúkrunarfræði við Háskólann á Akureyri (HA). Í þessum kafla er fjallað um 

bakgrunn rannsóknarinnar, tilgang hennar og þátttakendur. Farið er yfir rannsóknarspurningar 

og meginhugtök eru skilgreind. Skýrt er frá gildismati rannsakenda, gildi fyrir hjúkrun og 

vísindalegan ávinning. Aðferðafræði rannsóknarinnar er útskýrð og sagt er frá uppbyggingu 

rannsóknarskýrslunnar. Í lokin er samantekt.  

1.1. Bakgrunnur rannsóknar 

Langvinnir verkir eru eitt erfiðasta og útbreiddasta heilbrigðisvandamál á 

Vesturlöndum í dag. Þeir eru skilgreindir sem verkir sem staðið hafa lengur en í 3 til 6 mánuði 

(Þorbjörg Jónsdóttir, 2007; Smith, Hopton og Chambers, 1999). Tölur um algengi langvinnra 

verkja eru á reiki en það er vegna mismunandi skilgreininga þegar rannóknir eru gerðar. 

Algengar skilgreiningar eru verkir sem staðið hafa í þrjá mánuði eða lengur, eða verkir sem 

staðið hafa í sex mánuði eða lengur (Þorbjörg Jónsdóttir, 2014). Verkir í stoðkerfinu eru 

algengustu einkennin sem fólk tjáir á heilsugæslu og í samfélaginu (Ang o.fl., 2010; Kroenke, 

2003; Verhaaka, Kerssensa, Dekkera, Sorbib og Bensinga, 1998) og hér á landi eru 

stoðkerfisraskanir ein algengasta orsök örorku (Sigurður Thorlacius og Sigurjón B. 

Stefánsson, 2009). 

Heilsutengd lífsgæði er hugtak þar sem getu einstaklingins og upplifun hans á eigin 

heilsu er lýst og nær það til líkamlegrar, félagslegrar og andlegrar heilsu (Þorbjörg Jónsdóttir, 

2014). Þessi lífgæði eru afstæð og metur einstaklingur þau í samanburði við það sem hann 

þekkir af eigin reynslu (Kolbrún Albertsdóttir, Helga Jónsdóttir og Björn Guðbjörnsson, 

2009; Bowling, 1995). Fyrri rannsóknir hafa sýnt fram á að hreyfing hefur jákvæð áhrif á 
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heilsutengd lífsgæði (Lansinger, Carlsson, Kreuter og Taft, 2013; Jurakić, Pedišić og Greblo, 

2010). 

Langvinnir verkir valda miklum þjáningum, bæði líkamlegum og andlegum og kosta 

einstaklinga og samfélög mikla fjármuni á ári hverju (Þorbjörg Jónsdóttir, 2007; Smith o.fl., 

1999). Slíkir verkir hafa truflandi áhrif á daglegt líf einstaklinga og þeir sem glíma við 

langvinna verki eru líklegri til að búa við takmarkaða virkni og neikvæða tilfinningalega og 

félagslega velferð (Tüzün, 2007). 

Langvinnir stoðkerfisverkir eru flóknir, verkjalyf hafa aðeins takmörkuð áhrif á þá og 

því þarf meðferð við þeim að vera margþætt (Tüzün, 2007). Rannsóknir hafa bent til að 

hreyfing hafi jákvæð áhrif á stoðkerfisverki (Hurkmans, van der Giesen, Vliet Vlieland, 

Schoones, og Van den Ende, 2009; Tanaka, Ozawa, Kito og Moriyama, 2013) en 

einstaklingar með stoðkerfisverki eru í áhættu fyrir skertri hreyfigetu og hefur það takmörkuð 

áhrif að reyna að lina verki án þess að auka hreyfigetu (Haldeman og Hooper, 1999). 

1.2. Tilgangur rannsóknar 

Tilgangur rannsóknarinnar er að kanna tengsl hreyfingar við ýmsa þætti daglegs lífs 

hjá einstaklingum sem þjást af langvinnum stoðkerfisverkjum. Skoðuð eru tengsl hreyfingar 

við verki, heilsutengd lífsgæði, verkjalyfjanotkun og áhrif verkja á daglegt líf. Langvinnir 

stoðkerfisverkir eru stórt heilsufarsvandamál í nútímasamfélögum og viljum við auka 

þekkingu á gildi hreyfingar í meðferð og fyrirbyggingu stoðkerfisverkja til að auka lífsgæði 

og minnka truflandi áhrif verkja á daglegt líf. 
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1.3. Rannsóknarspurningar 

Rannsóknarspurningarnar eru þrjár:  

1. Eru tengsl á milli hreyfingar og hversu mikið langvinnir stoðkerfisverkir trufla 

daglegt líf?  

2. Eru tengsl á milli hreyfingar og heilsutengdra lífsgæða meðal einstaklinga með 

langvinna stoðkerfisverki? 

3. Eru tengsl á milli hreyfingar og verkjalyfjanotkunar einstaklinga með langvinna 

stoðkerfisverki? 

1.4. Þátttakendur 

Þátttakendur í rannsókninni eru 578 einstaklingar sem hafa haft langvinna 

stoðkerfisverki í 3 mánuði eða lengur og voru búsettir á Íslandi í apríl og maí árið 2011. Gögn 

voru fengin úr gagnasafni Þorbjargar Jónsdóttur en spurningarlisti var sendur á 4500 

einstaklinga og var svarhlutfall 36,9%. Af þeim rúmlega 1600 sem svöruðu voru 578 

einstaklingar sem uppfylltu skilyrði rannsóknar okkar. 

1.5. Skilgreining meginhugtaka 

Verkir: Óþægileg skynjun eða tilfinningaleg reynsla vegna raunverulegra eða 

hugsanlegra vefjaskemmda, eða orðum sem lýsa slíkum skemmdum (International 

Association for the study of pain (IASP), 1994). Verkur er það sem einstaklingur segir hann 

vera og er til staðar þegar sá hinn sami segir að svo sé (Lára Borg Ásmundsdóttir, Anna Gyða 

Gunnlaugsdóttir og Herdís Sveinsdótir, 2010; McCaffrey og Pasero, 1999). 

Langvinnir verkir: Verkir sem varað hafa í 3 mánuði eða lengur (Smith o.fl., 1999). 

Sársaukaþröskuldur: Minnsta áreiti sem að einstaklingur skynjar sem sársauka (IASP, 

1986).  

Heilsutengd lífsgæði: Heilsutengd lífgæði lýsa getu og upplifun einstaklingsins á eigin 

heilsu, líkamlega, andlega og félagslega (Þorbjörg Jónsdóttir, 2014). Álag vegna sjúkdóma og 
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meðferða, sálfélagslegir þættir, félagsleg starfsgeta, hlutverk og geta til að sinna athöfnum 

daglegs lífs eru mikilvægir þættir heilsutengdra lífsgæða (Kolbrún Albertsdóttir o.fl., 2009; 

Bowling, 1995). 

1.6. Gildismat rannsakenda 

Rannsakendur telja að gildi hreyfingar sé ekki nægilega haldið á lofti og að hreyfing sé 

ekki notuð nógu mikið í nútíma samfélögum til þess að bæta lífsgæði einstaklinga með 

langvinna stoðkerfisverki. Hreyfing krefst lítilla inngripa og hefur litlar aukaverkanir og er því 

ódýr og árangursrík leið til að meðhöndla stoðkerfisverki, minnka truflun þeirra á daglegt líf 

og auka lífsgæði. Lítið er til af íslenskum rannsóknum þar sem tengsl hreyfingar við 

heilsutengd lífsgæði, truflun á daglegt líf og notkun verkjalyfja er skoðuð hjá einstaklingum 

með langvinna stoðkerfisverki og vonast rannsakendur til að þessi rannsókn bæti þar við 

fræðilega þekkingu um efnið. 

1.7. Gildi fyrir hjúkrun og vísindalegur ávinningur 

Gildi rannsóknarinnar fyrir hjúkrun er að vekja athygli og auka skilning 

hjúkrunarfræðinga á tengslum hreyfingar og langvinnra stoðkerfisverkja, heilsutengdra 

lífsgæða, truflun á daglegt líf vegna verkja og notkun verkjalyfja. Að auka vægi heildrænna 

meðferða sem hjúkrunarfræðingar geta stuðlað að og veitt fræðslu sem hefur jákvæð áhrif á 

skjólstæðinga hjúkrunarfræðinga. Við teljum að það myndi lækka kostnað fyrir einstaklinga 

og heilbrigðiskerfið ásamt því að draga úr notkun verkjalyfja sem geta haft neikvæðar 

aukaverkanir og hafa takmörkuð áhrif á meðferð langvinnra stoðkerfisverkja. 

1.8. Aðferðafræði rannsóknar 

Rannsóknin er megindleg og eru notuð gögn sem fengin voru með spurningalista sem 

sendur var á 4500 manna slembiúrtak úr Þjóðskrá Íslands. Spurningarlistinn samanstendur 

mest megnis af tveimur stöðluðum spurningarlistum auk annara spurninga. Sá fyrri er Brief 
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Pain Inventory (BPI) sem metur áhrif langvarandi verkja á daglegt líf (Gunnarsdottir, Ward 

og Serlin, 2005) og sá seinni heitir The Short Form 36 health survey (SF-36 v2) sem mælir 

heilsutengd lífsgæði (Ware, 2012). Gögnin eru unnin í SPSS tölfræði forritinu, útgáfu 20 og 

er notast við tölfræðipróf eins og t-próf, Spearman‘s rho, einhliða dreifigreining (Anova) og 

Tukey eftir á próf. Myndræn gröf og rit eru unnin í Microsoft Exel og Microsoft Word. 

Við gerð fræðilegrar umfjöllunar notum við fræðilegar heimildir sem fundnar voru í 

gagnabönkunum EBSCO Host, CINAHL, Proquest og Google Scholar. Einnig skoðuðum við 

önnur B.Sc. verkefni á Skemmunni og fengum heimildir þaðan. Helstu leitarorðin eru: 

Chronic pain, musculoskeletal pain, exercise og health related quality of life. 

1.9. Uppbygging rannsóknarskýrslunnar 

Uppbygging rannsóknarskýrslunnar er eftirfarandi: 

Inngangur:    Fjallað er um helstu þætti rannsóknarskýrslunnar. 

Fræðileg umfjöllun:  Umfjöllun um helstu fræðilegu rannsóknir á sviði langvinnra 

verkja, hreyfingar, heilsutengdra lífsgæða, notkun 

heilbrigðiskerfisins og notkun verkjalyfja. 

Aðferðafræði: Fjallað er um rannsóknaraðferð, rannsóknarspurningar, 

upplýsingaöflun, þátttakendur og greiningu gagna. 

Niðurstöður:   Gerð er grein fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar. 

Umræða: Helstu niðurstöður rannsóknarinnar tengdar við fræðilega 

umfjöllun. 

Samantekt:   Notagildi rannsóknar fyrir hjúkrun og framtíðar rannsóknir. 

1.10. Samantekt 

Tilgangur rannsóknarinnar er að skoða tengsl hreyfingar við langvinna verki, 

heilsutengd lífsgæði, truflun á daglegt líf og notkun verkjalyfja hjá einstaklingum með 

langvinna stoðkerfisverki. Langvinnir verkir valda miklum þjáningum og benda fyrri 
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rannsóknir til þess að hreyfing hafi jákvæð áhrif á langvinna stoðkerfisverki. Rannsóknin er 

megindleg og notast er við forritið SPSS til að vinna úr gögnunum. Þátttakendur 

rannsóknarinnar eru 578 einstaklingar sem búsettir voru á Íslandi árið 2011.  
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Kafli 2 - Fræðileg umfjöllun 

2.1. Verkir 

Verkir eru viðfangsefni sem heilbrigðisstarfsfólk þarf oft að aðstoða einstaklinga að 

glíma við og eru þeir flókið fyrirbæri sem erfitt er að skilgreina (Lára Borg Ásmundsdóttir, 

o.fl., 2010; Haljamäe og Stomberg, 2003). Alþjóðasamtök um verkjafræði hafa skilgreint 

verki sem óþægilega skynjun eða tilfinningalega reynslu vegna raunverulegra eða hugsanlegra 

vefjaskemmda, eða orðum sem lýsa slíkum skemmdum (Lára Borg Ásmundsdóttir o.fl., 2010; 

IASP, 1994). Skilgreining bandaríska hjúkrunarfræðingsins Margo McCaffrey síðan 1968 er 

sú að verkur sé það sem einstaklingurinn segir hann vera og er til staðar þegar sá hinn sami 

segir að svo sé (Lára Borg Ásmundsdóttir o.fl., 2010; McCaffrey og Pasero, 1999).  

Verkir eru huglæg og einstaklingsbundin upplifun hvers og eins og eru margir þættir 

sem hafa áhrif á þessa upplifun (Mann og Carr, 2006; Tracey, 2008). Meðal áhrifavalda eru 

uppeldi, viðbrögð annarra við verkjum og meiðslum þegar við erum börn sem og menningin 

og samfélagið sem við búum í. Þessir þættir móta verkjahegðun okkar og það hvernig við 

tjáum og upplifum verki (Mann og Carr, 2006). Erfðir hafa áhrif á upplifun verkja en Coghill, 

McHakkie og Yen (2003) skoðuðu mun á heilavirkni einstaklinga við sársaukaáreiti í 

rannsókn sinni. Þátttakendur rannsóknarinnar voru 17 heilbrigðir einstaklingar á aldrinum 21-

30 ára og var þeim gefið sársaukaáreiti og heilavirkni þeirra skoðuð á meðan með segulómun. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að einstaklingar með lágan sársaukaþröskuld sýndu meiri 

heilavirkni í þeim hlutum heilans sem að vinna úr sársaukaboðum heldur en þeir þátttakendur 

sem voru með háan sársaukaþröskuld (Coghill o.fl., 2003). Allir upplifa verki einhvern 

tímann á lífsleiðinni og þeir eru mikilvæg vísbending og viðvörunarmerki um að einhverjir 

vefir líkamans hafi orðið fyrir skaða eða í hættu á að verða fyrir skaða (Þorbjörg Jónsdóttir, 

2014; Gallagher, 1999; IASP, 1986). Hins vegar er það svo að þegar verkir vara lengur en það 
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tekur vefinn til að jafna sig missa þeir hlutverk sitt sem viðvörunarmerki (Þorbjörg Jónsdóttir 

2014; McCaffrey og Pasero, 1999). 

Sársaukaviðtakar eru staðsettir út um allan líkama en þeir nema sársaukaáreiti sem 

berast með taugabrautum til heilans. Til eru þrjár gerðir viðtaka og eru það vélrænir viðtakar 

(e. Mechanical nociceptors) sem nema snertingu, þrýsting eða tog. Hitaviðtakar (e. Thermal 

nociceptors) sem nema hita og kulda og efnaviðtakar (e. Chemical nociceptors) sem nema 

breytingar á efnastyrk í vefnum, t.d. bólgusvörun, en einnig frá ytra umhverfi. Þegar 

sársaukaviðtaki hefur numið sársaukaáreiti sendir hann boð með taugaboðefnum eftir 

taugaþráðum til mænu og þaðan til heila. Taugaþræðirnir eru mismunandi að gerð en 

aðalþræðirnir eru A-delta þræðir og C-þræðir (Mann og Carr, 2006). 

2.1.1. Flokkun verkja. Verki má flokka í bráða eða langvinna verki. Bráðir verkir 

hafa verið skilgreindir sem eðlileg og fyrirsjáanleg lífeðlisfræðileg svörun við skaðlegu áreiti 

sem verður vegna skurðaðgerðar, áverka eða bráðra veikinda (Carr og Gaudas, 1999). 

Langvinnir verkir eru skilgreindir sem verkir sem staðið hafa lengur en 3 - 6 mánuði og eru 

þeir almennt viðurkenndir sem eitt af útbreiddustu og erfiðustu heilbrigðisvandamálum á 

Vesturlöndum í dag (Þorbjörg Jónsdóttir, 2014; Þorbjörg Jónsdóttir, 2007; Smith o.fl., 1999). 

2.1.2. Algengi langvinnra verkja. Verkir í stoðkerfi eru algengustu einkennin sem 

fólk tjáir bæði á heilsugæslu og í samfélaginu (Ang o.fl., 2010; Kroenke, 2003; Verhaaka 

o.fl., 1998). Erfitt er að segja til um algengi langvinnra verkja en algengi er mismunandi á 

milli rannsókna vegna mismunandi skilgreininga og mælitækja sem notuð eru. Algengt er að 

miðað sé við verki í 3 eða 6 mánuði (Þorbjörg Jónsdóttir, 2014). Breivik, Collett, Ventafridda, 

Cohen og Gallhager (2006) gerðu rannsókn í 15 Evrópulöndum og Ísrael á algengi, alvarleika, 

meðferð og áhrifum langvinnra verkja. Alls tóku 46.394 einstaklingar þátt og 19% þeirra  

höfðu þjáðst af verkjum í meira en sex mánuði sem höfðu truflandi áhrif á daglegt líf þeirra og 

voru stoðkerfisverkir þar algengastir. Þátttakendur tjáðu verkina vera 5 eða meira á skalanum 
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1-10, þar sem 1 = enginn verkur og 10 = mesti mögulegi verkur sem viðkomandi gat hugsað 

sér. Algengi langvinnra verkja var frá 12% - 30%, mest í Noregi, Póllandi og Ítalíu, en minnst 

á Spáni, Írlandi og í Bretlandi (Breivik o.fl., 2006). Í rannsókn Gunnarsdottir, Ward og Serlin 

(2010) á algengi verkja á Íslandi, höfðu 30,6 % þátttakanda haft verki í lengur en 3 mánuði. 

2.1.3. Staðsetning verkja. Rannsókn Breivik og félaga (2006) sýndi að algengast var 

að fólk með langvinna verki væru með verki í baki eða um 50%. Næst á eftir komu verkir í 

liðum 40%. Þá höfðu samanlagt um 20% þátttakanda verki í hálsi og höfði eða í fótum og 

höndum. Orsök verkjanna var í 42% tilfella vegna liðagigtar eða slitgigtar og var það stærsti 

hópurinn en þar á eftir var 20% vegna brjósklos og brots á hryggjarliðum (Breivik o.fl., 2006). 

Í samantekt Miranda, deCarvalho, Machado og Dias (2012) á algengi langvinnra stoðkerfis-

verkja hjá öldruðum í Brasilíu voru 25 rannsóknir sem náðu til 116.091 einstaklinga skoðaðar. 

Þar kom í ljós að algengasta staðsetning verkja var í baki (50,0%) og í neðri útlimum (50,0%). 

Orsakir verkjanna voru í 9,4% - 39,5% tilfella liðagigt og slitgigt (Miranda, o.fl., 2012).  

2.1.4. Stoðkerfisverkir. Stoðkerfið er stærsta kerfi líkamans og vegur yfir 50% af 

líkamsþyngd (Marek, 2007a). Stoðkerfi líkamans samanstendur af beinum, liðum, brjóski og 

beinagrindavöðvum. Hlutverk stoðkerfisins er m.a. öll hreyfing og að halda líkamsstöðu en 

það er forsenda þess að við getum hreyft okkur, stundað vinnu, áhugamál og flest allt sem 

tengist daglegu lífi (Tortora, 2005). Öll frávik í kerfinu leiða til truflunar á starfsemi þess. 

Vandamál og truflanir geta verið vegna afleiðinga sjúkdóma, áverka eða utanaðkomandi þátta. 

Sjúkdómar sem teljast til stoðkerfissjúkdóma eru m.a. slit- og liðagigt (Marek, 2007a) og 

vefjagigt (Marek, 2007b).  

Margir stoðkerfissjúkdómar valda langvinnum verkjum og er það þekkt að 

ómeðhöndlaðir eða illa meðhöndlaðir verkir geti haft veruleg neikvæð líkamleg, andleg og 

félagsleg áhrif á daglegt líf einstaklingsins (Tüzün, 2007). Stoðkerfisraskanir eru ein 

algengasta orsök örorku hjá fólki á aldrinum 16-66 ára hér á landi. Meðal þeirra sem voru á 
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fullum örorkubótum frá Tryggingastofnun í desember 2009 voru stoðkerfisvandamál ástæðan 

hjá 35,7% kvenna og 17,2% karla (Sigurður Thorlacius og Sigurjón B. Stefánsson, 2009).  

Vinnutengdir stoðkerfisverkir eru vandamál í starfsgreinum sem einkennast af 

einhæfum verkum og stöðum (Devanand o.fl., 2014; Finsen, Christensen og Bakke, 1998). 

Samantekt sem að Hayes, Cockrell og Smith (2009) gerðu á 23 rannsóknum um 

stoðkerfisvandamál hjá tannlæknum sýndi að 64% - 93% tannlækna voru með stoðkerfisverki 

vegna vinnu sinnar (Hayes o.fl., 2009). Hjúkrunarfræði er önnur starfsgrein sem einnig er 

útsett fyrir starfstengdum stoðkerfisverkjum og þá einna helst í baki (Serranheira, Cotrim, 

Rodrigues, Nunes og Sousa-Uva, 2012; Gropelli og Corle, 2011). Í rannsókn sem gerð var 

meðal japanskra hjúkrunarfræðinga kom í ljós að 85,5% þeirra voru með stoðkerfisverki á tólf 

mánaða tímabili (Smith, Mihashi, Adachi, Koga og Ishitake, 2006). Þeir sem vinna mikið við 

tölvur eru einnig í hættu á stoðkerfisverkjum en í rannsókn sem Oha, Animägi, Pääsuke, 

Coggon og Merisalu (2014) og félagar gerðu á 202 tölvunotendum í tveimur háskólum í 

Eistlandi árið 2014 kom fram að 77% þátttakenda fundu fyrir vandamálum í stoðkerfi á eins 

árs tímabili (Oha o.fl., 2014). 

2.2. Heilsutengd lífsgæði 

Eitt af meginmarkmiðum Alþjóðaheilbrigðissmálastofnunarinnar (WHO) eru bætt 

lífsgæði og það að bæta lífsgæði er jafn mikilvægt og önnur hlutverk heilbrigðisþjónustunnar, 

eins og lækningar, endurhæfing og heilsuvernd (Kolbrún Albertsdóttir o.fl., 2009). 

Heilsutengd lífsgæði er margþætt hugtak sem lýsir getu einstaklingsins og upplifun hans á 

eigin heilsu, líkamlega, félagslega og andlega (Þorbjörg Jónsdóttir, 2014). Heilsutengd 

lífsgæði eru huglæg og metin út frá fyrri reynslu einstaklingsins og samanstanda af 

sálfélagslegum þáttum, álagi vegna sjúkdóma og meðferða, félagslegri starfsgetu, hlutverkum 

í daglegu lífi og getu til að sinna athöfnum daglegs lífs (Kolbrún Albertsdóttir o.fl., 2009; 



11 

 

Bowling, 1995). Eitt af markmiðum hjúkrunar er að allir fái jöfn tækifæri á innihaldsríkum og 

ánægjulegum lífum eins og raunhæft er (Kolbrún Albertsdóttir o.fl., 2009).  

2.2.1. Áhrif verkja á daglegt líf og heilsutengd lífsgæði. Langvinnir verkir valda 

miklum sálrænum og líkamlegum þjáningum sem kosta bæði einstaklinga og samfélagið 

mikla fjármuni á hverju ári (Þorbjörg Jónsdóttir, 2007; Smith o.fl., 1999). Þeir hafa neikvæð 

áhrif á líf þeirra einstaklinga sem þjást af þeim og geta haft veruleg og neikvæð áhrif á 

tilfinningalega og félagslega velferð einstaklingsins (Tüzün, 2007). Þekkt er að einstaklingar 

með langvinna verki eru líklegri til að hafa takmarkaða virkni og rannsóknir hafa sýnt að það 

eru sterk tengsl á milli verkja og minnkaðrar hreyfigetu. Minnkuð hreyfigeta vegna verkja 

leiðir til minnkaðs vöðvastyrks og minni liðleika og getur einnig leitt til ofþyngdar (Tüzün, 

2007). Einstaklingar með langvinna stoðkerfisverki eru í aukinni áhættu fyrir þunglyndi, 

kvíða, svefntruflunum og tjá frekar neikvæðar tilfinningar og stjórnleysi gagnvart aðstæðum 

sínum heldur en þeir sem ekki hafa langvinna stoðkerfisverki (Sigrún Vala Björnsdóttir, 

Stefán Hrafn Jónsson og Unnur Anna Valdimarsdóttir, 2011). Stubbs og félagar (2013) gerðu 

samantekt þar sem þeir skoðuðu hvort að aldraðir með langvinna stoðkerfisverki væru minna 

virkir heldur en aldraðir sem ekki þjást af langvinnum stoðkerfisverkjum. Í samantektinni 

skoðuðu þeir átta rannsóknir og voru niðurstöðurnar þær að aldraðir með langvinna 

stoðkerfisverki virtust vera minna virkir heldur en samanburðahópar sem ekki þjáðust af 

langvinnum stoðkerfisverkjum (Stubbs o.fl., 2013). Önnur samantekt þar sem virkni 

einstaklinga með langvinna bakverki á vinnualdri var borin saman við samanburðarhópa sem 

ekki þjáðust af stoðkerfisverkjum var gerð af Griffin, Harmon og Kennedy árið 2012. Þar 

kom í ljós að engin marktækur munur var á virkni einstaklinga með langvinna bakverki og 

samanburðarhópa. Ályktun þeirra var þó sú að dreifing athafna einstaklinga með langvinna 

bakverki geti verið öðruvísi yfir daginn heldur en hjá þeim sem ekki eru með verki (Griffin 

o.fl., 2012).  
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2.2.2. Áhrif svefns á verki og heilsutengd lífsgæði. Svefn er mikilvægur þáttur þegar 

kemur að heilsutengdum lífsgæðum og sjúklingar með svefntruflanir upplifa oft verri verki. 

Svefntruflanir eru mjög algengt vandamál hjá þeim sem þjást af langvinnum verkjum. Sumir 

vakna upp við verki og geta þannig lent í vítahring (Ingibjörg E. Ingimarsdóttir, 2008). Þó svo 

að góður svefn sé mikilvægur fyrir alla, þá er hann sérstaklega mikilvægur fyrir einstaklinga 

sem lifa með langvinna verki. Bæði gæði og lengd svefns geta haft mikil áhrif á lífsgæði 

sjúklingsins og virkni hans. Svefnleysi getur valdið aukinni streitu í daglegu lífi og getur 

valdið því að einstaklingnum finnist lítil verk mjög erfið og haft neikvæð áhrif á lífgæði hjá 

þeim sem þjást af langvinnum verkjum (Tüzün, 2007).  

Svo virðist vera að skertur svefn hafi meiri áhrif á verki heldur en verkir á svefn 

(Affleck, Urrows, Tennen, Higgins og Abeles, 1996; Raymond, Nielsen, Lavigne, Manzini og 

Choinière, 2001). Í rannsókn Affleck og félaga (1996) voru fimmtíu konur með vefjagigt 

beðnar að skrá niður gæði svefns, styrk verkja og athygli þeirra á verkjum í 30 daga. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að þær konur sem sváfu illa tjáðu marktækt meiri verki 

heldur en þær sem sváfu vel. Eftir nótt þar sem svefn var lítill eða lélegur fylgdi dagur með 

meiri verkjum og á eftir þeim degi fylgdi nótt með verri svefni (Affleck o.fl., 1996). Onen, 

Alloui, Gross, Eschallier og Dubray (2001) gerðu rannsókn þar sem skertur svefn og 

sársaukanæmi var rannsakað hjá heilbrigðum fullorðnum einstaklingum. Þeirra niðurstöður 

sýndu að með því að trufla svefn lækkaði sársaukaþröskuldur þátttakenda og með því að bæta 

upp svefn hækkaði sársaukaþröskuldur þeirra. Einnig sýndu niðurstöðurnar að við algjöran 

svefnskort í 40 klukkustundir sýndu þátttakendur rannsóknarinnar ofursársaukanæmi (Onen 

o.fl., 2001). Regluleg líkamshreyfing hefur jákvæð áhrif á svefn, hvað varðar tímalengd, 

skilvirkni og gæði (Chen, Liu, Huang og Chio, 2012; Reid o.fl., 2010).  
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2.3. Hreyfing 

2.3.1. Tengsl verkja og hreyfingar. Að vera líkamlega virkur er mikilvægur þáttur í 

endurhæfingu einstaklinga með stoðkerfisverki og er skipulögð hreyfing oft partur af 

meðferðinni (Damsgård, Dewar, Røe og Hamran, 2011; Woolf o.fl., 2004; Indahl, 2004). 

Rannsóknir hafa þó sýnt að einstaklingar með stoðkerfisverki tjá oft aukna verki við hreyfingu 

og reyna því að takmarka hreyfingu og líkamlega virkni vegna hræðslu við aukna verki (Keen 

o.fl., 1999; Damsgard, Thrane, Anke, Fords og Røe, 2010). Í eigindlegri rannsókn Damsgård 

og félaga (2011) um virkni einstaklinga með langvinna stoðkerfisverki lýstu þátttakendur 

verkjum sem tengdust líkamlegri virkni sem starfstruflun líkamans en almennum verkjum sem 

blöndu af líkamlegum og andlegum orsökum. Þátttakendur rannsóknarinnar töluðu um 

mikilvægi þess að læra að þekkja merki líkamans og að hlusta á líkamann þegar hann sendir 

boð um að kominn sé tími til að hreyfa sig eða hvíla (Damsgård o.fl., 2011). Einstaklingar 

sem hræðast aukna verki við líkamlega virkni geta lent í vítahring verkja sem getur leitt til 

líkamlegrar fötlunar (Vlaeyen og Linton, 2000). 

2.3.2. Gildi hreyfingar. Hreyfing er einn af lykiláhrifaþáttum heilbrigðis (Gígja 

Gunnarsdóttir, 2013; Lee o.fl. 2012).  Hreyfing hefur margvísleg jákvæð áhrif á verki, hún 

eykur blóðflæði, styrkir vöðva og bætir líkamsstöðu sem aftur veitir stuðning við skemmda 

liði, vinnur gegn brjóskeyðingu og fleira. Hreyfing getur dregið úr þreytu, aukið orku og hefur 

jákvæð áhrif á andlega líðan (Ingibjörg E. Ingimarsdóttir, 2008). Sjúklingar með stoðkerfis-

verki eru í hættu á skertri hreyfigetu og byggist því meðferð þeirra m.a. á að auka hreyfigetu 

og lina verki. Að reyna að lina verki án þess að auka hreyfigetu hefur takmörkuð áhrif á 

stoðkerfisverki. Hreyfing er tiltölulega ódýr meðferð sem er laus við óæskilegar aukaverkanir 

og mikil inngrip eins og getur fylgt lyfjum og skurðaðgerðum (Haldeman og Hooper, 1999).  

2.3.3. Áhrif hreyfingar á verki. Áhrif hreyfingar sem meðferð við verkjum hefur 

verið þekkt frá örófi alda en elstu heimildir um það eru frá því árið 3500 f.Kr. (Schonbeck og 
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Odle, 2005), og í Kína til forna var hreyfing notuð sem meðferð við verkjum (Haldeman og 

Hooper, 1999). Hreyfing hefur þrenns konar áhrif á verki; bein verkjastillandi áhrif, óbein 

áhrif (s.s. aukið hreysti, léttari lund, minni streita og betri svefn) og jákvæð áhrif á 

lífstílstengda sjúkdóma (Börjesson, Mennerkorpi, Knardahl, Karlsson og Mannheimer, 2010). 

Þekktasta kenningin um hreyfingu sem verkjastillingu byggist á virkni beta-endorfíni sem er 

náttúrulegur ópíóði sem að líkaminn framleiðir sjálfur. Við hreyfingu hækkar styrkur beta-

endorfíns í blóðinu sem virkar hemlandi á verkjaboð líkamans. Einnig virkjast sérstakir 

viðtakar í stóru vöðvahópum líkamans við hreyfingu og getur það leitt til aukinnar virkni 

ópíóða í miðtaugakerfinu í gegnum virkjun á A-delta þráðum (Börjesson o.fl., 2010). Til þess 

að líkaminn losi nægilegt magn af endorfíni svo að verkjastilling náist þarf að stunda 

hreyfingu með mikilli ákefð, þ.e. loftfirrða þjálfun. Ef nota á loftháða þjálfun til að auka losun 

endorfíns í líkamanum svo að verkjastilling náist þarf hreyfingin að vara í að lágmarki eina 

klukkustund eða lengur. Önnur boðefni, eins og serótónín og noradrenalín, sem tengjast 

hreyfingu geta mögulega haft áhrif á upplifun verkja (Börjesson o.fl., 2010). Athyglisdreifing 

er þekkt aðferð til þess að breyta upplifun verkja og getur virkað á meðan hreyfingu stendur 

og eftir hana (Börjesson o.fl., 2010).  

2.3.4. Hreyfing sem meðferð. Skipulögð hreyfing er öflugt meðferðarúrræði til að 

vinna á sjúkdómum og sjúkdómseinkennum eins og langvinnum verkjum (Auður Ólafsdóttir, 

2013). Landlæknir mælir með 30 mínútna hreyfingu á hverjum degi en sú hreyfing þarf ekki 

endilega að vera í formi líkamsæfinga í frítíma heldur er einnig hægt að fá hreyfinguna með 

því að nota göngu og hjólreiðar til þess að ferðast á milli staða, bæta inn hreyfingu í vinnu eða 

námi og í gegnum heimilistörf eins og þrif eða garðvinnu (Lýðheilsustöð, 2008). Á undan-

förnum árum hefur þróast í nágrannalöndum okkar meðferðarform þar sem skipulagðri 

hreyfingu með reglulegu eftirliti er ávísað af lækni, svokölluðum hreyfiseðli. Hreyfiseðill er 

ávísun á hreyfingu í staðinn fyrir lyfseðil og byggir á því að heilsugæslulæknar skrifa út 
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hreyfiseðil fyrir þá einstaklinga sem þeir telja að hafi gagn af slíkri meðferð. Einstaklingnum 

er svo vísað til samhæfingaraðila sem oftast er sjúkraþjálfari sem gefur honum ráðgjöf og 

veitir eftirfylgni (Auður Ólafsdóttir, 2013). Í Svíþjóð hefur þetta meðferðarform náð mikilli 

útbreiðslu og eru nú níu af hverjum tíu heilsugæslustöðvum þar í landi sem ávísa hreyfi-

seðlum (Jón Steinar Jónsson, 2013). Hreyfiseðill er eitt af meðferðarúrræðum sem er í boði 

hér á landi. Ávísun á hreyfingu er notuð sem meðferð eða hluti af meðferð við fjölmörgum 

sjúkdómum, þar á meðal hjarta- og æðasjúkdómum, lungnasjúkdómum, stoðkerfis-

sjúkdómum, sykursýki, offitu, kvíða, þunglyndi og streitu (Jón Steinar Jónsson, 2013).  

Ýmsar rannsóknir hafa bent til að hreyfing hafi jákvæð áhrif á stoðkerfisverki. 

Hurkmans og félagar (2009) gerðu samantekt á rannsóknum um áhrif hreyfingar á liðagigt. 

Rannsökuð var loftháð þjálfun og vöðvastyrking á landi og í vatni. Niðurstöðurnar sýndu 

jákvæð áhrif á þol og vöðvastyrk þátttakanda. Einnig  minnkuðu verkir lítillega til skamms 

tíma. Engin skaðleg áhrif komu í ljós svo sem versnun sjúkdómseinkenna, verkja eða 

neikvæðar breytingar sjáanlegar á myndgreiningu á liðum og er því líkamsæfing talin vera 

örugg og ráðlögð fyrir einstaklinga með liðagigt (Hurkmans o.fl., 2009). Önnur samantekt 

sem gerð var af Tanaka og félögum (2013) um áhrif styrktar- og þolþjálfunar á verki fólks 

með slitgigt sýndi að hreyfing hefur jákvæð áhrif á verki þessara einstaklinga. Ekki var þó 

mælt með standandi æfingum með auka þyngd hjá fólki með mikla verki í hnjám þar sem 

viðbótar þyngd getur haft neikvæð áhrif á verkina (Tanaka o.fl., 2013). Hreyfing hefur einnig 

jákvæð áhrif á verki hjá þeim sem þjást af langvinnum bakverkjum og má nefna æfingar eins 

og stöðugleikaþjálfun og Pilates sem hefur gefið góða raun (Natour, Cazotti, Ribeiro, Baptista 

og Jones, 2015; Chung, Lee og Yoon, 2013).  

Hreyfing hefur jákvæð áhrif á þætti sem hafa óbein áhrif á verki. Má þar nefna 

lundarfar, þunglyndi (Börjesson o.fl., 2010) og svefn (Chen o.fl., 2012). Skap og lundarfar 

hefur mikið að segja varðandi upplifun einstaklings á verkjum og getu hans til þess að lifa 
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með þeim. Að búast við verkjum og að kvíða verkjum eykur verkjaupplifunina sem í 

framhaldi getur leitt til kvíða og hræðslu við hreyfingu (Tracey, 2008; Hsieh, Stone-Elander 

og Ingvar, 1999; Ploghaus, Narain, Beckmann, Clare, og Bantick, 2001). Með aukinni 

hreyfingu getur einstaklingurinn öðlast aukið sjálfstraust og léttari lund og það getur haft 

jákvæð áhrif á verkina (Börjesson o.fl., 2010). Verkir eru áhættuþáttur fyrir þunglyndi og 

þunglyndi er áhættuþáttur fyrir langvinna verki (Ang o.fl., 2010). Þunglyndi getur leitt til 

aukinna verkja og minnkað getu einstaklingsins til þess að lifa með verkjunum (Börjesson 

o.fl., 2010). Bair, Robinson, Katon og Kroenke (2003) gerðu heimildasamantekt þar sem að 

þau skoðuðu rannsóknir um tengsl verkja og þunglyndis. Ekki er vitað til fullnustu hvernig 

samspil þessa tveggja sjúkdóma gengur fyrir sig en vitað er að þeir deila taugabrautum og 

taugaboðefnum s.s. serótóníni, noradrenalíni og dópamíni, að einhverju leiti. Verkjasjúklingar 

sem einnig þjást af þunglyndi tjá oftar og sterkari verki, meiri skerðingu vegna verkjanna og 

eru líklegri til að þjást af langvinnum verkjum og ná síður bata af þeim heldur en þeir sem 

þjást eingöngu af verkjum (Bair o.fl., 2003). Þunglyndi er hægt að meðhöndla með hreyfingu 

og hefur hún reynst vel til að halda niðri þunglyndisköstum og fyrirbyggja þau (Kjellman, 

Martinsen, Taube og Andersson, 2010). 

2.3.5. Hreyfing og heilsutengd lífsgæði. Sýnt hefur verið fram á að hreyfing hefur 

jákvæð áhrif á heilsutengd lífsgæði (Lansinger o.fl., 2013; Jurakić o.fl., 2010). Lansinger og 

félagar (2013) gerðu rannsókn þar sem að skoðuð var áhrif hreyfingar á heilsutengd lífsgæði 

hjá fólki með langvinna verki í hálsi. Þátttakendur rannsóknarinnar voru 122 og skoruðu þeir 

lægra í öllum þáttum heilsutengdra lífsgæða miðað við aðra í samfélaginu. Mestur var 

munurinn á verkjum, orku og líkamlegri getu. Þátttakendur stunduðu líkamshreyfingu sem 

miðaði að aukinni hreyfigetu og styrktarþjálfum. Við tólf mánaða eftirfylgni kom í ljós að 

heilsutengd lífsgæði höfðu batnað í öllum þáttum nema tilfinningalegri líðan og andlegri 

heilsu. Mestur var árangurinn í þáttum sem lutu að verkjum, orku og líkamlegri getu 
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(Lansinger o.fl., 2013). Jurakić og félagar (2010) gerðu rannsókn á áhrifum hreyfingar á 

heilsutengd lífsgæði eftir því hvort að hreyfingin var framkvæmd í frítíma, vinnu, sem 

ferðamáti eða við heimilistörf. Helstu niðurstöður þeirra voru að jákvæð tengsl voru á milli 

hreyfingar í frítíma og orku, og andlegrar heilsu. Hins vegar hafði hreyfing sem ferðamáti 

neikvæð tengsl við heilsutengd lífsgæði, nánar tiltekið á líkamlega virkni hjá konum og 

líkamlega virkni, verki, félagslega færni og líkamlegrar getu hjá körlum. Einnig voru neikvæð 

tengsl milli líkamlegrar virkni á heimili og verkja og andlegrar heilsu hjá körlum (Jurakić, 

o.fl., 2010). Hugsanlega má rekja þessa neikvæðu tengingu til þess að fólk í Króatíu þar sem 

rannsóknin var gerð lítur ekki á hreyfingu á milli staða sem val heldur sem illa nauðsyn þar 

sem þeir efnaminni hafa síður efni á dýrari ferðamáta eins og bílum (Jurakić,  Pedišić og 

Andrijašević, 2009; Jurakić o.fl., 2010). Einnig hafa rannsóknir sýnt fram á að einstaklingar 

með lélega félagslega stöðu tjá heilsu sína verri heldur en þeir sem búa við sterka félagslega 

stöðu (Nummela, Sulander, Heinonen, og Uutela, 2007).  

2.3.6. Lífstílstengdir sjúkdómar. Stærsta orsök sjúkdóma og ótímabærs dauða í 

nútíma samfélögum eru lífstílstengdir þættir s.s. skortur á hreyfingu, tóbak, áfengi og óhollar 

matarvenjur (Leijon o.fl., 2010). Offita er lífstílstengdur sjúkdómur þar sem inntaka orku er 

meiri heldur en líkaminn þarf miðað við stærð og hreyfingu. Líkaminn geymir umfram orku í 

formi fitu í líkamanum (Rössner, 2010). Offitu fylgja mörg heilsufarsvandamál, meðal annars 

verkir og geta þeir komið fram á barnsaldri (Paulis, Silva, Koes og Middelkoop, 2013). 

Ávinningur hreyfingar á offitu er aukin þyngdarstjórnun og aukinn efnaskiptahraði (Rössner, 

2010). Rannsóknir hafa sýnt að með því að léttast minnka verkir hjá einstaklingum sem þjást 

bæði af offitu og stoðkerfisverkjum (Larsson, 2004; Kotowski og Davis, 2010).  

2.4. Notkun á heilbrigðisþjónustu 

Einstaklingar með langvinna verki eru meðal þeirra sem nota heilbrigðisþjónustuna 

mest, en þó nýtir aðeins hluti þeirra sem þjást af langvinnum verkjum sér heilbrigðisþjónustu 
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vegna þeirra (Þorbjörg Jónsdóttir, 2014). Neikvæð áhrif á daglegt líf virðist hafa meiri áhrif á 

það hvort að viðkomandi leiti sér aðstoðar frá heilbrigðiskerfinu heldur en verkirnir sjálfir 

(Þorbjörg Jónsdóttir, 2014). Í nýlegri rannsókn sem Þorbjörg Jónsdóttir gerði á notkun 

einstaklinga með langvinna verki á heilbrigðisþjónustu kom fram að 53,2 % höfðu nýtt sér 

heilbrigðisþjónustu vegna þeirra síðastliðna 6 mánuði. Skoðað var hvaða þættir skiptu mestu 

máli varðandi það hvort fólk nýtti sér þjónustu eða ekki og kom í ljós að mynstur langvinnra 

verkja (stöðugir/daglegir) ásamt truflun þeirra á daglegu lífi og lífsgæðum voru þeir þættir 

sem höfðu mest áhrif á það hvort einstaklingurinn nýtti sér heilbrigðisþjónustuna eða ekki. 

Þessir þættir skiptu meira máli en það hversu miklir eða útbreiddir verkirnir voru (Þorbjörg 

Jónsdóttir, 2014). 

Margir þeirra sem þjást af langvinnum verkjum hafa haft þá í mörg ár og hafa farið á 

milli meðferðaraðila innan heilbrigðiskerfisins og hætta er á að þessir einstaklingar festist í 

vítahring andlegrar og líkamlegrar þjáninga og fötlunar, verði óvinnufærir og einangrist 

félagslega (Þorbjörg Jónsdóttir, 2007; Davies, Crombie og Macrae, 1994). Mikilvægt er að 

meta og greina langvinna stoðkerfisverki sem fyrst til að minnka eða koma í veg fyrir 

líkamlegar og sálfélagsfræðilegar afleiðingar þeirra sem hafa áhrif á lífsgæði einstaklingsins. 

Rannsóknir hafa þó sýnt að allt að 27% einstaklinga með langvinna stoðkerfisverki hafa aldrei 

leitað til heilbrigðiskerfisins (Tüzün, 2007).  

Því er oft haldið fram, bæði af læknum og öðru heilbrigðisstarfsfólki að sálfræðilegir 

þættir og geðraskanir séu aðalorsök langvinnra verkja (Gallagher, 1999). Þetta viðhorf gefur 

til kynna að langvinnir verkir séu að andlegum orsökum og leiðir til þess að einstaklingar með 

langvinna verki séu stimplaðir taugaveiklaðir einstaklingar í leit að fjárhagsbótum. Í rauninni 

bendir allt til þess að langvinnir verkir geti valdið andlegum og félagslegum vandamálum eins 

og fordómum í samfélaginu, sem getur leitt til þunglyndis (Gallagher, 1999). Mikilvægt er að 

hvetja fólk með langvinna verki til að nýta sér heilbrigðisþjónustu tímanlega, áður en 
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verkirnir eru farnir að valda meiri háttar truflun á daglegu lífi eða líkamlegri fötlun (Þorbjörg 

Jónsdóttir, 2014), því eftir því sem lengra líður frá því að verkirnir byrja og þar til meðferð 

hefst, minnka líkurnar á bata (Þorbjörg Jónsdóttir, 2007; Davies o.fl., 1994).  

2.5. Notkun verkjalyfja 

Vegna þess hversu flóknir langvinnir stoðkerfisverkir eru þá hefur meðferð á borð við 

skurðaðgerð oft lítil sem engin áhrif og verkjalyf hafa aðeins takmörkuð áhrif og til skamms 

tíma. Öfugt við bráða verki þá er meðferð við langvinnum verkjum ekki takmörkuð 

ákveðnum tíma og almennt er ekki nein ein meðferð sem dugar á þá, svo að meðferðin þarf að 

vera margþætt (Tüzün, 2007). Langvinnir verkir eru oft illa meðhöndlaðir. Rannsókn sem 

gerð var á 1500 einstaklingum sýndi að yfir 70% þeirra sem fá einhverskonar meðferð við 

langvinnum verkjum upplifa ennþá verki að meðferð lokinni og 22% þeirra tjáðu verri verki 

eftir meðferðina (Gallagher, 1999). Ýmsar meðferðir og bjargráð eru notuð í því skyni að 

meðhöndla langvinna verki. Meðferðir við verkjum sem í boði eru í vestrænum samfélögum 

eru m.a. verkjalyfjameðferðir, deyfingar, hita- og kuldameðferðir, nudd, hnykkingar, 

líkamshreyfing og hugræn atferlismeðferð (Mann og Carr, 2006). Í rannsókn Crowe, 

Whitehead, Jo Gagan, Baxter og Panckhurst og félaga (2010) var algengast að einstaklingar 

með langvinna verki í mjóbaki notuðu verkjalyf, hreyfingu og hitameðferð, en verkjalyfja-

notkun var þar algengust (Crowe o.fl., 2010). Í rannsókn á algengi verkja á Íslandi leiddu 

niðurstöður í ljós að verkjalyfjanotkun væri algengasta bjargráðið sem þátttakendur notuðu 

eða 42%. Þar á eftir komu sjúkraþjálfun 14,4% og hreyfing 12,3% (Gunnarsdottir, o.fl., 

2010). Í rannsókn sem gerð var í Nýja Englandi á bjargráðum sem aldraðir nota við 

langvinnum verkjum kom í ljós að algengast var að þátttakendur notuðu verkjalyf, í 78% 

tilfella, en þar á eftir var hreyfing, í 35% tilfella (Barry o.fl., 2004). Meira en helmingur 

þátttakenda notuðu þrjú eða fleiri bjargráð eða meðferðir við verkjum. Einstaklingar með 

langvarandi stoðkerfisverki notuðu frekar verkjalyf en fólk með annars konar verki og þeir 
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sem þjáðust af verkjum vegna slysa notuðu síður hreyfingu sem meðferð en þeir sem voru 

með verki af öðrum ástæðum (Barry o.fl., 2004). 

2.6. Samantekt 

Í þessari fræðilegu samantekt var byrjað að fjalla almennt um verki, mismunandi 

upplifun einstaklinga á verkjum, skilgreiningu, tilgang þeirra og lífeðlisfræði verkja. Næst var 

fjallað um flokkun verkja í bráða og langvinna verki og algengi langvinnra verkja. Fjallað var 

stuttlega um stoðkerfið og afleiðingar þess þegar frávik verða í kerfinu vegna sjúkdóma, 

áverka eða utanaðkomandi þátta t.d. vegna vinnu en sumar starfsstéttir eru í sérstakri hættu á 

stoðkerfisvandamálum vegna vinnu eins og t.d. hjúkrunarfræðingar. Fjallað var um algengi 

örorku á Íslandi vegna stoðkerfisverkja. Áhrif langvinnra stoðkerfisverkja á líf einstaklinga 

eru mikil og fjallað var um neikvæðar hliðar þess eins og takmarkaða virkni hjá öldruðum og 

minnkaða hreyfigetu. Heilsutengd lífsgæði í tengslum við svefn voru skoðuð en við skertan 

svefn eru auknar líkur á verri verkjum. Einnig var fjallað um áhrif hreyfingar á verki, svefn og 

aðra þætti sem hafa áhrif á heilsutengd lífsgæði. Við meðhöndlun á stoðkerfisverkjum er 

mikilvægt að auka hreyfigetu til þess að lina verki. Lífeðlisfræðileg áhrif hreyfingar á verki 

voru skoðuð og fjallað um hreyfingu sem meðferðarúrræði og hreyfiseðla. Fjallað var um 

rannsóknir á hreyfingu og verkjum sem fylgir mismunandi stoðkerfissjúkdómum eins og 

liðagigt, slitgigt og langvinnum bakverkjum. Einnig var fjallað um áhrif hreyfingar á 

sjúkdóma sem hafa óbein áhrif á verki eins og þunglyndi, lundafar og offitu. Tengsl 

hreyfingar og heilsutengdra lífsgæða voru skoðuð. Að lokum var fjallað um hvernig 

einstaklingar með langvinna stoðkerfisverki nýta sér heilbrigðisþjónustu og verkjalyf. 
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Kafli 3 - Aðferðafræði 

Í þessum kafla verður fjallað um þá aðferðafræði sem notuð var í rannsókninni. Einnig 

verður fjallað um þær rannsóknarspurningar sem settar voru fram í upphafi með hliðsjón af 

fræðilegum heimildum, upplýsingaöflun og þátttakendum í rannsókninni, greiningu gagna, 

siðfræði rannsóknarinnar og réttmæti og áreiðanleika gagnanna. Að lokum verður samantekt á 

því helsta sem kom fram. 

3.1. Rannsóknaraðferð 

Í rannsókn þessari var notast við megindlega rannsóknaraðferð. Í megindlegum 

rannsóknum er mælanlegra gagna aflað í tölulegu formi á kerfisbundinn, hlutlægan hátt til að 

útskýra ákveðin fyrirbæri. Tölfræðilegar aðferðir eru í kjölfarið notaðar til að rannsaka stærðir 

og tengsl t.d. á milli ákveðinna hópa til að komast að niðurstöðu varðandi þá rannsóknar-

spurningu sem lögð var fram (Ragnheiður Harpa Arnarsdóttir, 2013). Þetta er gert í þeim 

tilgangi að fá nokkurs konar heildaryfirlit yfir hópinn sem verið er að rannsaka. Þá eru settar 

fram lýsandi niðurstöður fyrir hópinn sem gefa ákveðna mynd af honum í tengslum við 

rannsóknarspurninguna. Einnig er hægt að kanna tengsl á milli fyrirfram ákveðinna breyta hjá 

hópnum og jafnvel hvort orsakasamband sé að finna (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Aðferð 

sem oft er notuð í megindlegri nálgun er spurningalisti sem lagður er fyrir úrtak og ef 

rannóknin er vel gerð má færa upplýsingarnar yfir á þýðið (Neuman, 2014).  

Við val á rannsóknaraðferð er ýmislegt sem hafa ber í huga. Eigindlegar og megind-

legar rannsóknaraðferðir eru ólíkar í eðli sínu en með megindlegri rannsóknaraðferð er hægt 

að fá yfirlit yfir veruleikann auk samanburðar sem ekki er hægt að fá með eigindlegum 

aðferðum. Þegar rannsóknaraðferð er valin skiptir máli eftir hverju er verið að leita, hvort um 

mælanlegar stærðir sé að ræða og almennt mynstur finnist. Ef svo er þá er rétt að nota 

megindlegar aðferðir (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Vel valið úrtak er tekið úr hópnum sem á 

að skoða og niðurstöður er hægt að yfirfæra á þýðið svo lengi sem brottfall hafi ekki verið of 
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mikið. Einn helsti gallinn við að nota megindlegar aðferðir í rannsóknum er sá að þær aðferðir 

gefa ekki eins mikla dýpt og eigindlegar aðferðir sem gefa rannsakandanum færi á að kanna 

viðfangsefnið ofan í kjölinn (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). 

3.2. Rannsóknarspurningar 

Langvinnir verkir eru almennt viðurkenndir sem eitt af útbreiddustu og erfiðustu 

heilbrigðisvandamálum á Vesturlöndum í dag (Þorbjörg Jónsdóttir, 2014; Þorbjörg Jónsdóttir, 

2007; Smith o.fl., 1999) og verkir í stoðkerfi eru algengustu einkennin sem fólk tjáir þegar 

það leitar til heilsugæslunnar sem og í samfélaginu í heild (Ang o.fl., 2010; Kroenke, 2003; 

Verhaaka o.fl., 1998). 

Með rannsókninni vildum við kanna tengsl hreyfingar við ýmsa þætti daglegs lífs 

einstaklinga með langvinna stoðkerfisverki. Tengsl og fylgni milli breyta voru skoðuð með 

það að markmiði að finna svör við eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

1. Eru tengsl á milli hreyfingar og hversu mikið langvinnir stoðkerfisverkir trufla daglegt 

líf? 

2. Eru tengsl á milli hreyfingar og heilsutengdra lífsgæða meðal einstaklinga með 

langvinna stoðkerfisverki? 

3. Eru tengsl á milli hreyfingar og verkjalyfjanotkunar einstaklinga með langvinna 

stoðkerfisverki?  

3.3. Upplýsingaöflun og þátttakendur 

Rannsókn þessi byggist á hluta gagna sem Þorbjörg Jónsdóttir doktor í hjúkrunarfræði-

vísindum, lektor við Háskólann á Akureyri og leiðbeinandi þessa verkefnis aflaði árið 2011 í 

tengslum við doktorsrannsókn sína (Þorbjörg Jónsdóttir, 2014). Úrtak rannsóknarinnar voru 

einstaklingar á aldrinum 20 til 70 ára sem bjuggu á Íslandi í apríl og maí árið 2011. Notast var 

við slembiúrtak 4500 einstaklinga úr þjóðskrá. Í úrtakinu var hugað að því að hafa rétta 

dreifingu á milli landshluta og kynjahlutfalls. Sendur var út spurningalisti ásamt bréfi með 
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ýtarlegum upplýsingum um rannsóknina í apríl 2011 og áminning var send tveimur vikum 

seinna til þeirra sem ekki höfðu svarað. Fjórum vikum síðar var svo sendur annar spurninga-

listi ásamt upplýsingabréfi til þeirra sem enn höfðu ekki svarað. Svarhlutfall var 36,9%.  

3.4. Lýsing á mælitækjum 

Spurningalistinn sem lagður var fyrir þátttakendur samanstóð af tveimur stöðluðum 

mælitækjum auk spurninga um ýmsa þætti, s.s. verkjalyfjanotkun og hreyfingu. Einnig voru 

spurningar um lýðfræðilega þætti, s.s. aldur, kyn og menntun.  

Mælitækið Brief Pain Inventory (BPI) er spurningalisti sem metur áhrif langvarandi 

verkja á daglegt líf. Mælitækið metur hvort einstaklingur sé með verki, styrk og áhrif á 

daglegt líf (Gunnarsdottir o.fl., 2005). BPI mælitækið er talið öflugt og sýnt hefur verið fram á 

stöðugleika þess og réttmæti og hefur það verið mikið notað til að meta verki og verkja-

meðferðir (Cleland og Ryan, 1994). Í BPI er spurt um staðsetningu verkja og hversu lengi 

verkir hafa varað. Einnig er spurt um styrk verkja og svarendur beðnir að meta verki sína 

þegar þeir svara listanum og eru svarmöguleikar: Mestu, minnstu og verkir að jafnaði. Skalinn 

sem notaður er til að meta þessa þætti er á bilinu 0 til 10 þar sem 0 stendur fyrir enga verki en 

10 fyrir verstu mögulega verki. Truflun verkja á daglegu lífi er metin með því að biðja þann 

sem svarar að meta áhrif verkja á sjö þætti daglegs lífs, þ.e. daglegar athafnir, skap, getu til 

göngu, vinnu (utan heimilis og heimilisstörf), samskipti við annað fólk, svefn og lífsánægju. 

Þessir þættir eru metnir á skalanum 0 til 10 þar sem 0 er engin truflun en 10 er algjör truflun. 

Með því að reikna út meðaltal þeirra fjögurra þátta sem mæla styrk verkja og sjö þátta sem 

mæla truflun af völdum verkja eru fundnir út meðaltalsstuðlar fyrir alvarleika verkja annars 

vegar og truflun af völdum verkja hins vegar (Zelman, Gore, Dukes, Tai og Brandenburg, 

2005). Í BPI mælitækinu er einnig spurt um hversu mikið verkjameðferð (lyf eða önnur 

meðferð) hafi dregið úr verkjunum á skalanum 0% (ekkert dregið úr verkjum) til 100% 

(dregið algjörlega úr verkjum). Í íslensku útgáfunni af BPI er miðað við síðustu viku í stað 
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síðasta sólarhrings eins og er gert í ensku útgáfunni af BPI (Gunnarsdottir, Ward og Serlin, 

2008; Jonsdottir, Aspelund, Jonsdottir og Gunnarsdottir, 2014). Áreiðanleiki prófsins í þessari 

rannsókn var alfa = 0,89 fyrir styrkleikaskalann og alfa = 0,91 fyrir truflunarskalann 

(Jonsdottir, o.fl. 2014).  

Heilsutengd lífsgæði þátttakenda voru mæld með því að nota íslenska þýðingu á 

mælitækinu The Short Form 36 health survey (SF-36 v2). Mælitækið skiptist í tvo yfirþætti 

sem eru líkamlegur hluti og andlegur hluti. Þessir tveir yfirþættir skiptast svo í átta undirþætti 

heilsutengdra lífsgæða sem eru: Líkamleg virkni, líkamleg geta, verkir, almenn heilsa, orka, 

félagsleg hæfni, tilfinningaleg líðan og andleg heilsa. Hverjum þætti eru gefin stig frá 0-100 

þar sem hærri tala táknar betri heilsu (Ware, 2012; Sullivan, Karlsson og Ware, 1995; 

Lansinger o.fl., 2013, Jonsdottir o.fl., 2014). 

Verkjalyfjanotkun var einnig skoðuð í þessari rannsókn. Spurt var um hvort 

þátttakendur tækju verkjalyf og þá hversu oft. Hægt var að svara á bilinu sjaldnar en einu 

sinni í viku, nokkrum sinnum í viku, einu sinni til tvisvar á dag, þrisvar til fjórum sinnum á 

dag eða fimm sinnum á dag eða oftar. Einnig var spurt um hvenær verkjalyf voru tekin. Þrír 

svarmöguleikar voru í boði og voru þeir: Eftir þörfum þegar verkirnir eru svo slæmir að ég 

verð, reglulega á ákveðnum tímum, reglulega á ákveðnum tímum og bæti við ef verkirnir 

verða mjög slæmir. 

Meðal þess sem þátttakendur voru spurðir um var hvort þeir stunduðu einhverja 

líkamshreyfingu eins og líkamsrækt, sund, gönguferðir eða hjólreiðar og þá hversu oft þeir 

stunduðu hreyfingu. Svarmöguleikarnir voru samtals sex. Fyrsti var fyrir þá sem stunduðu 

aldrei reglulega hreyfingu. Svarmöguleiki númer tvö var sjaldnar en mánaðarlega, númer þrjú 

var 1-3svar í mánuði, svarmöguleiki númer fjögur var 1-2svar í viku og að lokum var seinasti 

svarmöguleikinn þrisvar í viku eða oftar.  
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3.5. Greining gagna 

Gögn rannsóknarinnar voru unnin í tölfræðiforritinu SPSS útgáfu 20, þaðan sem þau 

voru flutt yfir í forritið Microsoft Excel að loknum prófunum og greind nánar. Myndir, töflur 

og gröf voru unnin í forritunum Microsoft Excel og Microsoft Word. Lýsandi tölfræði var 

notuð til að greina gagnasafnið og lýsa því og sett voru fram ýmis myndræn gröf og rit því til 

áherslu. Einnig voru gerð ýmis tölfræðipróf á gögnunum. Meðal annars var t – próf 

framkvæmt á tveimur óháðum hópum, konum og körlum. Fylgni milli breyta var könnuð með 

Spearman‘s rho, einhliða dreifigreining (ANOVA) og Tukey eftirá próf voru framkvæmd til 

að athuga mun á milli hópa með tilliti til hreyfingar auk þess sem krosstöflur voru gerðar á 

lengd hreyfingar í hvert sinn og því hversu oft einstaklingar stunduðu hreyfingu. 

3.6. Siðfræði rannsóknarinnar 

Eins og áður kom fram byggist þessi rannsókn á hluta gagna sem Þorbjörg Jónsdóttir 

leiðbeinandi þessa verkefnis aflaði árið 2011 í tengslum við doktorsrannsókn sína. Rannsókn 

Þorbjargar var samþykkt af Vísindasiðanefnd (VSNb201130002/03.7) og tilkynnt til 

Persónuverndar (S5197/2011). Litið var á útfyllta spurningalista sem upplýst samþykki. 

Höfundar þessa lokaverkefnis fengu aðeins lítinn hluta gagna sem aflað var í upphaflegu 

rannsókninni og enginn möguleiki var að rekja upplýsingar til einstaklinga. Öll gagnavinnsla 

fór fram undir eftirliti og handleiðslu leiðbeinanda.  

3.7. Samantekt 

Rannsóknaraðferðin sem notuð var í þessari rannsókn var megindleg aðferð þar sem 

lagður var spurningalisti fyrir þátttakendur og svör við honum greind og þeim lýst. 

Rannsóknaspurningar voru settar fram með hliðsjón af niðurstöðum fyrri rannsókna um efnið 

en þær snerust um það hvort tengsl væru á milli hreyfingar og ýmissa þátta daglegs lífs 

einstaklinga með langvinna stoðkerfisverki og hvort tengsl væru á milli hreyfingar og 

verkjalyfjanotkunar þeirra og lífsánægju. Þátttakendur í rannsókninni voru einstaklingar á 
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aldrinum 20 til 70 ára sem bjuggu á Íslandi í apríl og maí árið 2011. Notað var slembiúrtak úr 

þjóðskrá til að finna þátttakendur. Greining gagna fór fram í tölfræðiforritinu SPSS en einnig 

voru forritin Microsoft Excel og Microsoft Word notuð við gerð þessa verkefnis. Rannsóknin 

sem gögnin voru fengin úr var samþykkt af Vísindasiðanefnd Íslands og Persónuvernd. 

Spurningalistinn sem þátttakendur svöruðu samanstóð af tveimur stöðluðum mælitækjum auk 

spurningar um ýmsa þætti eins og verkjalyfjanotkun og hreyfingu auk þess sem spurt var um 

lýðfræðilega þætti.  
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Kafli 4 - Niðurstöður 

Í þessum kafla verður fjallað um helstu niðurstöður rannsóknarinnar. Bæði verður 

farið yfir lýsandi og ályktandi tölfræði og niðurstöður settar fram í texta en einnig á 

myndrænan hátt í töflum og súluritum. Reynt verður að finna svör við þeim þremur 

rannsóknarspurningum sem settar voru fram í upphafi er lúta að tengslum hreyfingar við 

truflandi áhrif langvinnra stoðkerfisverkja á daglegt líf, heilsutengdra lífsgæða meðal 

einstaklinga með langvinna stoðkerfisverki og verkjalyfjanotkunar þeirra. Fyrst verða 

lýðfræðilegar breytur skoðaðar með tilliti til aldurs, kyns, menntunar og búsetu. Þá verður 

fjallað um hreyfingu, ástundun hennar og tímalengd. Að því loknu verður fjallað um verki, 

staðsetningu þeirra, orsakir og styrkleika. Heilsutengd lífsgæði verða einnig til umfjöllunar 

sem og verkjalyfjanotkun þátttakenda. Þá verður fjallað um tengsl á milli breyta sem eru til 

umfjöllunar í rannsókninni og rannsóknarspurningunum svarað. Í lok kaflans verður 

samantekt á því sem hefur komið fram. 

Tafla 1 hér að neðan er yfirlit yfir helstu stærðir ýmissa breyta varðandi þátttakendur. Í 

henni má sjá upplýsingar um lýðfræðilegar breytur þátttakenda, kyn og menntun. Einnig 

koma fram upplýsingar um orsakir verkja, útbreiðslu verkja, styrk verkja, truflun verkja á 

daglegt líf, lífsgæði, lyfjanotkun og hreyfingu. Nánar verður fjallað um þessar breytur í 

undirköflum niðurstaðna. 
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Tafla 1 

Yfirlit yfir helstu breytur 

 

            

  

Allir Karlar Konur 

  

Fjöldi Hlutfall Fjöldi Hlutfall Fjöldi Hlutfall 

  
 

            

Kyn 

 

578 100% 226 39,6% 345 60,4% 

Menntun 

      

 

Grunnskólamenntun 172 30,6% 54 24,4% 117 34,4% 

 

Framhaldsskóla- og iðnmenntun 230 40,9% 115 52,0% 114 33,5% 

 

Háskólamenntun 161 28,6% 52 23,5% 103 32,1% 

Orsakir verkja 

      

 

Liðagigt 66 11,4% 29 12,8% 36 10,4% 

 

Vefjagigt 89 15,4% 13 5,8% 74 21,4% 

 

Slitgigt 167 28,9% 56 24,8% 108 31,3% 

 

Annars konar gigtsjúkdómur 42 7,3% 18 8,0% 24 7,0% 

 

Verkirnir byrjuðu vegna áverka eftir slys 188 32,5% 87 38,5% 98 28,4% 

 

Líkamlegt slit vegna langvarandi álags 176 30,4% 86 38,4% 89 25,8% 

 

Vöðvabólga 288 49,8% 79 35,0% 205 59,4% 

Fjöldi verkjastaða 

      

 

Staðbundnir 292 50,5% 129 57,1% 161 46,7% 

 

Tveir 181 31,3% 67 29,6% 110 31,9% 

 

Þrír 72 12,5% 20 8,8% 52 15,1% 

 

Fjórir 22 3,8% 6 2,7% 15 4,3% 

 

Fimm eða fleiri 11 1,9% 4 1,7% 7 2,0% 
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Tafla 1 

Framhald       

  Allir Karlar Konur  

  

Meðaltal 

(staðalfrávik) 

Meðaltal 

(staðalfrávik) 

Meðaltal 

(staðalfrávik) 

                

Styrkur verkja (0-10) 

      

 

Verstu verkir síðastliðna viku 4,98 (2,22) 4,74 (2,20) 5,11 (2,23) 

 

Minnstu verkir síðastliðna viku 2,31 (1,93) 2,24 (1,88) 2,34 (1,98) 

 

Að jafnaði 3,57 (2,01) 3,3 (1,96) 3,71 (2,03) 

 

Núna 3,27 (2,28) 2,99 (2,11) 3,41 (2,36) 

 
Styrkur verkja - meðaltalsstuðull 3,53 (1,81) 3,33 (1,73) 3,64 (1,86) 

Truflun verkja á daglegt líf (0-10) 

      

 

Daglegar athafnir 3,07 (2,55) 2,85 (2,33) 3,18 (2,69) 

 

Skap 3,02 (2,65) 2,79 (2,53) 3,16 (2,72) 

 

Getu til göngu 2,81 (2,93) 2,86 (2,87) 2,77 (2,98) 

 

Vinnu 2,74 (3,05) 2,7 (2,94) 2,73 (3,11) 

 

Samskipti við annað fólk 1,52 (2,34) 1,48 (2,33) 1,49 (2,28) 

 

Svefn  3,35 (2,86) 3,11 (2,76) 3,44 (2,92) 

 

Lífsánægju 2,77 (2,70) 2,63 (2,61) 2,82 (2,73) 

 
Truflun verkja - meðaltalsstuðull 2,73 (2,19) 2,60 (2,12) 2,78 (2,22) 

Heilsutengd lífsgæði (0-100) 

      

 

Andleg lífsgæði 48,01 (11,93) 48,39 (11,79) 47,86 (12,04) 

 
Líkamleg lífsgæði 43,99 (10,92) 44,85 (10,30) 43,62 (11,02) 

 
Mat á eigin heilsu 3,19 (0,99) 3,15 (0,99) 3,21 (1,00) 
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Tafla 1  

framhald 

  Allir Karlar Konur  

  

Meðaltal 

(staðalfrávik) 

Meðaltal 

(staðalfrávik) 

Meðaltal 

(staðalfrávik) 

                

Lyfjanotkun 
      

 
Hvort og þá hversu oft (1-6) 2,56 (1,218) 2,53 (1,286) 2,58 (1,173) 

 
Hvenær (1-3) 1,29 (0,616) 1,34 (0,629) 1,26 (0,604) 

Hreyfing (1-5) 
   

 
Tíðni hreyfingar 3,99 (1,183) 3,74 (1,353) 4,16 (1,028) 

  Lengd hreyfingar 3,86 (1,030) 3,79 (1,176) 3,9 (0,926) 
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4.1. Lýðfræðilegar breytur 

4.1.1. Aldur og kyn 

 

 

Mynd 1. Fjöldi þátttakenda eftir aldurskiptingu og kyni 

Á mynd 1 má sjá dreifingu þátttakenda eftir aldri. Fæstir einstaklingar voru í yngsta 

hópnum, alls 72 einstaklingar (12,7%). Í aldurshópnum 31-40 ára voru 90 einstaklingar 

(15,6%). Í aldurshópnum 41-50 ára voru 129 einstaklingar (22,7%). Stærsti hópurinn hjá 

báðum kynjum var aldurshópurinn 51-60 ára, 147 einstaklingar (25,4%). Í elsta aldurshópnum 

61-70 ára voru 131 einstaklingur (22,7%). Flestir þátttakendur voru yfir fertugt eða alls 407 

einstaklingar sem er 71,5%. Meðalaldur þátttakenda í rannsókninni var 48,42 ár (staðalfrávik 

13,33). Meðalaldur karla var 49,02 ár (staðalfrávik var 13,28) og meðalaldur kvenna var 48,1 

ár (staðalfrávik var 13,38). Upplýsingar um aldur vantaði frá 9 einstaklingum. Meirihluti 

þátttakenda voru konur (60,4%). Upplýsingar um kyn vantaði frá sjö þátttakendum. 
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4.1.2. Menntun og búseta 

 

Mynd 2. Hlutfall þátttakenda eftir menntun 

Menntun þátttakenda var fjölbreytt en menntunarstig þeirra var flokkað í þrjá flokka: 

Grunnskólamenntun (og flokkast landspróf þar undir), framhaldsskóla- /iðnmenntun og 

háskólamenntun. Á mynd 2 sést hvernig dreifing menntunar var. Af þeim sem svöruðu höfðu 

alls 172 einstaklingar lokið grunnskólaprófi, 230 einstaklingar höfðu framhaldsskóla- eða 

iðnmenntun og 161 einstaklingur hafði lokið háskólaprófi. 

Rannsóknin náði til einstaklinga hvaðanæva af landinu og á mynd 3 má sjá dreifingu 

þátttakenda. Flestir komu af stórhöfuðborgarsvæðinu, en rúmlega þriðjungur kom frá 

landsbyggðinni og Akureyri.  

Mynd 3. Hlutfall þátttakenda eftir búsetu 
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4.2. Verkir  

Algengi langvinnra verkja hjá þátttakendum í doktorsrannsókn Þorbjargar var 49,7% 

hjá konum á móti 45,6% hjá körlum en munurinn á milli kynja var ekki tölfræðilega 

marktækur (Þorbjörg Jónsdóttir, 2014). Í þessari rannsókn var skoðað hvar þátttakendur með 

langvinna stoðkerfisverki staðsettu verkina, hver orsök verkja var hjá þeim og einnig 

styrkleiki verkjanna. 

4.2.1. Staðsetning verkja  

 

Mynd 4. Staðsetning verkja eftir kyni 

Á mynd 4 má sjá hvar á líkamanum einstaklingarnir fundu fyrir verkjum. Hafa þarf í 

huga að margir einstaklingar höfðu verki á fleirum en einum stað. Algengasti staðurinn sem 

þátttakendur fundu fyrir verkjum var á höfuð- og axlasvæði, en alls 74,9% þátttakenda fundu 

fyrir verkjum þar. Algengast hjá körlum var að finna til verkja í neðri hluta baks, en 158 

karlar (69,9%) sögðust finna fyrir verkjum þar, miðað við 146 karla (64,6%) sem sögðust 

finna fyrir verkjum á höfuð- og axlasvæði. Fæstir fundu fyrir verkjum í brjóstkassa og maga, 

eða alls 118 einstaklingar (20,5%). Aftur var munur á milli kynja en 52 karlar (23%), fundu 
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fyrir verkjum í brjóstkassa eða maga en fæstir fundu fyrir verkjum í efri hluta baks, alls 34 

karlar (15%). Þá voru 281 kona (81,7%), sem fundu fyrir verkjum í höfði eða á axlasvæði og 

65 konur (18,9%), sem fundu fyrir fyrir verkjum í brjóstkassa eða maga.  

4.2.2. Orsakir verkja. Í töflu 1 má meðal annars sjá orsakir verkja eftir kyni. 

Þátttakendur voru beðnir um að merkja við uppruna verkja, en vert er að minnast að hluti 

þátttakenda merkti við fleiri en eina orsök verkja hjá sér. Algengasta orsök verkja óháð kyni 

var vöðvabólga og var það einnig algengasta orsök verkja hjá konum. Hjá körlum byrjuðu 

verkirnir oftast vegna áverka eftir slys (38,5%) eða vegna líkamlegs slits vegna langvarandi 

álags (38,4%). Gigt af ýmsu tagi var það sem hlutfallslega fæstir sögðu vera orsök verkja hjá 

sér. Algengasta gigtin var slitgigt bæði hjá konum og körlum. 

4.2.3. Styrkleiki verkja. Styrkleiki verkja var skoðaður út frá fjórum þáttum: Mestu, 

minnstu og verkir að jafnaði síðastliðna viku og verkir núna. Sjá má meðaltal þessara þátta í 

töflu 1. Þegar mestu verkir voru skoðaðir þá voru flestir sem merktu við 5 (16,1%). Svipaður 

fjöldi merkti við 4 og undir (42,3%) og 6 og yfir (41,5%). Flestir þátttakendur sem lýstu 

minnstu verkjum sem þeir höfðu haft síðastliðna viku merktu við 3 og undir (77,2%). 

Algengast var að þátttakendur merktu við töluna 3 þegar verkjum að jafnaði var lýst (21,2%). 

Þegar þátttakendur lýstu verkjum sem þeir höfðu þá stundina eða „verkir núna“ þá voru flestir 

sem merktu við möguleikana 2 og 3. Alls voru 17,0% sem merktu við 2 og 16,8% merkti við 

möguleikann 3. 

4.2.4. Áhrif langvinnra stoðkerfisverkja á daglegt líf. Í töflu 1 má sjá meðaltöl yfir 

það hvernig verkir hafa truflandi áhrif á sjö þætti daglegs lífs. Mismikið var hvernig verkirnir 

trufluðu hvern þátt á skalanum 0-10. Lægst var meðaltalið fyrir truflun á samskiptum en hæst 

var það fyrir truflandi áhrif á svefn. Þegar hver þáttur er skoðaður fyrir sig kemur í ljós að hjá 

tæplega fimmtungi (19,2%) höfðu verkir enginn áhrif á daglegar athafnir en fimmtungur 

(19,7%) þátttakanda merkti við hærra en 5 í þeim þætti. Verkir höfðu ekki nein áhrif á skap 
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fimmtungs (20,6%) þátttakenda en 16,3% merktu við hærra en 5 þar. Hjá 31,9% þátttakenda 

ullu verkir engum truflandi áhrifum á getu til göngu en 20,7% merktu við hærra en 5. Hjá rétt 

rúmlega þriðjungi (35,1%) þátttakenda höfðu verkir enginn truflandi áhrif á vinnu utan 

heimilis og heimilisstörf og 20,3% merktu við hærra en 5 við þann þátt. Þegar skoðað var 

hvernig verkir höfðu áhrif á samskipti við annað fólk kom í ljós að hjá rúmlega helming 

þátttakenda (55,7%) höfðu verkirnir enginn truflandi áhrif og 9,1% merkti við hærra en 5. 

Verkir höfðu enginn truflandi áhrif á svefn 17,5% þátttakenda en um fjórðungur (24,3) merkti 

við hærra en 5 þar. Þegar kom að lífsánægju þá var enginn truflun af verkjum hjá 26,8% 

þátttakenda en 18,5% merkti við hærra en 5 í þeim þætti. Tekin voru saman meðaltöl fyrir 

truflandi áhrif langvinnra stoðkerfisverkja ásamt miðgildum og staðalfrávikum sem sjá má í 

töflunni hér fyrir neðan. 

Tafla 2.  

Truflandi áhrif langvinnra stoðkerfisverkja 

  Alls Karlar Konur 

  Meðaltal Miðgildi Staðalfrávik Meðaltal Miðgildi Staðalfrávik Meðaltal Miðgildi Staðalfrávik 

Daglegar 

athafnir 
3,07 3 2,55 2,85 2 2,33 3,18 3 2,69 

Skap 3,02 2 2,65 2,79 2 2,53 3,16 2 2,72 

Geta til 

göngu 
2,81 2 2,93 2,86 2 2,87 2,77 2 2,98 

Vinna 2,74 2 3,05 2,70 2 2,94 2,73 1 3,11 

Samskipti 1,52 0 2,34 1,48 0 2,33 1,49 0 2,28 

Svefn 3,35 3 2,86 3,11 2 2,76 3,44 3 2,92 

Lífsánægja 2,77 2 2,70 2,63 2 2,61 2,82 2 2,73 

 

Í töflu 2 má sjá að truflandi áhrif langvinnra stoðkerfisverkja eru mismikil hjá hverjum 

þætti daglegs lífs. Meðaltalið var hæst fyrir truflun á svefni og lægst fyrir truflun á 

samskiptum við annað fólk. Þetta var eins hjá báðum kynjum. 
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4.3. Heilsutengd lífsgæði 

 

Mynd 5. Mat þátttakenda á eigin heilsu eftir kyni 

Á mynd 5 hér fyrir ofan má sjá hvernig þátttakendur, flokkað eftir kyni, mátu eigin 

heilsu. Í töflu 1 má sjá meðaltal fyrir heilsutengd lífsgæði, annars vegar andleg og hins vegar 

líkamleg og einnig má þar finna meðaltal fyrir mat á eigin heilsu. Alls voru það rúmlega 

þriðjungur þátttakenda (34,6%), óháð kyni, sem merkti við 3 (góð upplifun á heilsu). Fæstir 

þátttakenda (2,8%) merktu við 1 (frábær upplifun) og 9,2% merkti við 5 (slæm upplifun). 

Kannað var hvort munur væri á andlegum og líkamlegum lífsgæðum milli karla og kvenna en 

svo reyndist ekki vera. Ekki reyndist heldur vera marktækur munur á mati á eigin líðan milli 

kynja. 
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4.4. Verkjalyfjanotkun 

 

Mynd 6. Tíðni verkjalyfjanotkunar eftir kyni 

Á mynd 6 má sjá svör þátttakenda þegar þeir voru spurðir hvort þeir tækju einhver lyf 

við verkjum. Alls tóku 448 þátttakenda (78,6%) einhver lyf við verkjum. Rétt rúmlega 

fimmtungur, alls 122 þátttakendur (21,1%) , sagðist aldrei taka verkjalyf. Þeir sem tóku 

verkjalyf a.m.k. einu sinni á dag eða oftar voru 126 þátttakendur (22,1%). 

 

Mynd 7. Notkun verkjalyfja eftir kyni 
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Mynd 7 sýnir hvenær þátttakendur sem tóku lyf við verkjum tóku þau venjulega. Alls 

voru 377 þátttakendur (79,7%) sem tóku verkjalyf þegar verkirnir voru svo slæmir að þeir 

töldu sig verða að taka verkjalyf. Alls tóku 55 þátttakendur (11,6%) lyf á ákveðnum tímum og 

41 þátttakandi (8,1%) tók þau einnig reglulega en bættu við verkjalyfjum aukalega ef 

verkirnir urðu mjög slæmir. 

4.5. Hreyfing 

4.5.1. Ástundun hreyfingar 

 

Mynd 8. Ástundun hreyfingar eftir kyni 

Meðal þess sem þátttakendur voru spurðir um var hvort þeir stunduðu reglulega 

einhverja líkamshreyfingu eins og líkamsrækt, sund, gönguferðir eða hjólreiðar og þá hversu 

oft þeir stunduðu hreyfingu. Á mynd 8 má sjá hversu oft þátttakendur hreyfðu sig eftir kyni. 

Stærsti hluti þátttakenda hreyfði sig að lágmarki einu sinni í hverri viku eða oftar en 26,4% 

þátttakenda hreyfði sig sjaldnar en það. Óháð kyni voru 5,7% þátttakenda sem hreyfðu sig 

aldrei, en 44,8% hreyfðu sig þrisvar í viku eða oftar.  
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Gert var t-próf tveggja óháðra úrtaka til að kanna hvort munur væri á hreyfingu milli 

kynja. Niðurstaðan sýndi að munur er á hreyfingu hjá körlum og konum. Að meðaltali 

hreyfðu konur sig meira (meðaltal 4,16 og staðalfrávik 1,03) en karlar (meðaltal 3,74 og 

staðalfrávik 1,35) og var munurinn marktækur (t(383) = -3,898, p < 0,05). 

Til að kanna tengsl á milli hreyfingar og menntunar var gerð einhliða dreifigreining, 

Anova. Í ljós kom marktækur munur á milli hópa, F (2,553) = 10,415, p < 0,001. Til að 

komast að því hvar munurinn lægi var notað Tukey eftirá próf sem leiddi í ljós marktækan 

mun á milli þeirra sem voru með grunnskólamenntun annars vegar (meðaltal 3,68 og staðal-

frávik 1,29) og þeirra sem voru með framhaldsskóla- eða iðnmenntun (meðaltal 4,05 og 

staðalfrávik 1,17) hins vegar. Einnig kom í ljós marktækur munur á milli þeirra sem voru með 

grunnskólamenntun (meðaltal 3,68 og staðalfrávik 1,29) annars vegar og háskólamenntun 

(meðaltal 4,25 og staðalfrávik 0,98) hins vegar. Þannig hreyfðu þeir sig meira sem voru með 

framhaldsskóla- eða iðnmenntun og háskólamenntun en þeir sem voru með grunnskóla-

menntun. Að lokum sýndi prófið að ekki var marktækur munur á hreyfingu þeirra sem annars 

vegar voru með framhaldsskóla-eða iðnmenntun og háskólamenntun hins vegar. 
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4.5.2. Tímalengd hreyfingar 

 

Mynd 9. Lengd hreyfingar eftir kyni 

Einnig voru þátttakendur beðnir að svara því hversu lengi hreyfingin sem þeir 

stunduðu varði í hvert sinn miðað við þá tímakvarða sem má sjá á mynd 9. Á mynd 9 sést að 

flestir (74,6%) þátttakendur (n = 419) hreyfðu sig í hálfa klukkustund eða lengur. Fleiri karlar 

(n = 19) en konur (n = 14) stunduðu enga reglulega hreyfingu (8,7% / 4,1%). Hlutfallslega 

voru fleiri karlar sem stunduðu hreyfingu í lengri tíma en konur en 30,3% karla (n = 66) 

stunduðu hreyfingu í meira en eina klukkustund en 23,4% kvenna (n = 80) stundaði hreyfingu 

í klukkutíma eða lengur. Meðaltal fyrir lengd hreyfingar hjá báðum kynjum var 3,86 

(staðalfrávik 1,03). Hjá körlum var meðaltal lengdar hreyfingar 3,79 (staðalfrávik 1,17) en hjá 

konum var meðaltalið 3,9 (staðalfrávik 0,93). 
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Tafla 3.  

Fjöldi einstaklinga - ástundun og tímalengd hreyfingar 

    Hversu lengi varir hreyfingin í hvert skipti?   

    

Stunda 

ekki 

reglulega 

hreyfingu 

Minna 

en 15 

mín 

15-29 

mín 

½ -1 

klst 

Meira 

en 1 klst Samtals 

Stundar þú 

einhverja 

líkamshreyfingu 

reglulega, t.d. 

líkamrækt, 

sund, 

gönguferðir eða 

hjólreiðar og þá 

hversu oft? 

Aldrei 23 0 2 0 1 26 

Sjaldnar en 

mánaðarlega 

5 9 13 8 5 40 

1 - 3 skipti í 

mánuði 

4 4 21 33 13 75 

1- 2 skipti í 

viku 

0 2 32 97 30 161 

þrisvar í 

viku eða 

oftar 

0 2 23 133 94 252 

Samtals 32 17 91 271 143 554 

 

Í töflu 3 kemur fram fjöldi einstaklinga og lengd ástundun hreyfingar þeirra í hvert 

sinn. Rúmlega helmingur, 52%, þeirra sem stunduðu hreyfingu sjaldnar en mánaðarlega 

hreyfðu sig oftast í 15 til 29 mínútur í hvert sinn. Þeir þátttakendur sem stunduðu hreyfingu í 

einu sinni til þrisvar sinnum í mánuði stunduðu hana oftast í hálfa klukkustund eða meira 

(61% einstaklinga). Að sama skapi stundaði meirihluti, eða 79%, þeirra sem hreyfðu sig einu 

sinni til tvisvar í viku hreyfingu í hálfa klukkustund eða meira. Að lokum sést að yfirgnæfandi 

meirihluti, eða rúm 90%, þeirra sem hreyfðu sig þrisvar í viku eða oftar ástunduðu 

hreyfinguna í hálfa klukkustund eða meira og að rúm 37% þeirra stundaði hreyfingu í meira 

en klukkustund.  

4.6. Tengsl á milli hreyfingar og nokkurra breyta 

Til að finna svör við þeim þremur rannsóknarspurningum sem settar voru fram í 

upphafi voru tengsl á milli hreyfingar, hvort og hversu oft líkamshreyfing var stunduð og 

viðeigandi breyta könnuð.  
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4.6.1. Tengsl hreyfingar og truflunar langvinnra verkja á daglegt líf. Fyrsta 

rannsóknarspurningin var svo hljóðandi: Eru tengsl á milli hreyfingar og hversu mikið 

langvinnir stoðkerfisverkir trufla daglegt líf? 

Til að komast að því var skoðuð fylgni milli ástundunar hreyfingar (hvort og hversu 

oft hún var stunduð) og breytanna er lutu að truflun vegna langvinnra stoðkerfisverkja á 

daglegar athafnir, skap, getu til göngu, vinnu utan heimilis og heimilisstörf, samskipti við 

annað fólk, svefn og lífsánægju. Einnig voru skoðuð tengsl á milli ástundunar hreyfingar og 

meðaltal af ofantöldum breytum. 

Tafla 4. 

 Fylgni milli hreyfingar og truflandi áhrifa langvinnra stoðkerfisverkja 

    

Stundar þú einhverja 

líkamshreyfingu reglulega, 

t.d. líkamsrækt, sund, 

gönguferðir eða hjólreiðar 

og þá hversu oft?  

    rs 

Spearman's 

rho 

Truflun vegna verkja meðaltal -0,154** 

Daglegar athafnir -0,125** 

Skap -0,078 

Getu til göngu -0,215** 

Vinna utan heimilis og 

heimilisstörf 

-0,149** 

Samskipti við annað fólk -0,140** 

Svefn -0,092* 

Lífsánægja -0,157** 

**Fylgni marktæk við 0,01 stig (tvíhliða) 

  *Fylgni marktæk við 0,05 stig (tvíhliða) 

Fylgni milli breytanna var veik en engu að síður marktæk. Einnig kom í ljós að fylgnin 

var neikvæð þannig að þeir sem stunduðu oftar hreyfingu urðu fyrir minni truflandi áhrifum 

verkja á daglegt líf. Meðaltal truflana af öllum breytunum og fylgni við hreyfingu var könnuð 

og var hún rs = -0,154. Sterkust fylgni var milli hreyfingar og getu til göngu en hún var          

rs = -0,215 og fyrir utan skap (þar sem var ekki marktæk fylgni) var veikust fylgni milli 
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hreyfingar og svefns. Gerð voru t-próf óháðra hópa til að kanna hvort munur væri á milli 

kynja hjá hverri breytu fyrir sig og kom í ljós að ekki reyndist marktækur munur milli kynja.  

4.6.2. Tengsl hreyfingar og heilsutengdra lífsgæða. Önnur rannsóknarspurningin var 

svohljóðandi: Eru tengsl á milli hreyfingar og heilsutengdra lífsgæða meðal einstaklinga með 

langvinna stoðkerfisverki? 

Til að svara þeirri spurningu var fylgni milli hreyfingar og heilsutengdra lífsgæða 

könnuð. Í töflu 5 sést hver fylgnin var annars vegar á milli hreyfingar og hins vegar þeirra 

þriggja breyta sem tengdust heilsutengdum lífsgæðum, andlegri og líkamlegri líðan og 

almennt mat á eigin heilsu. 

Tafla 5. 

 Fylgni milli hreyfingar og heilsutengdra lífsgæða 

    

Stundar þú einhverja 

líkamshreyfingu reglulega, t.d. 

líkamsrækt, sund, gönguferðir 

eða hjólreiðar og þá hversu oft?  

  

rs 

Spearman's 

rho 

Andleg lífsgæði 0,223** 

Líkamleg lífsgæði 0,124** 

Mat á eigin heilsu -0,247** 

** Fylgni marktæk við 0,01 stig (tvíhliða) 

Í töflu 5 hér að ofan sést að fylgni milli hreyfingar og andlegra og líkamlegra lífsgæða 

og mati á eigin heilsu var marktæk í öllum tilfellum. Eftir því sem hreyfing var stunduð oftar 

voru andleg og líkamleg lífsgæði betri og almennt mat á eigin heilsu var betra. Sterkust tengsl 

voru á milli hreyfingar og mati á eigin heilsu eða rs = -0,247. Tengslin voru neikvæð en eins 

og kom fram að framan var lægra skor betra í þessu tilfelli. Þannig varð almennt mat á eigin 

heilsu betra eftir því sem hreyfing var stunduð oftar. 
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4.6.3. Tengsl hreyfingar og verkjalyfjanotkunar. Þriðja rannsóknarspurningin laut 

að hreyfingu og verkjalyfjanotkun: Eru tengsl á milli hreyfingar og verkjalyfjanotkunar 

einstaklinga með langvinna stoðkerfisverki? 

Tafla 6.  

Fylgni milli hreyfingar og verkjalyfjanotkunar 

    

Stundar þú einhverja 

líkamshreyfingu reglulega, t.d. 

líkamsrækt, sund, gönguferðir 

eða hjólreiðar og þá hversu oft?  

  

rs 

Spearman's 

rho 

 
 

Verkjalyfjanotkun -0,116** 

 
 

** Fylgni marktæk við 0,01 stg (tvíhliða) 

Í töflu 6 sést að tengsl milli hreyfingar og verkjalyfjanotkunar voru marktæk og 

neikvæð. Þeir einstaklingar sem stunduðu meiri hreyfingu tóku sjaldnar verkjalyf. Þegar 

kannað var hvort fylgni væri á milli ástundunar hreyfingar styrkleika verkja kom í ljós 

neikvæð marktæk fylgni milli breytanna, rs (542) = -0,129, p < 0,01. Þeir sem stunduðu meiri 

hreyfingu voru með minni verki.  

4.7. Samantekt 

Leitast var við að svara þeim þremur rannsóknarspurningum sem settar voru fram í 

þessari rannsókn. Sett var fram tafla með helstu stærðum ýmissa breyta varðandi þátttakendur. 

Greint var frá lýðfræðilegum breytum eins og aldri, kyni, menntun og búsetu. Dreifing var 

eins jöfn og hægt var í úrtakinu en svör bárust frá fleiri konum en körlum.  

Verkir voru skoðaðir út frá staðsetningu, orsökum og styrkleika. Algengast var að 

þátttakendur fyndu fyrir verkjum á höfuð- og axlarsvæði og algengasta orsök verkja var 

vöðvabólga. Einnig var fjallað um áhrif langvinnra stoðkerfisverkja á daglegt líf. Truflun af 

völdum verkja var mest á svefn en minnst á samskipti. Heilsutengd lífsgæði voru til 
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umfjöllunar. Flestir (34,6%) mátu heilsu sína góða, bæði karlar og konur, en fæstir (2,8%)  

mátu heilsu sína frábæra. Ekki reyndist vera munur á heilsutengdum lífsgæðum á milli karla 

og kvenna. Verkjalyfjanotkun var skoðuð m.t.t. hvort þátttakendur tækju lyf og þá hversu oft. 

Í ljós kom að 78,6% þátttakenda tók einhver lyf við verkjum og rúmlega fimmtungur (22,1%) 

tók lyf a.m.k. einu sinni á dag. Stór hluti þátttakenda (79,7%) tók verkjalyf þegar verkirnir 

voru svo slæmir að þeir urðu, 11,6% tók þau á ákveðnum tímum og 8,7% þátttakenda tók þau 

einnig reglulega en bætti við ef verkirnir urðu mjög slæmir.  

Hreyfing þátttakenda var skoðuð sérstaklega m.t.t. þess hvort og þá hversu oft þeir 

hreyfðu sig. Einnig var skoðað hversu lengi líkamshreyfing var stunduð og kom í ljós að um 

75% þátttakenda hreyfði sig í hálfa klukkustund eða lengur í hvert skipti sem hreyfing var 

stunduð. Konur hreyfðu sig marktækt meira en karlmenn og eftir því sem menntun 

þátttakenda var meiri því meiri hreyfing var stunduð. 

Rannsóknarspurningunum þremur var svarað og reyndust vera tengsl á milli 

hreyfingar annars vegar og þáttanna þriggja hins vegar. Tengsl hreyfingar og truflunar 

langvinnra stoðkerfisverkja á daglegt líf voru veik og neikvæð en truflun af völdum verkja var 

minni hjá þeim sem hreyfðu sig meira. Tengsl hreyfingar og heilsutengdra lífsgæða voru 

þannig að þeir sem stunduðu hreyfingu oftar mátu heilsutengd lífsgæði sín betri en þeir sem 

hreyfðu sig sjaldnar. Neikvæð fylgni var á milli hreyfingar og verkjalyfjanotkunar neikvæð, 

þeir sem stunduðu meiri hreyfingu notuðu minna af verkjalyfjum. 
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Kafli 5 – Umræður 

Í þessum kafla verður farið yfir niðurstöður rannsóknarinnar og þær greindar og 

bornar saman við niðurstöður fyrri rannsókna sem skoðaðar voru í fræðilegu umfjölluninni í 

2. kafla auk þess sem nýjum fræðilegum heimildum er bætt við. Markmið þessarar rannsóknar 

var þríþætt: 1) að kanna hvort tengsl væru á milli hreyfingar og hversu mikið langvinnir 

stoðkerfisverkir trufla daglegt líf; 2) að kanna hvort tengsl væru á milli hreyfingar og 

heilsutengdra lífsgæða meðal einstaklinga með langvinna stoðkerfisverki og 3) hvort tengsl 

væru á milli hreyfingar og verkjalyfjanotkunar einstaklinga með langvinna stoðkerfisverki. 

Fjallað verður um niðurstöður og reynt að svara þessum spurningum. Að lokum er samantekt 

á kaflanum. 

5.1. Lýðfræðilegar breytur   

 Þátttakendur í þessari rannsókn voru einstaklingar sem bjuggu á Íslandi í apríl og maí 

árið 2011. Reynt var að hafa dreifingu þátttakenda sem breiðasta og þannig að hún dreifðist 

um allt land. Stærstur hluti þátttakenda voru búsettir á höfuðborgarsvæðinu, þar næst voru 

einstaklingar sem bjuggu á landsbyggðinni en fæstir voru búsettir á Akureyri. Athyglisvert er 

að skoða þessar stærðir á landsvísu en samkvæmt Hagstofu Íslands (2015) bjuggu 203.159 

manns á aldrinum 20-70 ára á Íslandi þann 1. janúar 2011. Rannsóknin var unnin upp úr hluta 

gagna sem Þorbjörg Jónsdóttir safnaði árið 2011 í tengslum við doktorsrannsókn sína um 

langvinna verki meðal almennings á Íslandi. Í þeirri rannsókn var spurningalisti sendur út til 

4500 einstaklinga eða 2,22% af heildarfjölda þess aldurshóps. Stuðst var við svör frá 578 

einstaklingum sem höfðu verið með langvinna stoðkerfisverki í þrjá mánuði eða lengur. 

Þátttakendur í rannsókninni voru á aldrinum 20 til 70 ára og meðalaldur þeirra var 

48,4 ár. Svarhlutfall þátttakenda í upprunalega úrtakinu var misjafnt eftir kynjum en 

svarhlutfall var 40,7% meðal kvenna sem svöruðu á móti 30,0% hjá körlum. Í þessari 

rannsókn var stuðst við svör frá 578 einstaklingum en af þeim voru töluvert fleiri konur en 
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karlar. Ekki er vitað um ástæðu fyrir mismunandi svarhlutfalli á milli kynja en ekki var 

marktækur munur á algengi langvinnra verkja milli kvenna og karla í upprunalega úrtakinu. 

Hærra svarhlutfall kvenna samræmist rannsókn Landmark, Romunstad, Borchgrenvink, Kaasa 

og Dale (2011) en í þeirri rannsókn var svarhlutfall kvenna 58,5% en einungis 49,8% hjá 

körlum. Í þeirri rannsókn var 54% þátttakenda konur og 46% karlar. Einnig var svarhlutfall 

kvenna hærra en karla í rannsókn Gunnarsdottir og félaga (2010) en þar var svarhlutfall 

kvenna 51% á móti 43% hjá körlum. 

Menntun þátttakenda var fjölbreytt en menntunarstig þeirra var flokkað í þrjá flokka: 

grunnskólamenntun (og flokkast landspróf þar undir), framhaldsskóla- /iðnmenntun og 

háskólamenntun. Flestir þátttakenda voru með framhaldsskóla- og iðnmenntun. Næst flestir 

voru með grunnskólamenntun en fæstir þátttakenda voru með háskólamenntun.  

5.2. Verkir  

5.2.1. Staðsetning og orsakir verkja. Þegar staðsetning og orsakir verkja eru skoðuð 

ber að hafa í huga að hægt var að merkja við fleiri en einn valmöguleika um staðsetningu eða 

orsök. Niðurstöður okkar sýndu að algengast var að einstaklingar væru með verki í höfði og 

axlasvæði. Þar á eftir komu verkir í neðri hluta baks og í efri hluta baks. Munur var á hlutfalli 

verkja í efri og neðri útlimum en færri voru með verki í efri útlimum heldur en í neðri 

útlimum. Í samantekt Miranda og félaga (2012) um algengi langvinnra stoðkerfisverkja eru 

verkir í baki eða neðri útlimum algengastir eða 50% hvort um sig. Í rannsókn Breivik og 

félaga (2006) voru 50% með verki í baki og 30% með verki í fótum eða hnjám. Talsvert lægra 

hlutfall þátttakenda í rannsókn Breiviks og félaga (2006) höfðu verki í neðri útlimum heldur 

en niðurstöður okkar benda til og hugsanlega má rekja muninn til mismunandi skilgreininga 

við gerð rannsóknanna. Í rannsókn Breivik og félaga (2006) voru langvinnir verkir 

skilgreindir sem verkir sem varað höfðu lengur en 6 mánuði. Í rannsókn okkar var notast við 

skilgreiningu á langvarandi stoðkerfisverkjum sem verki sem hafa varað í 3 mánuði eða 
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lengur. Í niðurstöðum okkar um orsakir verkja var vöðvabólga algengasta orsökin. Þar á eftir 

kom liða- og slitgigt. Niðurstöður um liða- og slitgigt svipa til niðurstaðna Breivik og félaga 

(2006) en þar eru þessir gigtarsjúkdómar algengasta orsök verkja eða í 42% tilfella. Munur er 

á niðurstöðum okkar og Breivik og félaga (2006) um algengi verkja vegna áverka eftir slys en 

það er einungis orsök í 12% tilfella hjá Breivik og félögum (2006). 

5.2.2. Styrkleiki verkja. Hvað varðar styrkleika verkja leiddu niðurstöður okkar í ljós 

að þegar þátttakendur lýstu minnstu verkjum síðastliðna viku var algengast að þeir merktu  

við 3 eða undir en þegar þeir voru spurðir um mestu verki síðustu viku var algengast að þeir 

merktu við 5. Þegar spurt var um verki að jafnaði var algengast að þátttakendur merktu við 

töluna 3. Þegar spurt var um verki þá stundina merktu flestir við möguleikana 2 og 3. Þetta 

eru lægri tölur en þær sem fram koma í rannsókn Breivik og félaga (2006) en í þeirri rannsókn 

eru aðeins teknir með þeir einstaklingar sem upplifa verkina 5 eða meira. Einnig var verkja-

skalinn hjá Breivik og félögum frábrugðinn þeim sem var notaður í okkar rannsókn þar sem 

þeirra kvarði var á bilinu 1-10 þar sem 1 var enginn verkur og 10 var mesti verkur sem hægt 

var að hugsa sér.  

Rannsókn okkar sýndi að neikvæð fylgni var á milli hreyfingar og styrkleika verkja, 

sem þýðir að þeir einstaklingar sem hreyfðu sig meira höfðu minni verki. Það samræmist 

niðurstöðum Landmark og félaga (2011) en þær niðurstöður sýna að tengsl eru á milli 

aukinnar ástundunar, tímalengd og styrkleika hreyfingar á styrkleika verkja hjá einstaklingum 

á aldrinum 20 - 64 ára.  

5.3. Hreyfing 

5.3.1. Truflandi áhrif langvinnra stoðkerfisverkja á daglegt líf. Truflandi áhrif 

vegna langvinnra stoðkerfisverkja hjá þátttakendum voru skoðuð með mælitækinu BPI. Tekið 

var meðaltal af breytunum daglegar athafnir, skap, geta til göngu, vinna utan heimilis, 

samskipti við annað fólk, svefn og lífsánægja. Einnig var hver þessara breyta skoðuð 
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sérstaklega. Fyrsta rannsóknarspurningin var hvort tengsl væru á milli hreyfingar og truflunar 

af völdum langvinnra stoðkerfisverkja á daglegt líf. Prófanir leiddu í ljós neikvæða fylgni á 

milli hreyfingar og truflunar vegna langvinnra stoðkerfisverkja á daglegt líf. Þeir einstaklingar 

sem hreyfðu sig meira urðu fyrir minni truflunum af völdum langvinnra verkja.  

Sýnt hefur verið fram á jákvæð áhrif hreyfingar á lífsgæði einstaklinga sem þjást af 

langvinnum verkjum (Lansinger o.fl., 2013; Jurakić o.fl., 2010). Í rannsókn Lansinger og 

félaga (2013) kom fram að líkamshreyfing bætir heilsutengd lífsgæði hjá einstaklingum með 

langvinna verki. Samkvæmt þeirri rannsókn hefur hreyfing jákvæð áhrif á verki, orku og 

líkamlega getu. Þetta samræmist niðurstöðum rannsóknar okkar þar sem neikvæður mark-

tækur munur var á hreyfingu og getu til göngu, vinnu utan heimilis, samskiptum við annað 

fólk, svefns og lífsánægju, þ.e. þeir sem hreyfðu sig meira voru með minni truflandi áhrif 

verkja á þessa þætti. Þetta samræmist niðurstöðum Börjesson o.fl. (2010) sem sýndu fram á að 

hreyfing getur haft jákvæð áhrif á þunglyndi og lundarfar en þetta eru þættir sem hafa óbein 

áhrif á verki (Börjesson o.fl., 2010). 

Hvað svefn varðar leiddu niðurstöður rannsóknar okkar í ljós að veik neikvæð fylgni 

væri á milli hreyfingar og því hvernig svefn væri hjá þátttakendum, eftir því sem hreyfing var 

stunduð oftar voru truflandi áhrif langvinnra stoðkerfisverkja á svefn minni. Þessar 

niðurstöður samræmast niðurstöðum rannsókna Chen og félaga (2010) sem sýna fram á að 

regluleg líkamshreyfing hefur jákvæð áhrif á svefn hvað varðaðar tímalengd, skilvirkni og 

gæði.   

5.3.2. Heilsutengd lífsgæði. Til að skoða heilsutengd lífsgæði þátttakenda var notað 

mælitækið SF 36 v2 sem metur bæði andleg og líkamleg lífsgæði. Hluti af þessu mælitæki er 

breytan mat á eigin heilsu en hún er þó ekki reiknuð inn í þessa tvo þætti lífsgæða. 

Heilsutengd lífsgæði mældust ívíð hærri hjá körlum en hjá konum en þó reyndist ekki vera 

marktækur munur á milli kynja. Meðaltal fyrir mat á eigin heilsu var 3,19 á kvarðanum 1 til 5, 
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þar sem 1 var frábær upplifun og 5 var slæm upplifun. Meðaltal karla var eilítið lægra en hjá 

konum. Ekki var þó marktækur munur á milli kynja. Fyrri rannsóknir sýna að einstaklingar 

með langvinna verki skora mun lægra í öllum þáttum heilsutengdra lífsgæða miðað við aðra í 

samfélaginu (Lansinger o.fl., 2013; Jonsdottir o.fl., 2014).  

Önnur rannsóknarspurningin sneri að því hvort tengsl væru á milli ástundunar 

hreyfingar og heilsutengdra lífsgæða. Prófanir leiddu í ljós að veik jákvæð fylgni var á milli 

hreyfingar og andlegra og líkamlegra lífsgæða. Þeir einstaklingar sem hreyfðu sig meira mátu 

líkamleg og andleg lífsgæði sín vera meiri en þeir sem hreyfðu sig minna. Í rannsókn 

Lansinger og félaga (2013) kom í ljós að heilsutengd lífsgæði höfðu batnað í öllum þáttum 

nema tilfinningalegri líðan og andlegri heilsu hjá þeim sem stunduðu líkamshreyfingu, en 

mestur var munurinn á verkjum, orku og líkamlegri getu. Hvað almennt mat á eigin heilsu 

varðar, sýndi rannsókn okkar að það reyndist vera neikvæð fylgni milli hreyfingar og þessarar 

breytu. Í þessari breytu var lægra skor betra sem þýðir að þeir sem hreyfðu sig meira mátu 

eigin heilsu almennt betri.  

5.3.3. Ástundun og tímalengd hreyfingar. Fram hefur komið að hreyfing hefur 

ýmiskonar verkjastillandi áhrif t.d. með því að bæta blóðflæði og styrkja líkamann (Ingibjörg 

E. Ingimarsdóttir, 2008). Einnig hefur hreyfingin óbein áhrif á verki, hún getur dregið úr 

streitu og bætt svefn (Börjesson o.fl., 2010). Gæði svefns skipta miklu máli og þeir sem að 

þjást af langvinnum verkjum upplifa oft svefntruflanir sem hafa neikvæð áhrif á lífsgæði 

þeirra (Tüzün, 2007). Þátttakendur í rannsókn okkar voru spurðir hvort þeir stunduðu 

einhverja líkamshreyfingu reglulega svo sem líkamsrækt, sund, gönguferðir eða hjólreiðar. 

Flestir þátttakenda hreyfðu sig eitthvað en einungis lítill hluti þátttakenda hreyfðu sig aldrei. 

Hlutfall þeirra sem stunduðu enga hreyfingu var hærra meðal karla en kvenna. Það samræmist 

niðurstöðum Landmark og félaga (2011) en þar kom fram að 17-22% kvenna á aldrinum 20-

79 ára hreyfðu sig aldrei á móti 24-33% karla á sama aldri. Hlutfall þeirra sem stunda enga 



51 

 

líkamshreyfingu var þó talsvert hærra í rannsókn Landmark o.fl (2011) en í niðurstöðum 

okkar. Lítill hluti þátttakenda í rannsókn okkar hreyfðu sig sjaldnar en mánaðarlega sem 

verður að teljast langt undir markmiðum Lýðheilsustöðvar. Lýðheilsustöð (2008) mælir með 

daglegri hreyfingu en rétt tæplega helmingur þátttakenda hreyfði sig þrisvar í viku eða oftar. 

Þó verður að hafa í huga að í markmiðum Lýðheilsustöðvar kemur fram að öll hreyfing, hvort 

sem það er t.d. göngutúrar eða vinna á heimili eins og þrif, telst til hreyfingar. Ef öll hreyfing 

eins og Lýðheilsustöð skilgreinir hana væri talin með í rannsókn okkar þá væri líklegt að 

þátttakendur væru nær þeim markmiðum.  

Þeir sem voru einungis með grunnskólapróf hreyfðu sig minna heldur en þeir 

einstaklingar sem voru með framhaldskóla- eða iðnmenntun og háskólamenntun. Það 

samræmist niðurstöðum Quon og McGrath (2014) sem sýna að lægri félagsleg staða tengist 

verri heilsutengdri hegðun eins og lélegra matarræði og minni hreyfingu. 

Í niðurstöðum okkar kom fram að meirihluti þátttakenda hreyfði sig í 30 mínútur eða 

meira í hvert sinn sem hreyfing var stunduð. Fleiri karlar hreyfðu sig í meira en klukkustund 

heldur en konur. 

Samkvæmt rannsókn Landmark o.fl. (2011) er algengi langvinnra verkja 10-12% lægri 

hjá fólki á aldrinum 20-64 ára sem æfa 1-3 sinnum í viku miðað við þá sem æfa ekkert. Hins 

vegar sýndu niðurstöður þeirra svipað algengi langvinnra verkja hjá þeim sem hreyfa sig 4 

sinnum í viku eða oftar og þeir sem hreyfa sig ekki neitt (Landmark o.fl., 2011).  

5.4. Verkjalyfjanotkun  

Hvað varðar verkjalyfjanotkun, sögðust flestir þátttakenda taka einhver verkjalyf við 

verkjum en aðeins lítill hluti þátttakenda sögðust aldrei taka verkjalyf í rannsókn okkar. Í 

niðurstöðum Crowe og félaga (2010) kemur fram að verkjalyfjanotkun er algengasta 

meðferðin við langvarandi verkjum í mjóbaki en þar á eftir kemur hreyfing og hitameðferð. 
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Þetta eru hærri tölur en komu fram í rannsókn Gunnarsdottir og félaga (2010) en þar kemur 

fram að 42% einstaklinga nota verkjalyf sem bjargráð við verkjum.  

Í rannsókn okkar var algengast, bæði hjá konum og körlum, að taka verkjalyf þegar 

verkirnir voru það slæmir að þess var þörf. En algengara var hjá körlum en konum að taka 

verkjalyf á vissum tímum. Þriðja rannsóknarspurningin varðaði tengsl verkjalyfjanotkunar og 

hreyfingar og leiddu niðurstöður í ljós að marktæk neikvæð fylgni var á milli hreyfingar og 

verkjalyfjanotkunar, þeir sem stunduðu hreyfingu oftar notuðu minna af verkjalyfjum. Einnig 

var athugað hvort munur væri á verkjalyfjanotkun karla og kvenna en svo reyndist ekki vera.  

5.5. Svör við rannsóknarspurningunum  

1. Eru tengsl á milli hreyfingar og hversu mikið langvinnir stoðkerfisverkir trufla daglegt 

líf? Já, neikvæð tengsl voru á milli hreyfingar og hversu mikið langvinnir stoðkerfis-

verkir trufluðu daglegt líf. Þeir einstaklingar sem að hreyfðu sig oftar urðu fyrir minni 

truflunum á daglegt líf vegna verkja.  

2. Eru tengsl á milli hreyfingar og heilsutengdra lífsgæða meðal einstaklinga með 

langvinna stoðkerfisverki? Já, tengsl voru á milli hreyfingar og andlegra og líkamlegra 

lífsgæða og mati á eigin heilsu. Þeir einstaklingar sem að hreyfðu sig meira, mátu 

heilsu sína betri heldur en þeir sem að hreyfðu sig minna.  

3. Eru tengsl á milli hreyfingar og verkjalyfjanotkunar einstaklinga með langvinna 

stoðkerfisverki? Já, neikvæð tengsl voru á milli hreyfingar og verkjalyfjanotkunar. 

Þeir einstaklingar sem að hreyfðu sig meira, notuðu sjaldnar verkjalyf. 

5.5. Samantekt 

Í þessum kafla var fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar og þær settar í samhengi 

við niðurstöður fyrri rannsókna. Rannsóknarspurningum var svarað og dregnar voru ályktanir 

varðandi niðurstöður. Athyglisvert er að bæði í rannsókn okkar og öðrum rannsóknum sem 

við skoðuðum var svarhlutfall hærra hjá konum en körlum. Spennandi væri að kanna hvað 
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veldur þessum mun. Ef til vill er hlutfall kvenna sem þjást af langvinnum stoðkerfisverkjum 

hærra en hlutfall karla og hafa þær því meiri áhuga á að taka þátt í rannsóknum tengdum 

slíkum verkjum? Hvað varðar staðsetningu verkja er munur á niðurstöðum okkar og annarra. Í 

okkar rannsókn var algengast að verkir væru á efri hluta líkamans, þ.e. í höfði og á axlar-

svæði, og að orsök þeirra væri vöðvabólga. Í öðrum rannsóknum sem voru skoðaðar voru 

verkir í baki og neðri útlimum algengastir og algengasta ástæða verkja var gigtarsjúkdómar. 

Spennandi væri að rannsaka frekar ástæður fyrir þessum mun og hvort þær megi rekja til 

mismunandi lífshátta hjá Íslendingum og öðrum þjóðum, t.d. með tilliti til streitu. Niðurstöður 

þessarar rannsóknar sýndu einnig neikvæð tengsl hreyfingar og styrkleika verkja en það 

samræmist öðrum rannsóknum um efnið. Því meiri sem hreyfingin var því minni var 

styrkleiki verkja. Tengsl voru á milli hreyfingar og minni truflunar vegna langvinnra 

stoðkerfisverkja. Þær niðurstöður samræmast öðrum rannsóknum um efnið. Einnig voru 

tengsl á milli hreyfingar og bættra heilsutengdra lífsgæða. Merkilegt var að þeir einstaklingar 

sem voru meira menntaðir, með framhaldsskóla-eða iðnmenntun og háskólamenntun, hreyfðu 

sig meira en þeir sem voru aðeins með grunnskólamenntun. Þetta samræmist öðrum 

rannsóknum og væri spennandi að rannsaka frekar tengsl menntunar við hreyfingu og lífsgæði 

einstaklinga með langvinna stoðkerfisverki í framtíðinni. Verkjalyfjanotkun hjá einstaklingum 

með langvinna stoðkerfisverki virðist töluvert algeng en það kemur fram bæði í þessari 

rannsókn og rannsóknum annarra um efnið. Athyglisvert væri að vita hvort þessir 

einstaklingar hafi prófað önnur meðferðarúrræði, eins og t.d. hreyfingu, í stað verkjalyfja.  
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Kafli 6 – Samantekt  

Í þessum kafla er fjallað um helstu takmarkanir og styrkleika rannsóknarinnar, hagnýtt 

gildi hennar fyrir hjúkrun, hjúkrunarstjórnun, hjúkrunarmenntun og hjúkrunarrannsóknir. 

Fjallað er um hugmyndir að framtíðarrannsóknum sem höfundar telja áhugaverðar. Í 

lokaorðunum fjalla höfundarnir svo um niðurstöður rannsóknarinnar í stuttu máli.  

6.1. Takmarkanir og styrkleikar rannsóknar 

Helstu takmarkanir rannsóknarinnar eru hversu lágt svarhlutfall var í upprunalega 

úrtakinu en einungis 36,7% af 4500 manna úrtaki svöruðu spurningalistanum sem sendur var 

til þeirra. Hugsanleg ástæða fyrir lélegu svarhlutfalli getur verið skortur á áhuga til þess að 

taka þátt í rannsókninni. Önnur möguleg ástæða gæti verið að í úrtakinu voru 564 

einstaklingar sem báru erlent nafn og geta því tungumálaerfiðleikar verið hluti af skýringunni 

en svarhlutfall þeirra sem báru erlent nafn var einungis 8,6%. Aðrar takmarkanir geta verið að 

rannsóknin er megindleg og gefur ekki eins mikla dýpt í viðfangsefnið og eigindleg rannsókn 

myndi gera. Styrkleikar rannsóknarinnar felast í góðu svarhlutfalli úrtaksins en svarhlutfall 

við þeim breytum, sem voru rannsakaðar, var hátt meðal þátttakenda, eða í flestum tilfellum 

yfir 95%.  

6.2. Hagnýtt gildi fyrir hjúkrun  

Notagildi rannsóknarinnar fyrir hjúkrun felst m.a. í því að auka skilning og þekkingu 

hjúkrunarfræðinga á tengslum hreyfingar við langvinna verki og þeirri skerðingu sem 

langvinnir verkir geta haft í för með sér. Von höfunda er sú að hjúkrunarfræðingar verði 

virkari í að benda skjólstæðingum sínum á mikilvægi hreyfingar og þannig auka lífsgæði 

þeirra sem lifa með langvinna stoðkerfisverki. Hjúkrunarfræðingar er sú stétt sem vinnur næst 

skjólstæðingum heilbrigðiskerfisins og hefur einna besta yfirsýn yfir skjólstæðinginn í heild 

sinni. Við vonumst til að auka skilning á mikilvægi hreyfingar og vonumst til að hægt sé með 
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hreyfingu sem meðferð að auka heilsutengd lífsgæði, minnka truflun á daglegt líf og minnka 

verkjalyfjanotkun.  

6.3. Hagnýtt gildi fyrir hjúkrunarstjórnun  

Mikilvægt er fyrir stjórnendur í hjúkrun að stuðla að því að hjúkrunarfræðingar sem 

starfa með þeim hafi aðgang að nýjustu rannsóknum og fái tækifæri til að veita fræðslu um 

gildi hreyfingar sem hefur jákvæð áhrif á skjólstæðinga hjúkrunar. Aukið heilbrigði leiðir til 

minni kostnaðar fyrir einstaklinga og heilbrigðiskerfið og dregur úr notkun verkjalyfja sem 

geta haft neikvæðar aukaverkanir auk þess að hafa takmarkað gildi á meðferð langvinnra 

stoðkerfisverkja.  

6.4. Hagnýtt gildi fyrir hjúkrunarmenntun  

Við teljum mikilvægt að dýpka skilning verðandi hjúkrunarfræðinga á neikvæðum 

áhrifum langvinnra verkja á lífsgæði einstaklinga. Einnig er mikilvægt að dýpka skilning 

hjúkrunarnema á gildi hreyfingar og koma þeirri vitneskju á framfæri að dýrar og flóknar 

meðferðir eru ekki eina lausnin til að auka lífsgæði einstaklinga og draga þannig úr kostnaði 

fyrir einstaklinginn sjálfan og heilbrigðiskerfið. 

6.5. Hagnýt gildi fyrir hjúkrunarrannsóknir 

Ekki er til mikið af rannsóknum þar sem tengsl eða áhrif hreyfingar á heilsutengd 

lífsgæði og truflun á daglegt líf eru rannsökuð hjá einstaklingum með langvinna stoðkerfis-

verki. Það er mikilvægur þáttur í heilbrigðiþjónustunni sem þarf að rannsaka nánar. Einnig er 

mikilvægt er að rannsaka þetta viðfangsefni nánar til að fá betri þekkingu og skilning á þeim 

áhrifum sem langvinnir verkir hafa á lífsgæði þeirra einstaklinga sem lifa með þá og einnig til 

þess að reyna að koma í veg fyrir óþarfa kostnað fyrir samfélagið.  
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6.6. Hugmyndir að framtíðarrannsóknum 

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna að tengsl eru á milli hreyfingar og heilsutengdra 

lífsgæða, truflunar langvinnra stoðkerfisverkja á daglegt líf og notkunar verkjalyfja. Með það 

að leiðarljósi telja rannsakendur að áhugavert væri að gera eftirfarandi framtíðarrannsóknir:  

 Rannsaka hvort hreyfing hafi bein jákvæð áhrif á heilsutengd lífsgæði hjá 

einstaklingum sem lifa við langvinna stoðkerfisverki í íslensku samfélagi (SF 36 v2). 

 Rannsaka hvort hreyfing hafi bein jákvæð áhrif til að minnka þá truflun á daglegu lífi 

sem hlýst af langvarandi stoðkerfisverkjum (BPI). 

 Rannsaka hvort hreyfing leiði til minni notkunar verkjalyfja hjá einstaklingum með 

langvinna stoðkerfisverki.  

 Hver yrði sparnaðurinn í íslensku heilbrigðiskerfi ef að hægt væri með hreyfingu að 

minnka verkjalyfjanotkun, auka lífsgæði og minnka truflun á daglegt líf vegna 

langvinnra verkja?  

 Rannsaka með eigindlegum aðferðum áhrif hreyfingar á truflun á daglegt líf vegna 

langvinnra verkja og heilsutengd lífsgæði hjá einstaklingum með langvinna 

stoðkerfisverki. Með eigindlegum rannsóknaraðferðum myndi fást dýpri skilningur á 

upplifunum þátttakendana. 

6.7. Lokaorð 

Langvinnir verkir eru vaxandi vandamál í nútíma samfélagi og langvinnir stoðkerfis-

verkir eru algengustu einkennin sem fólk tjáir bæði á heilsugæslu og í samfélaginu. Þeir valda 

miklum sálrænum og líkamlegum þjáningum sem kosta bæði einstaklinga og samfélagið 

mikla fjármuni á hverju ári.  

Okkur þótti lærdómsríkt og áhugavert að vinna að þessari rannsókn og hefur vinnan 

við hana aukið skilning okkar á því hversu mikil áhrif langvinnir verkir hafa á líf einstaklinga 

sem þjást af þeim og gildi hreyfingar í því sambandi. Með þessari rannsókn vonumst við til 
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þess að bæta við fræðilega þekkingu, m.a. með það markmiði að hjúkrunarfræðingar verði 

opnari fyrir því að nota hreyfingu sem meðferð, annað hvort eina og sér eða samhliða öðrum 

meðferðarleiðum. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að tengsl eru á milli hreyfingar og truflunar á 

daglegt líf af völdum langvinnra stoðkerfisverkja á þann veg að því meiri hreyfing sem er 

stunduð því minni eru áhrif truflana. Við höfum dýpkað skilning okkar á þeim áhrifum sem 

langvinnir stoðkerfisverkir hafa á líf þeirra sem þjást af þeim. Einnig kom í ljós að því meiri 

hreyfing sem fólk stundaði því betur mat það almenna heilsu sína sem og heilsutengd 

lífsgæði. Þegar niðurstöður rannsóknarinnar eru skoðaðar er freistandi að halda því fram að 

aukin hreyfing hafi þau áhrif á líf einstklinga með langvinna stoðkerfisverki að það breytist til 

batnaðar. Hins vegar er ekki hægt að fullyrða um orsakasamband á milli þessara breyta. Aðrir 

utanaðkomandi þættir gætu einnig haft áhrif á breyturnar sem rannsakaðar voru. Ekki verður 

þó litið fram hjá þeim marktæku tengslum sem fundust á milli hreyfingar og þeirra þátta sem 

voru í brennidepli í rannsókninni og vonumst við til að geta séð fleiri rannsóknir á þessu sviði 

á komandi árum. 
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