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Ágrip 

Bakgrunnur: Sjúkraþjálfun á hestbaki og útreiðar í meðferðarskyni eru tvær tegundir meðferðar þar 

sem hestur er meðferðartæki. Rannsóknir hafa sýnt fram á að meðferð á hesti geti bætt líkamsstöðu 

og jafnvægi, aukið stöðugleika, stöðustjórnun og hreyfistjórnun bols. Lítið hefur farið fyrir rannsóknum 

á áhrifum útreiða á mjóbaksverki. Þó má finna rannsóknarniðurstöður sem benda til þess að útreiðar 

hafi jákvæð áhrif á mjóbaksverki.   

Tilgangur: Markmið þessarar rannsóknar var að kanna algengi og magn mjóbaksverkja meðal 

hestamanna. Einnig var markmiðið að rannsaka hvort munur væri á hestamönnum sem riðu út á 

rannsóknartímabilum og þeim sem ekki riðu út og hvort breyting yrði á mjóbaksverkjum á milli tímabila, 

þ.e. þegar einstaklingar riðu út samanborið við þegar þeir riðu ekki út.  

Aðferð: Rafræn spurningakönnun var send út á 143 félagsmenn hestamannafélagsins Skugga, í 

tvígang. Í nóvember 2015 svöruðu 28 karlar og 41 kona á aldrinum 20-69 ára (45,52  12,66). Þeir 

sem svöruðu aftur í janúar 2016 voru 19 karlar og 33 konur á aldrinum 20-69 (45,40  13,21). Norræni 

spurningalistinn um óþægindi frá hreyfi- og stoðkerfi og Numerical Rating Scale voru notaðir til að afla 

upplýsinga um mjóbaksverki. Að auki var spurt um ýmsa bakgrunnsþætti.  

Niðurstöður: Svarhlutfall var 48% í nóvember og 36% í janúar. Þversniðsgögn frá því í nóvember 

2015 sýndu að 58% höfðu fundið fyrir óþægindum á síðustu sjö dögum en 94,2% höfðu fundið fyrir 

óþægindum í neðri hluta baks einhvern tíma á ævinni. Flestir töldu það minnka óþægindi í neðri hluta 

baks að vera á hestbaki, eða 68,1%, og 75,5% töldu óþægindin minnka yfir þau tímabil sem 

einstaklingur stundar útreiðar reglulega. Þversniðsgögn frá því í janúar 2016 voru notuð til þess að 

rannsaka hvort munur væri á hestamönnum sem riðu út og þeim sem ekki riðu út. Af þeim sem riðu út 

höfðu 42,3% fundið fyrir óþægindum í neðri hluta baks en 50% meðal þeirra sem riðu ekki út. Skoðuð 

voru langsniðsgögn frá báðum tímabilum til þess að greina hvort breyting yrði á milli tímabila. Á 

tímabilinu sem þátttakendur stunduðu útreiðar fundu 31,6% fyrir óþægindum í mjóbaki en 42,1% á 

tímabilinu sem þeir stunduðu ekki útreiðar. Engin marktæk breyting varð á milli tímabila.  

Samantekt: Alhæfingargildi rannsóknarinnar er lítið þar sem takmarkanir hennar eru þónokkrar. 

Niðurstöður benda þó til þess að mjóbaksverkir séu óvenju algengir meðal hestamanna en þrátt fyrir 

það telja flestir útreiðar minnka mjóbaksverki. Því er ástæða til að rannsaka frekar samspil manns og 

hests í tengslum við forvarnir og meðferð við óþægindum í mjóbaki.   
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Abstract 

Background: Hippotherapy and therapeutic riding are two types of equine-assisted activities and 

therapies. Studies have shown that equine-assisted activities and therapies can improve posture, 

increase balance, stability, postural control and motor control of the core. There are only a few studies 

about the effects of therapeutic riding on low back pain but results have shown that it has positive 

effects on low back pain.  

Purpose: The purpose of this study was to find out the prevalence of low back pain among 

equestrians. The purpose was also to investigate if there was a difference on low back pain among 

equestrians who rode and the ones who didn’t during the study period and to investigate whether low 

back pain would change between seasons, when equestrians rode and when they didn’t.   

Method: Questionnaire was sent online twice, to 143 members of the riding club Skuggi. In November 

2015 there were 28 men and 41 women, age 20-69 years (45,52  12,66), who answered. Those who 

answered the questionnaire also in January 2016 were 19 men and 33 women, age 20-69 years 

(25,40  13,21). The Nordic Musculoskeletal Questionnaire and Numerical Rating Scale were used to 

gather information about low back pain. In addition background information was gathered. 

Results: The response rate was 48% in November and 36% in January. Cross-sectional data from 

November 2015 showed that 58% had experienced low back pain in the last seven days but 94,2% 

had ever experienced low back pain. Most of the participants, 68,1%, thought that low back pain was 

reduced during horseback riding and 75,5% thought that low back pain was reduced during their riding 

seasons. Cross-sectional data from January 2016 were used to investigate if there were any 

differences between equestrians who rode and those who didn’t. From those who rode 42,3% had 

experienced low back pain in the last seven days but 50% of those who didn’t ride. Longitudinal data 

were used to find out if low back pain changed between seasons, when equestrians rode and when 

they didn’t. During the season equestrians went horseback riding 31,6% had experienced low back 

pain in the last seven days but 42,1% when they didn’t go horseback riding. No significant changes 

were between seasons.  

Conclusion: The generalizations value of this study is low, since there are several limitations. 

Although the results show that prevalence of low back pain among equestrians are unusually high, 

most equestrians still think that horseback riding reduces low back pain. Therefore there are reasons 

to investigate further the interaction between men and horses in relation to prevention and treatment 

of low back pain.  
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Þakkir  
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Listi yfir hugtök 

Sjúkraþjálfun á hestbaki (e. hippotherapy) er notkun sjúkraþjálfara (iðjuþjálfa og/eða 

talmeinafræðinga) á hreyfingum hests sem meðferð við skerðingu, skertri færni og/eða fötlun sjúklinga 

með taugavöðvasjúkdóma (The American Hippotherapy Association, e.d.). 

 

Útreiðar í meðferðarskyni (e. therapeutic horseback riding) er þegar útreiðar eru nýttar til þess að 

bæta líkamlega, vitræna, tilfinningalega og/eða sálfélagslega færni einstaklings með skerðingu 

(Professional Association of Therapeutic Horsemanship International, e.d.). 
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1 Inngangur 

Í þessum fræðilega inngangskafla verður sagt frá rannsóknum á mjóbaksverkjum, algengi, orsökum 

og meðferðum sem veitt er við þeim. Því næst verður greint frá sögu meðferðar á hesti, hvernig hestar 

eru taldir geta haft áhrif á ýmsar skerðingar og hvaða mælanlega árangur rannsóknir hafa sýnt fram á 

að hægt sé að ná fram með meðferð á hesti. Allt fræðilegt efni, sem hér er kynnt, byggir á heimildaleit 

sem lýst er í fylgiskjali I.  

1.1 Mjóbaksverkir  

1.1.1 Algengi  

Mjóbaksverkir eru algengt vandamál um allan heim (Duthey, 2013) og eru þeir taldir vera ein helsta 

orsök skertrar vinnugetu og takmarkana á virkni (Vos o.fl., 2012). Mjóbaksverkir geta verið bráðir (e. 

acute), meðalbráðir (e. sub-acute) eða langvarandi (e. chronic) (Duthey, 2013). Samkvæmt 

evrópskum leiðbeiningum um meðferð við mjóbaksverkjum hafa rannsóknir sýnt fram á að 12-33% 

einstaklinga séu með mjóbaksverki á hverjum tíma og að allt að 84% fullorðinna finni fyrir 

mjóbaksverkjum einhvern tíma á ævinni (Airaksinen o.fl., 2006). 

Einstaklingar á öllum aldri geta fundið fyrir verkjum í mjóbaki. Algengi mjóbaksverkja er þó minnst 

meðal barna og eykst með aldri (Taimela o.fl., 1997; Jordan o.fl., 2010). Samkvæmt rannsókn þeirra 

Taimela o.fl. (1997) á mjóbaksverkjum meðal barna og unglinga er algengi mjóbaksverkja 1% meðal 7 

ára gamalla barna, 6% meðal 10 ára gamalla barna og 18% bæði meðal 14 og 16 ára gamalla barna. 

Það samræmist niðurstöðum rannsóknar Jordan o.fl. (2010) sem komust að því að algengi 

mjóbaksverkja væri minnst meðal einstaklinga á aldrinum 0-14 ára og fór hækkandi með aldri. Töluvert 

mikil aukning varð á fjölda einstaklinga með mjóbaksverki milli aldurshópanna 0-14 ára og 15-24 ára 

og aftur milli 15-24 ára og 25-44 ára. Meðal kvenna hækkaði algengi og náði hámarki meðal 

einstaklinga á aldrinum 65-74 ára en minnkaði meðal 75 ára og eldri. Meðal karla fór algengi 

hækkandi og náði hámarki meðal karla á aldrinum 45-64 ára en fór svo lækkandi eftir það. 

Stundum verða mjóbaksverkir langvarandi, þ.e. þeir eru til staðar lengur en í 12 vikur (Vos o.fl., 

2012). Það hefur reynst rannsakendum erfitt að meta algengi langvarandi mjóbaksverkja en eftir því 

sem næst verður komist eru um 23% einstaklinga með langvarandi mjóbaksverki (e. chronic low back 

pain) og 11-12% hafa skerta færni vegna mjóbaksverkja (Airaksinen o.fl., 2006). Það sem gerir 

rannsakendum erfitt fyrir við að meta algengi langvarandi mjóbaksverkja er meðal annars 

skilgreiningin á því hvað teljist vera langvarandi mjóbaksverkir, til dæmis hvort þeir séu stöðugir eða 

komi í köstum (Hoy o.fl., 2010).  

1.1.2 Orsakir 

Í flestum tilfellum eru orsök mjóbaksverkja óþekkt (Duthey, 2013), eða í allt að 85% tilfella, og er þá 

talað um óskilgreinda mjóbaksverki (e. non-specific low back pain) (Airaksinen o.fl., 2006). Þó eru talin 

vera tengsl á milli mjóbaksverkja og einstaklingsbundinna, sálfélagslegra og vinnutengdra þátta (Hoy 

o.fl., 2010). Samkvæmt samantektargrein Hoy o.fl. (2010) er líkamsástand og aldur þeir 

einstaklingsbundnu þættir sem taldir eru hafa áhrif á mjóbaksverki en einnig bentu niðurstöður til þess 
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að mjóbaksverkir væru algengari meðal kvenna. Sálfélagslegir þættir sem taldir eru hafa áhrif eru 

meðal annars streita, kvíði og þunglyndi. Vinnutengdir þættir sem geta haft áhrif á mjóbaksverki eru 

líkamlega erfið vinna, titringur og að þurfa að beygja og snúa upp á sig. Aðrir þættir sem taldir eru ýta 

undir og auka líkur á mjóbaksverkjum eru m.a. lítil menntun, óánægja í vinnu og lítill félagslegur 

stuðningur. 

Samkvæmt samantektarrannsókn frá árinu 2015 (Chang o.fl., 2015) hafa einstaklingar sem eru 

með óskilgreinda mjóbaksverki oft minnkaðan styrk og úthald í stöðugleikavöðvum bols. Auk styrks og 

úthalds í stöðugleikavöðvum er hreyfistjórnun mikilvægur þáttur í að halda hryggjarsúlu stöðugri, en 

það er þáttur sem einnig er oft ábótavant hjá einstaklingum með óskilgreinda mjóbaksverki (Byström 

o.fl., 2013). 

1.1.3 Meðferð 

Samantektarrannsókn frá árinu 2015 sýndi fram á að styrktar- og stöðugleikaæfingar fyrir bol séu betri 

meðferðarúrræði við langvarandi óskilgreindum mjóbaksverkjum en aðrar meðferðir sem veittar voru, 

s.s. rafmeðferðir, nudd og aðrar óvirkar aðferðir (Searle o.fl., 2015). Fleiri rannsóknir hafa bent til þess 

að með því að auka styrk í bolvöðvum (Chang o.fl., 2015) og stöðugleika í hrygg einstaklinga með 

langvarandi óskilgreinda mjóbaksverki sé hægt að minnka verki umtalsvert (Hwangbo o.fl., 2015; 

Wang o.fl., 2012). Þá hefur verið sýnt fram á að með því að bæta hreyfistjórnun sé hægt að minnka 

mjóbaksverki og bæta færni (Byström o.fl., 2013).  

 

1.2 Meðferð á hesti  

1.2.1 Saga 

Hippocrates var fyrstur til að lýsa hestum sem meðferðartæki og talaði hann um „heilsugefandi takt” 

hesta (vitnað til í, Rigby og Grandjean, 2015). Til eru heimildir frá því á 5. öld fyrir Krist sem segja frá 

meðferðaráhrifum hesta, þar sem því er lýst að grískir og rómverskir hermenn sem særðust í 

bardögum voru settir aftur á bak hesta sinna til að flýta fyrir bata. Árið 1569 skrifaði Mercurialis bókina 

„De Arte Gymnastica” og fjallaði þar meðal annars um hvað hreyfingar hestsins geta verið áhrifaríkar 

til þess að viðhalda og stuðla að bættri heilsu. 

Árið 1952 keppti dönsk kona, að nafni Lis Hartl, á Ólympíuleikunum í Helsinki í fimikeppni á hesti 

(e. dressage) og hlaut silfurverðlaun (DePauw, 1986). Árangur hennar vakti athygli vegna þess að árið 

1943 veiktist hún af lömunarveiki (e. poliomyelitis) og þurfti í kjölfarið að nota hjólastól. Þetta varð til 

þess að áhugi á útreiðum í meðferðarskyni kviknaði meðal meðferðaraðila. Sterba o.fl. (2002) sögðu 

frá því að árið 1946 komu upp tvær lömunarveikisfarsóttir í Skandinavíu. Í kjölfar þeirra opnuðu fyrstu 

tvær miðstöðvar hestameðferðar, í Kaupmannahöfn í Danmörku og Ósló í Noregi. Þessar miðstöðvar 

veittu meðferð á hesti fyrir börn með skerðingar tengdar tauga- og vöðvavirkni (e. neuromuscular 

impairments), aðallega lömunarveiki og heilalömun (e. cerebral palsy (CP)). Síðan þá hefur slíkum 

miðstöðvum farið fjölgandi og meðferðin verið notuð í auknum mæli.  
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1.2.2 Tegundir meðferða á hesti 

Meðferð á hesti (e. equine-assisted activities and therapies) er yfirheiti yfir mismunandi meðferðir þar 

sem hestur er notaður sem meðferðartæki, þ.e. sjúkraþjálfun á hestbaki (e. hippotherapy) og útreiðar 

sem meðferð (e. therapeutic horseback riding) (Professional Association of Therapeutic Horsemanship 

International, e.d.). „Hippotherapy”, eða sjúkraþjálfun á hestbaki á íslensku, er skilgreint, samkvæmt 

The American Hippotherapy Association (2000), sem notkun sjúkraþjálfara, iðjuþjálfa og/eða 

talmeinafræðinga á hreyfingum hests sem meðferð við skerðingu, skertri færni og/eða fötlun sjúklinga 

með taugavöðvasjúkdóma. Þessi tegund meðferðar byggist á því að nýta taktfastar hreyfingar 

hestsins til þess að framkvæma ýmsar hreyfingar og æfingar á hesti, sem ætlaðar eru til þess að bæta 

færni og lífsgæði einstaklinga með taugavöðvasjúkdóma (The American Hippotherapy Association, 

2000). Við slíka meðferð er notuð mjúk dýna í stað hnakks. Þannig miðlar hesturinn hreyfingum sínum 

og hita betur til knapans en ef knapinn situr í hnakki. Yfirleitt er hesturinn teymdur á feti og um leið 

gerir knapinn ýmsar æfingar á hestbaki, s.s. að snúa öfugt, leggjast, teygja sig upp, stíga upp og fleira 

(Bertoti, 1988). Útreiðar sem meðferð er þegar útreiðar eru nýttar til þess að bæta líkamlega, vitræna, 

tilfinningalega og/eða sálfélagslega færni einstaklings með skerðingu. Þessi tegund meðferðar er ekki 

endilega veitt af sérstökum meðferðaraðila, s.s. sjúkraþjálfara, en oft er það reiðkennari sem sér um 

þess konar meðferð (Professional Association of Therapeutic Horsemanship International, e.d.). 

1.2.3 Hreyfingar hestsins 

Þegar einstaklingur er á hestbaki fylgir hann eftir mjúkum, þrívíðum, taktföstum hreyfingum hestsins. 

Þessar hreyfingar eru sambærilegar þeim hreyfingum sem verða í mjaðmagrind manns á göngu 

(Uchiyama o.fl., 2011; Goldmann og Vilimek, 2012; Garner og Rigby, 2015). Þegar hesturinn er á 

fetgangi verða hreyfingarnar um 100 á mínútu (vitnað til í, Casady og Nicholas-Larsen, 2004). Við 

hverja hreyfingu færist þungamiðja knapans, við það virkjast rétti- og jafnvægisviðbrögð líkamans til 

þess að halda knapanum á baki hestsins og er þannig talið að stöðugleiki bols aukist og að 

líkamsstaða verði betri (vitnað til í, Rigby og Grandjean, 2015). Þessar endurteknu taktföstu hreyfingar 

hestsins eru taldar leiða til þess að einstaklingurinn fer að gera ráð fyrir næstu hreyfingu og bregst við 

með því að aðlaga stöðu sína til þess að halda þungamiðju á réttum stað og halda sér þannig á baki 

(vitnað til í, Casady og Nicholas-Larsen, 2004). Talið er að einstaklingur læri fljótt að velja viðeigandi 

stöðubreytingar vegna þess hve oft hreyfing verður á hverri mínútu og bæti þannig stöðustjórnun og 

auki þar með almenna hreyfifærni. Samkvæmt samantekt Bertoti (1988) eru þessar hreyfingar 

hestsins sem einstaklingur fylgir eftir ásamt hitanum frá hestinum taldar geta bætt stöðustjórnun bols 

og höfuðs, jafnvægisviðbrögð bols, hreyfanleika lendarhryggjarliða, mjaðmagrindar og mjaðmaliða og 

stuðlað að eðlilegri vöðvaspennu.   

1.2.4 Íslenski hesturinn 

Íslenski hesturinn hefur fimm gangtegundir, fet, tölt, brokk, skeið og stökk og eru það fleiri 

gangtegundir en flest önnur hestakyn hafa (Gísli B. Björnsson og Hjalti Jón Sveinsson, 2004, bls. 134-

136). Tölt og skeið eru þær gangtegundir sem gera íslenska hestinn einstæðan meðal hestakynja. Fet 
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er undirstöðugangur hesta og er það hæg gangtegund (Gísli B. Björnsson og Hjalti Jón Sveinsson, 

2004, bls. 142).   

Fótaröðun hestsins á tölti er sú sama og á feti (Gísli B. Björnsson og Hjalti Jón Sveinsson, 2004, 

bls. 146). Tölt er mjúk gangtegund og er þægilegt fyrir knapa að sitja hestinn. Í bókinni Íslenski 

hesturinn er vitnað í fræðilega umfjöllun Gunnars Ólafssonar um tölt, í grein hans „Um hesta” frá árinu 

1894, þar segir: „Fyrir reiðmanninn er það þýðingarmikið, það æfir hann í að vera stöðugan á 

hestinum og sitja hann rétt, er auk þess mikið fjörgandi og þægilegur gangur fyrir manninn og talið að 

veita honum holla hreyfingu” (vitnað til í, Gísli B. Björnsson og Hjalti Jón Sveinsson, 2004, bls. 146). 

 

1.3 Áhrif meðferðar á hesti  

Meðferð á hesti hefur aðallega verið notuð fyrir einstaklinga með taugavöðvaskerðingar og flestar 

rannsóknir sem gerðar hafa verið rannsaka áhrif meðferðarinnar á einstaklinga með slíkar skerðingar, 

s.s. heilalömun (CP), lömunarveiki og mænusigg (MS) og einstaklinga sem fengið hafa heilablóðfall, 

mænuskaða (e. spinal cord injury) og heilaskaða (e. traumatic brain injury) (Rigby og Grandjean, 

2015). Einnig hafa áhrif meðferðarinnar á börn með einhverfu, Downs heilkenni og hreyfiþroskaröskun 

verið rannsökuð. Auk þess hafa áhrif meðferðar á hesti á mjóbaksverki verið rannsökuð (Håkanson 

o.fl., 2009, Oh o.fl., 2014; Yoo o.fl., 2014).  

1.3.1 Áhrif meðferðar á hesti á einstaklinga með skerðingar tengdar tauga- og 

vöðvavirkni og aðrar skerðingar  

Sýnt hefur verið fram á að með sjúkraþjálfun á hestbaki og útreiðum í meðferðarskyni geti börn með 

CP bætt líkamsstöðu, stöðugleika, stöðustjórnun og hreyfistjórnun bols með því að virkja bolvöðva 

(Shurtleff o.fl., 2009; Zadnikar og Kastrin, 2011). Hitinn ásamt hreyfingum hestsins er talinn geta 

minnkað of mikla vöðvaspennu og stuðlað að slökun vöðva hjá börnum með síbeygjukrampa (e. 

spasticity) (vitnað til í, Bertoti, 1988). Samkvæmt samantektarrannsókn Rigby og Grandjean (2015) 

hefur sjúkraþjálfun á hestbaki og útreiðar í meðferðarskyni jákvæð áhrif á grófhreyfifærni barna með 

CP, aðallega göngu, hlaup og hopp. 

Sýnt hefur verið fram á að sjúkraþjálfun á hestbaki minnki síbeygjukrampa hjá einstaklingum með 

mænuskaða og hafi jákvæð áhrif á andlega heilsu þeirra til skamms tíma (Lechner o.fl., 2007). 

Rannsóknir hafa sýnt fram á með sjúkraþjálfun á hestbaki geta einstaklingar sem fengið hafa 

heilablóðfall bætt jafnvægi sitt, gönguhraða og jafnað skreflengd (Lee o.fl., 2014).  

Útreiðar í meðferðarskyni virðast hafa jákvæð áhrif á börn með einhverfu. Borgi o.fl. (2016) 

rannsökuðu áhrif útreiða, ásamt umhirðu hesta, á 28 drengi með einhverfu, á aldrinum 6-12 ára. Eftir 

vikulega meðferð í sex mánuði, sýndu drengirnir bætta félagslega færni og framkvæmdargetu (e. 

executive abilities), þeir voru fljótari að byrja að leysa vandamál. Auk þess bentu niðurstöður 

rannsóknarinnar til þess að meðferðin hefði jákvæð áhrif á hreyfifærni drengjanna.  

Kim og Lee (2015) rannsökuðu áhrif útreiða í meðferðarskyni á jafnvægi og vöðvavirkni bolvöðva 

aldraðra. Þeir mældu vöðvavirkni í beina kviðvöðva (l. musculus rectus abdominis), réttivöðva hryggjar 
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(l. musculus erector spinae), ferhyrnuvöðva lenda (l. musculus quadratus lumborum), ytri skávöðvum 

kviðar (l. musculus obliquus externus abdominis) og mið-þjónappsvöðva (l. musculus gluteus medius) 

ásamt stöðugleikamörkum einstaklingsins (e. limits of stability). Vöðvavirkni allra vöðva og 

stöðugleikamörk jukust marktækt. Rannsakendur ályktuðu að útreiðar í meðferðarskyni gætu með 

þessu móti minnkað líkur á byltum meðal aldraðra.  

1.3.2 Áhrif útreiða í meðferðarskyni á mjóbaksverki 

Niðurstöður áðurnefndra rannsókna benda til þess að meðferð á hesti auki vöðvastyrk, bæti stöðu- og 

hreyfistjórnun bols vekja upp spurningar um hvort útreiðar geti haft jákvæð áhrif á mjóbaksverki, í ljósi 

þess að þessum þáttum er oft ábótavant hjá einstaklingum með mjóbaksverki. Rannsóknir á áhrifum 

útreiða á mjóbaksverki, þar sem ýmist hestur eða vélræn eftirlíking hests (e. horse riding simulator) er 

meðferðartæki, eru fáar. Samkvæmt samantektarrannsókn Angoules o.fl. (2015) benda niðurstöður 

rannsókna til þess að útreiðar geti nýst við mjóbaksverkjum, en þær vísbendingar eru ekki eins sterkar 

og þær niðurstöður sem sýna fram á áhrif meðferðarinnar á einstaklinga með skerðingar tengdar 

tauga- og vöðvavirkni.  

Yoo o.fl (2014) rannsökuðu 47 karlmenn, á aldrinum 20-21 árs, sem voru með langvarandi 

mjóbaksverki, þ.e. höfðu verið með mjóbaksverki í a.m.k. þrjá mánuði. Þessum einstaklingum var skipt 

tilviljanakennt í tvo hópa, rannsóknar- (n=24) og samanburðarhóp (n=23). Einstaklingar í 

rannsóknarhópi fengu meðferð á vélrænni eftirlíkingu hests, þrisvar sinnum í viku í átta vikur. Áhrif 

meðferðarinnar voru metin með Visual Analogue Scale (VAS), líkamssamsetningu, þ.e. vöðva- og 

fitumassa, og ísókínetískum (e. isokinetic) vöðvastyrk hryggs í beygju (e. flexion) og réttu (e. 

extension). Ekki varð önnur breyting á daglegu lífi einstaklingana, í hvorugum hópnum. Í lok 

meðferðarinnar höfðu þeir einstaklingar sem fengu meðferð aukið vöðvamassa og minnkað fitumassa, 

í samanburðarhópi var því öfugt farið, vöðvamassi var minni og fitumassi aukinn. Hjá báðum hópum 

voru verkir marktækt minni á VAS eftir átta vikur en þó var marktækt meiri munur hjá meðferðarhópi. 

Ískókínetískur vöðvastyrkur jókst marktækt hjá meðferðarhópi en ekki samanburðarhópi.  

Oh o.fl. (2014) rannsökuðu einnig áhrif meðferðar á vélrænni eftirlíkingu hests á mjóbaksverki. 

Þátttakendur voru 37 karlmenn, á aldrinum 20-23 ára, með langvarandi mjóbaksverki. Þátttakendum 

var skipt tilviljanakennt í fjóra hópa, samanburðarhóp, 10 mínútna meðferðarhóp, 20 mínútna 

meðferðarhóp og 30 mínútna meðferðarhóp. Meðferðarhóparnir fengu meðferð fimm sinnum í viku í 

átta vikur í 10-30 mínútur, eftir hópum. Eftir átta vikna meðferð voru einstaklingar í meðferðarhópunum 

með marktækt minni mjóbaksverki, metið á VAS, sérstaklega þeir sem voru í 20 mínútna 

meðferðarhópi. Ekki var marktæk breyting á líkamssamsetningu, þ.e. vöðva- og fitumassa, en meðal 

einstaklinga í meðferðarhópunum hafði vöðvamassi þó tilhneigingu til að aukast og fitumassi til að 

minnka, sérstaklega hjá 30 mínútna meðferðarhópi. Vöðvastyrkur beygju- og réttivöðva hryggjar jókst 

marktækt hjá meðferðarhópunum, sérstaklega 20 mínútna meðferðarhópnum. Einnig jókst styrkur 

beygju- og réttivöðva og að- og fráfærsluvöðva mjaðma marktækt.  

Håkanson o.fl. (2009) skoðuðu áhrif útreiða í meðferðarskyni á háls- og bakverki meðal 24 

einstaklinga, 18 kvenna og 6 karla. Reiðkennari og sjúkraþjálfari stýrðu útreiðartímunum. Misjafnt var 

hve oft, hve lengi og yfir hve langan tíma einstaklingarnir fengu meðferð. Niðurstöður rannsóknarinnar 
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bentu til þess að útreiðar geti minnkað verki og einkenni háls- og bakverkja og bætt sjálfsmynd 

einstaklinga.  

Niðurstöður rannsóknar, sem var hluti af lokaverkefni í sjúkraþjálfun árið 2001, bentu til þess að 

úthald margklofavöðva (l. musculi multifidi) hefði aukist eftir 16 vikna útreiðartímabil (Heidi Andersen, 

2001). Tíu einstaklingar tóku þátt í rannsókninni og var fall miðtíðni í margklofavöðva, bæði hægra og 

vinstra megin, mælt með vöðvarafriti fyrir og eftir 16 vikna útreiðatímabil. Fall miðtíðni segir til um 

þreytu í vöðva, því hraðar sem fall miðtíðni verður því meiri þreyta er í vöðva (Konrad, 2005). Einungis 

var hægt að nota vöðvarafrit frá átta einstaklingum, þar sem ekki var hægt að lesa úr tveimur. Eftir 

útreiðatímabilið var fall miðtíðni marktækt hægari vinstra megin, en ekki var marktækur munur á falli 

miðtíðni hægra megin. Rannsakandi ályktaði að vegna þess að fall miðtíðni hafi verið hægari eftir 

útreiðatímabilið gæti það bent til þess að úthald vöðvans hefði aukist. Þar sem þátttakendur í 

rannsókninni voru fáir er alhæfingargildi niðurstaðna takmarkað. 

Rannsóknir á áhrifum útreiða á mjóbaksverki eru fáar en niðurstöður þeirra benda til þess að 

útreiðar hafi jákvæð áhrif á mjóbaksverki. Frekari rannsókna er þörf til að staðfesta þetta.    
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2 Markmið og rannsóknarspurningar 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna algengi og magn mjóbaksverkja meðal hestamanna. Ásamt 

því að rannsaka hvort munur sé á mjóbaksverkjum meðal hestamanna sem ríða út og þeim sem ekki 

ríða út og hvort breyting verði á mjóbaksverkjum á milli tímabila, þ.e. þegar einstaklingar stunda ekki 

útreiðar samanborið við þegar þeir stunda útreiðar. 

Rannsóknarspurningar: 

1. Hvert er algengi mjóbaksverkja meðal hestamanna? 

2. Er munur á mjóbaksverkjum meðal hestamanna sem ríða út og þeirra sem ríða ekki út?  

Tilgáta: Mjóbaksverkir eru minni meðal þeirra hestamanna sem ríða út en þeirra sem ekki ríða 

út. 

3. Breytist magn mjóbaksverkja eftir því hvort einstaklingar stunda útreiðar eða ekki? 

Tilgáta: Mjóbaksverkir eru minni á því tímabili sem einstaklingar stunda útreiðar. 
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3 Efni og aðferðir 

3.1 Rannsóknarsnið og siðfræði 

Rannsóknin var byggð á rafrænni spurningakönnun, um óþægindi frá neðri hluta baks, sem send var 

út á tveimur mismunandi tímabilum, til félagsmanna hestamannafélagsins Skugga. Leyfi frá 

Vísindasiðanefnd fyrir framkvæmd rannsóknarinnar var fengið (VSNb2015100014/03.01) áður en 

spurningakönnunin var send út í fyrra skiptið (fylgiskjal II). Einnig var Persónuvernd gert kunnugt um 

framkvæmd rannsóknarinnar.  

Á öllum skrefum rannsóknarinnar var fjórum höfuðreglum um siðfræði rannsókna fylgt, 

sjálfræðisreglunni, skaðleysisreglunni, velgjörðarreglunni og réttlætisreglunni (Sigurður Kristinsson, 

2013). Þátttakendur fengu kynningabréf með öllum nauðsynlegum upplýsingum um framkvæmd 

rannsóknarinnar, úrvinnslu gagna, rétt þátttakenda og upplýsingar um að með því að svara 

spurningalistanum veittu þeir samþykki fyrir þátttöku í rannsókninni og var sjálfræðisreglunni þannig 

fylgt. Samkvæmt skaðleysisreglunni skal forðast að valda skaða og óþarfa áhættu og samkvæmt 

velgjörðarreglunni ber rannsakendum skylda til þess að gera einungis rannsóknir sem líklegar eru til 

þess að vera til hagsbóta fyrir mannkynið. Þessari rannsókn fylgdi engin áhætta fyrir þátttakendur og 

niðurstöður hennar gætu verið til hagsbóta fyrir hestamenn og einstaklinga með mjóbaksverki. 

Réttlætisreglunni var fylgt við framkvæmd þessarar rannsóknar og var engum mismunað.  

 

3.2 Val á þátttakendum  

Þátttakendur voru valdir með þægindaúrtaki og var 

hestamannafélagið Skuggi fyrir valinu. Val á þessu félagi 

byggði á því að stjórn Skugga reyndist tilbúin til samvinnu 

innan þess takmarkaða tímaramma sem áætlaður var fyrir 

rannsóknina. Stjórnin hafði jafnframt leyfi til að afhenda 

netföng félagsmanna til rannsakanda í þessu faglega 

samhengi. Skilyrði fyrir þátttöku í rannsókninni voru að 

einstaklingar væru félagar í hestamannafélaginu Skugga, 

á aldrinum 20-69 ára og væru með skráð netfang hjá 

félaginu. Aldur þátttakenda var ákvarðaður út frá því að 

gera mætti ráð fyrir að einstaklingar væru virkir, í vinnu, 

eða námi, og væru hvorki börn né aldraðir. Ákveðið var að 

miða við áratugi, þ.e. 20-69 ára í stað 18-67 ára.  

Alls 143 einstaklingar uppfylltu skilyrði fyrir þátttöku í 

rannsókninni og fengu því tölvupóst með beiðni um að 

taka þátt í rannsókninni. Á mynd 1 má sjá fjölda 

þátttakenda og svarhlutfall. Þegar spurningakönnun var 

send út í fyrra skiptið svöruðu 69. Tveimur mánuðum síðar var könnunin send aftur á þessa 69 

Mynd 1. Fjöldi þátttakenda og 
svarhlutfall. 
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einstaklinga en einungis 52 svör bárust þá til baka. Þar af leiðandi byggði gagnabankinn á 

þversniðsgögnum frá 69 félagsmönnum og langsniðsgögnum frá 52 félagsmönnum. 

 

3.3 Rannsóknartímabil 

Rannsóknartímabilin voru ákvörðuð út frá þeirri forsendu að flestir væru með hesta sína úti í haga 

þegar spurningakönnun var send út í fyrra skiptið, í lok nóvember, og væru ekki að stunda útreiðar á 

þeim tíma. Þegar könnun var send út í seinna skipti, um miðjan janúar, var gert ráð fyrir að margir 

hefðu tekið inn hesta sína og væru farnir að stunda útreiðar. Algengt er að hestamenn, þá sérstaklega 

áhugafólk, hafi hesta sína úti í haga yfir sumartímann og fram á vetur. Hestarnir fá þá frí á haustin og 

eru svo teknir á hús um miðjan vetur, yfirleitt ekki fyrr en í desember en þetta getur þó verið misjafnt. 

 

3.4 Rafræn könnun  

Spurningakönnunin var sett upp í könnunarforritinu LimeSurvey (Carsten Schmitz, 2015), í gegnum 

www.kannanir.is. Spurningakönnunin var send út á rafrænu formi til þátttakenda. Slóð á 

spurningakönnunina og stutt kynning á rannsókninni var send í tölvupósti til þátttakenda, ásamt 

kynningarbréfi í viðhengi (fylgiskjal III). Þátttakendur voru að meðaltali 4 mínútur og 54 sekúndur að 

svara könnuninni í fyrra skiptið og 5 mínútur og 29 sekúndur að svara könnuninni í seinna skiptið.  

Spurningakönnunin skiptist í tvo hluta; 10 spurningar um bakgrunn og 12 spurningar um óþægindi 

frá neðri hluta baks (fylgiskjal IV). Sá hluti spurningakönnunarinnar sem fjallaði um bakgrunn 

þátttakenda var útbúinn af rannsakanda, í samráði við leiðbeinendur, og byggði á heimildasamantekt. 

Bakgrunnsbreytur voru; kyn, aldur, staða á vinnumarkaði, líkamleg áreynsla í starfi, starf tengt 

hestamennsku, járningar, fjöldi daga sem einstaklingur reið út og tími á dag sem einstaklingur var á 

útreiðum, fjöldi daga sem einstaklingur stundaði aðra hreyfingu og tími á dag sem einstaklingur 

stundaði aðra hreyfingu. Sá hluti spurningakönnunarinnar sem fjallaði um óþægindi frá neðri hluta 

baks byggði á stöðluðum mælitækjum, Norræna spurningalistanum um óþægindi frá hreyfi- og 

stoðkerfi (Kuorinka o.fl.,1987) og Numerical Rating Scale (NRS) (Malhotra og Mackey, 2012), og 

nokkrum spurningum sem rannsakandi útbjó, í samráði við leiðbeinendur. Þar sem spurt var um orsök 

óþæginda í neðri hluta baks og hvort óþægindin breyttust á hestbaki og hvort þau breyttust yfir þau 

tímabil sem einstaklingur stundaði útreiðar reglulega. 

Áður en könnunin var send á þátttakendur voru þrír einstaklingar, sem þekkja til hestamennsku, 

fengnir til að lesa yfir og svara könnuninni, með skilning á spurningum, uppsetningu og málfar í huga, 

einnig til þess að athuga hve langan tíma tók að svara spurningakönnuninni.   

 

3.5 Stöðluð mælitæki  

Norræni spurningalistinn um óþægindi frá hreyfi- og stoðkerfi er ætlaður til þess að nota til skimunar á 

óþægindum frá hreyfi- og stoðkerfi í tengslum við vinnuvistfræði (e. ergonomics context), s.s. til þess 

http://www.kannanir.is/
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að greina vinnuumhverfi og aðstöðu, og fyrir þá sem starfa við starfstengda heilbrigðisþjónustu (e. 

occupational health care service), s.s. til þess að meta vinnuálag og áhrif bætts vinnuumhverfis 

(Kuorinka o.fl., 1987). Spurningalistann er hægt að nota í faraldsfræðilegum rannsóknum á 

stoðkerfiseinkennum en hann er ekki ætlaður til þess að nota til klínískra greininga. Spurningalistinn er 

talinn vera áreiðanlegur til þess að fá upplýsingar um einkenni frá hreyfi- og stoðkerfi (vitnað til í, 

Kuorinka o.fl., 1987). Spurningalistinn skiptist í nokkra hluta; spurningar almennt um óþægindi frá 

hreyfi- og stoðkerfi, spurningar um óþægindi frá hálsi og hnakka, spurningar um óþægindi frá herðum 

og öxlum og spurningar um óþægindi frá neðri hluta baks (Kuorinka o.fl., 1987). Í þessari rannsókn var 

einungis notaður sá hluti sem spyr um óþægindi frá neðri hluta baks. Sá hluti innihélt átta spurningar. 

Þar var spurt um hvort einstaklingur hafi einhvern tíma haft óþægindi í neðri hluta baks, dvalið á 

sjúkrahúsi eða skipt um starf eða starfssvið vegna óþægindanna, hve lengi síðustu 12 mánuði 

einstaklingur hefur haft óþægindi, hvort óþægindi hafi dregið úr virkni í starfi og frítíma síðustu 12 

mánuði, hve lengi einstaklingur hefur ekki getað sinnt daglegum störfum síðustu 12 mánuði og hvort 

einstaklingur hafi farið í skoðun eða meðferð vegna óþægindanna á síðustu 12 mánuðum og að lokum 

var spurt hvort einstaklingur hafi fundið fyrir óþægindum á síðustu sjö sólarhringum. Það sem 

takmarkar spurningalistann er meðal annars talið vera upplifun einstaklingsins, sem talin er geta haft 

áhrif á svör hans við listanum. Því styttra síðan stoðkerfiseinkenni voru til staðar og því alvarlegri sem 

þau voru því líklegra er að einstaklingur muni eftir þeim, líklegra er að einstaklingur gleymi þeim 

einkennum sem ekki voru eins alvarleg og lengra er liðið frá. Umhverfi og aðstæður sem einstaklingur 

er í þegar hann svarar listanum eru einnig talin geta haft áhrif á svörin. Vegna takmarkana 

spurningalistans er hann talinn henta best til þversniðsrannsókna.   

Í kjölfar spurninga úr Norræna spurningalistanum var Numerical Rating Scale (NRS) notaður til 

þess að spyrja um magn óþæginda frá neðri hluta baks á dæmigerðum degi síðustu sjö daga. NRS er 

11 talna kvarði frá 0 upp í 10, þar sem 0 stendur fyrir „enginn verkur” og 10 fyrir „versti verkur sem 

einstaklingur getur ímyndað sér” (Malhotra og Mackey, 2012). Sýnt hefur verið fram á réttmæti NRS-

kvarðans (Ferreira-Valente o.fl., 2011). NRS-kvarðinn er talinn vera næmur á breytingar og hafa 

rannsóknir sýnt að hann sé næmari fyrir breytingum en Visual Analog Scale, Verbal Rating Scale og 

Faces Pain Scale. 
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3.6 Framkvæmd 

Skriflegt samþykki fyrir samstarfi við öflun þátttakenda 

var fengið frá formanni hestamannafélagsins Skugga 

(fylgiskjal V) og afhenti hann rannsakanda netfangalista. 

Rannsóknin fór fram á tímabilinu 23.-27. nóvember 2015 

og aftur 11.-24. janúar 2016.  Þegar spurningakönnunin 

var send út í fyrra skiptið höfðu þátttakendur fimm daga 

til þess að svara og var áminning send út tvisvar sinnum. 

Þegar spurningakönnun var send út í seinna skiptið var 

könnunin opin í 14 daga. Áminning var send út þrisvar 

sinnum. Frestur var framlengdur í seinna skiptið vegna 

þess að tölvupóstur með spurningakönnuninni barst ekki 

til allra á tilsettum tíma.   

Hvatningarverðlaun voru veitt til þess að hvetja til 

þátttöku. Líflandi ehf. lagði til verðlaun þegar 

spurningakönnunin var send út í fyrra skiptið og 

Kaupfélag Borgfirðinga þegar spurningakönnunin var 

send út í seinna skiptið. Dregið var úr netföngum þeirra 

sem tóku þátt þegar könnun hafði verið lokað.  

Nauðsynlegt var að fá netfangalista til þess að hægt 

væri að senda út spurningakönnun út endurtekið og bera 

saman svör einstaklinga á mismunandi tímabilum. 

Netföng voru dulkóðuð með númerum og var notast við 

þau númer við alla úrvinnslu gagna svo ekki væri hægt að persónugreina svör 

þátttakenda. Dulkóðunarlykill var geymdur í læstu skjali í tölvu rannsakanda, 

sem einnig var læst með notendanafni og lykilorði. Eftir að rannsókn lýkur, og 

viðeigandi kynningum á efni, verður dulkóðunarlykli og netfangalista eytt og því 

verður ekki hægt að rekja gögn til einstakra þátttakenda. Úrvinnsla gagna og 

niðurstöður eru því ópersónugreinanlegar. 

 

3.7 Tölfræði 

Svör við spurningakönnun bárust á formi Excel-skjals úr  

könnunarforritinu LimeSurvey. Til þess að lýsa bakgrunni  

þátttakenda var Excel notað til að reikna út tíðni og hlutfall 

ásamt því að útbúa töflur. Við tölfræðilega útreikninga var 

SAS Enterprise Guide 6.1. notað. Marktektarmörk voru 

p<0,05. 

Mynd 2. Ferli þegar spurningakönnun var 
send út, annars vegar í 
nóvember 2015 og hins vegar í 
janúar 2016. 
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Útreikningar á algengi mjóbaksverkja hestamanna, og lýsing á bakgrunni þeirra, byggðu á gögnum 

allra sem svöruðu könnuninni í nóvember (n=69) (rannsóknarspurning 1). Viðeigandi tölfræðipróf voru 

notuð til að rannsaka hvort tengsl væru á milli algengi mjóbaksverkja og bakgrunns þessa 69 manna 

hóps, og þess hvort þeir svöruðu líka könnuninni í janúar (n=52) eða ekki (n=17). Til að rannsaka 

tengsl á milli bakgrunnsbreyta og þátttöku í janúarkönnuninni var notað Fisher próf þegar svör voru á 

nafnakvarða en t-próf fyrir óháð úrtök þegar svör voru á hlutfallskvarða. Til að rannsaka tengsl á milli 

svara við spurningum um óþægindi og þátttöku í janúarkönnuninni var Fisher próf notað þegar 

svarmöguleikar voru tveir en stikalausa prófið Wilcoxon rank-sum þar sem svarmöguleikar voru fleiri 

en tveir, vegna þess að gögn voru ekki normaldreifð. 

Til að svara rannsóknarspurningu 2 voru notuð janúar-þversniðsgögn frá þeim sem svöruðu 

spurningakönnun í bæði skiptin (n=52). Rannsakað var hvort munur væri á magni óþæginda í neðri 

hluta baks og bakgrunnsbreytum hestamanna sem riðu út á öðru tímabilinu eða báðum (n=26) og 

þeirra sem aldrei riðu út á þeim tímabilum sem rannsóknin stóð yfir (n=26). Við samanburð á 

bakgrunni þessara tveggja hópa var notað Fisher próf þegar svör voru á nafnakvarða og t-próf fyrir 

óháð úrtök þegar svör voru á hlutfallskvarða. Til að rannsaka mun á mjóbaksverkjum milli hópanna var 

notað Fisher próf þegar svarmöguleikar voru tveir og stikalausa prófið, Wilcoxon rank-sum, þegar 

svarmöguleikar voru fleiri en tveir, vegna þess að gögn voru ekki normaldreifð. 

Til að svara rannsóknarspurningu 3 voru notuð langsniðsgögn frá báðum rannsóknartímabilum og 

borin saman svör einstaklinga sem riðu út á öðru rannsóknartímabilinu en ekki hinu (n=19), þ.e. sömu 

einstaklingar á mismunandi tímabilum. Við samanburð á svörum við spurningum þar sem 

svarmöguleikar voru tveir á nafnakvarða var notað McNemar próf og þar sem svarmöguleikar voru 

fleiri en tveir, var reiknaður út mismunur á svörum og Signed Rank próf notað til þess að athuga hvort 

marktæk breyting hefði orðið á svörum þátttakenda á milli tímabila. 
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4 Niðurstöður  

4.1 Bakgrunnur þátttakenda og algengi mjóbaksverkja 

Tafla 1 sýnir bakgrunn allra sem svöruðu spurningakönnuninni í nóvember 2015 (n=69). Í töflunni 

kemur líka fram hvernig þessum hópi var skipt upp í þá sem svöruðu spurningakönnuninni í nóvember 

og janúar (n=52) og þá sem svöruðu í nóvember en ekki janúar (n=17). Þegar bakgrunnsbreytur voru 

skoðaðar  kom í ljós að hópurinn sem helltist úr lestinni var ekki frábrugðinn hinum.  

Tafla 2 sýnir svör við Norræna spurningalistanum. Af hópi þeirra 69 sem svöruðu 

spurningakönnuninni í nóvember, höfðu 94,2% einhvern tíma haft óþægindi í neðri hluta baks en 58% 

sögðust hafa haft óþægindi einhvern tímann á síðustu sjö sólarhringum. Hópurinn sem hætti þátttöku 

var ekki frábrugðinn þeim sem kláruðu rannsóknina, þegar kom að óþægindum í neðri hluta baks. 

Í töflu 3 eru svör allra við viðbótarspurningunum um orsök óþæginda í neðri hluta baks, áhrif þess 

að sitja á hestbaki og áhrif reglulegra útreiða ásamt NRS-kvarða, þar sem einstaklingar voru beðnir 

um að meta magn óþæginda. Að meðaltali var magn óþæginda í neðri hluta baks 2,52 á NRS-kvarða. 

Þegar skoðuð voru svör allra sem svöruðu spurningakönnuninni í nóvember kom í ljós að 68,1% 

sögðu óþægindi í neðri hluta baks minnka þegar þeir væru á hestbaki og 75,5% fannst óþægindi 

minnka yfir þau tímabil sem þeir stunduðu útreiðar reglulega. Enginn munur var á svörum hópsins sem 

svaraði báðum spurningakönnum og þeim hópi sem helltist úr lestinni.  

 

Tafla 1. Bakgrunnur allra þátttakenda í nóvember og samanburður á þeim sem kláruðu rannsóknina 
og þeim sem hættu (þversniðsgögn – nóvember).  

Bakgrunnur þátttakenda 
 
 
 

Allir í 
nóvember  
(n=69) 
 

Þeir sem 
svöruðu líka í 
janúar  
(n=52) 

Þeir sem 
svöruðu ekki 
í janúar  
(n=17) 

p-tala 
 
 
 

Kyn, fjöldi (%)         

Kona 41 (59,4) 33 (63,5) 8 (47,1) 0,265 

Karl 28 (40,6) 19 (36,5) 9 (52,9)   

Aldur, meðaltal  staðalfrávik 
(lágmark-hámark) 

45,52  12,66 
(20-69) 

 45,40  13,21 
(20-69) 

45,88  11,14 
(26-62) 

0,894 

Staða á vinnumarkaði, fjöldi (%)         

Launað starf 61 (88,4) 45 (86,5) 16 (94,1)   

Heimavinnandi 1   (1,4) 1   (1,9) 0   (0)   

Skóli 3   (4,3) 2   (3,8) 1   (5,9)   

Atvinnulaus 0   (0) 0   (0) 0   (0) 1,000 

Endurhæfingar- eða  
örorkulífeyrir 

3   (4,3) 3   (5,8) 0   (0)   

Eftirlaun 1   (1,4) 1   (1,9) 0   (0)   
Annað 0   (0) 0   (0) 0   (0)   

Lýsing á starfi, fjöldi (%)         

Sit að mestu og hreyfi  
handleggina lítillega 

12 (17,4) 11 (21,2) 1  (5,9)   

Sit eða stend og geng lítillega 21 (30,4) 14 (26,9) 7  (41,2) 0,473 
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Geng og lyfti byrðum sem vega  
almennt minna en 25 kg.  

18 (26,1) 14 (26,9) 4  (23,5) 

Geng og vinn erfiðisvinnu sem  
felur í sér að beita handafli og  
oft er þörf á að lyfta byrjuð sem  
eru 25 kg eða meira 

18 (26,1) 13 (25) 5  (29,4)   

Starf tengt hestamennsku, fjöldi 
(%) 

        

Tamningar 6   (8,7) 3   (5,8) 3   (17,6)   

Járningar 0   (0) 0   (0) 0   (0)   
Hestaleiga/leiðsögn  1   (1,4) 1   (1,9) 0   (0) 0,322 

Annað  5   (7,2) 3   (5,8) 2   (11,8)   
Nei 57  (82,6) 45 (86,5) 12 (70,6)   

Járningar – Síðastliðna 7 daga, 
fjöldi (%) 

9 (13,0) 5 (9,6) 4 (23,5) 0,212 

Önnur hreyfing síðustu 7 daga – 
Fjöldi daga, meðaltal ± staðalfrávik 
(lágmark-hámark) 

2,46  2,25  
(0-7) 

2,53  2,14  
(0-7) 

2,41  2,67  
(0-7) 

0,621 

Önnur hreyfing síðustu 7 daga – 
Langur tími á dag, fjöldi (%) 

        

Stunda ekki aðra hreyfingu 14 (20,3) 9   (17,3) 5   (29,4)   

Innan við 30 mín.  15 (21,7) 10 (19,2) 5   (29,4)   
30 mín – 1 klst.  27 (39,1) 21 (40,4) 6   (35,3) 0,482 

1-2 klst.  11 (15,9) 10 (19,2) 1   (5,9)   
Meira en 2 klst.  2   (2,9) 2   (3,8) 0   (0)   

Útreiðar – Hve margir dagar, 
meðaltal ± staðalfrávik (lágmark-
hámark) 

0,93  1,95  
(0-7) 

0,75  1,84  
(0-7)  

1,47  2,21 
(0-6) 

0,141 

Útreiðar – Hve langur tími á dag, 
fjöldi (%) 

        

Fór ekki á hestbak 53 (76,8) 43 (82,7) 11 (64,7)   

Innan við 30 mín.  2   (2,9) 1   (1,9) 1   (5,9)   

30 mín – 1 klst.  6   (8,7) 3   (5,8) 2   (11,8) 0,365 

1-2 klst.  2   (2,9) 1   (1,9) 1   (5,9)   
Meira en 2 klst.  6   (8.7) 4   (7,7) 2   (11,8)   

 

Tafla 2. Svör við Norræna spurningalistanum um óþægindi í hreyfi- og stoðkerfi. Svör allra í nóvember 
og samanburður á þeim sé kláruðu rannsóknina og þeim sem hættu (þversniðsgögn – 
nóvember).  

Norræni spurningalistinn um 
óþægindi frá hreyfi- og stoðkerfi: 
Neðri hluti baks 
 

Allir í 
nóvember  
(n=69) 
 

Þeir sem 
svöruðu líka í 
janúar  
(n=52) 

Þeir sem 
svöruðu ekki 
í janúar  
(n=17) 

p-tala 
 
 
 

Hefur þú einhvern tíma haft 
óþægindi í neðri hluta baks?, 
fjöldi(%) 

        

Já  65 (94,2) 49 (94,2) 16 (94,1) 1,000 

Nei 4   (5,8) 3   (5,8) 1   (5,9)   

Hefur þú einhvern tíma dvalið á 
sjúkrahúsi vegna óþæginda í 
neðri hluta baks?, fjöldi (%) 
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Já  5   (7,2) 4   (7,7) 1   (5,9) 1,000 

Nei 64 (92,8) 48 (92,3) 16 (94,1)   
Hefur þú einhvern tíma skipt um 
starf eða starfssvið vegna 
óþæginda í neðri hluta baks?, 
fjöldi (%) 

        

Já 11 (15,9) 9   (17,3) 2   (11,8)   

Nei 55 (79,7) 42 (80,8) 13 (76,5) 1,000 

Svaraði ekki 3   (4,3) 1   (1,9) 2   (11,8)   
Hve lengi alls, síðustu 12 mánuði, 
hefur þú haft óþægindi í neðri 
hluta baks?, fjöldi (%) 

        

0 daga 10 (14,5) 7   (13,5) 3   (17,6)   

1-7 daga 15 (21,7) 13 (25,0) 2   (11,8)   

8-30 daga  20 (29,0) 14 (26,9) 6   (35,3) 0,857 

Meira en 30 daga en ekki  
daglega 

21 (30,4) 16 (30,8) 5   (29,4)   

Daglega 3   (4,3) 2   (3,8) 1   (5,9)   
Hafa óþægindi í neðri hluta baks 
dregið úr virkni þinni síðustu 12 
mánuði?, fjöldi (%) 

        

Í starfi (heima eða að heiman)?         

Já 26 (37,7) 19 (36,5) 7   (41,2)   
Nei 42 (60,9) 32 (61,5) 10 (58,8) 0,781 
Svaraði ekki 1   (1,4) 1   (1,9) 0   (0)   

Þegar þú átt frí?         

Já  22 (31,9) 16 (30,8) 6   (35,3)   

Nei 35 (50,7) 28 (53,8) 7   (41,2) 0,536 

Svaraði ekki 12 (17,4) 8   (15,4) 4   (23,5)   

Hve lengi alls, síðustu 12 mánuði, 
hefur þú ekki getað sinnt 
daglegum störfum vegna 
óþæginda í neðri hluta baks?, 
fjöldi (%) 

        

0 daga 51 (73,9) 39 (75,0) 12 (70,6)   

1-7 daga 12 (17,4) 9   (17,3) 3   (17,6)   

8-30 daga 6   (8,7) 4   (7,7) 2   (11,8) 0,690 

Meira en 30 daga en ekki  
daglega 

0   (0) 0   (0) 0   (0)   

Daglega 0   (0) 0   (0) 0   (0)   
Hefur þú einhvern tíma á síðustu 
12 mánuðum, farið í skoðun eða 
meðferð hjá lækni, sjúkraþjálfara 
eða öðrum vegna óþæginda í 
neðri hluta baks?, fjöldi (%) 

        

Já  23 (33,3) 14 (26,9) 9 (52,9) 0,074 

Nei 46 (66,7) 38 (73,1) 8 (47,1)   

Hefur þú einhvern tíma, síðustu 7 
sólarhringa, haft óþægindi í neðri 
hluta baks?, fjöldi (%) 

        

Já 40 (58,0) 28 (53,8) 12 (70,6) 0,268 

Nei  29 (42,0) 24 (46,2) 5   (29,4)   
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Tafla 3. NRS-kvarði og viðbótarspurningar um óþægindi í neðri hluta baks. Svör allra í nóvember og  

samanburður á þeim sé kláruðu rannsókn og þeim sem hættu (þversniðsgögn – nóvember).   

Numerical Rating Scale 

Viðbótarspurningar 

 

Allir í 
nóvember  
(n=69) 
 

Þeir sem 
svöruðu líka í 
janúar  

(n=52) 

Þeir sem 
svöruðu ekki 
í janúar  

(n=17) 

p-tala 

 

 

Hve mikil voru óþægindin á 
dæmigerðum degi síðustu 7 
sólarhringa?  

NRS-kvarði, meðaltal ± staðalfrávik 
(lágmark-hámark) 

2,52  2,30 

(0-10) 

2,37  2,23  

(0-7) 

3  2,52  

(0-10) 
0,401 

Orsök óþæginda í neðri hluta 
baks, fjöldi (%) 

    
  

 

Slys 9   (13,0) 4   (7,7)   5   (29,4) 
 

Sjúkdómur 5   (7,2) 4   (7,7)  1   (5,9) 
 

Óþekkt orsök 30 (43,5) 23 (44,2) 7   (41,2) 0,158 

Annað 3   (4,3) 2   (3,8) 1   (5,9)  

Hef ekki verið með óþægindi 22 (31,9) 19 (36,5)  3   (17,6)  

Breyting á óþægindum í neðri 
hluta baks á hestbaki, fjöldi (%) 

      
 

Þau minnka 32 (68,1) 23 (65,7) 9   (75) 
 

Þau haldast óbreytt 10 (21,3) 8   (22,9) 2   (16,7) 1,000 

Þau aukast 5   (10,6) 4   (11,4) 1   (8,3) 
 

Áhrif reglulegra útreiða á 
óþægindi í neðri hluta baks, fjöldi 
(%) 

    
  

 

Þau minnka 37 (75,5) 27 (73) 10 (83,3) 
 

Þau haldast óbreytt 8   (16,3) 7   (18,9) 1   (8,3) 0,849 

Þau aukast 4   (8,2) 3   (8,1) 1   (8,3) 
 

 

 

4.2 Er munur á mjóbaksverkjum meðal hestamanna sem ríða út og 
þeirra sem ríða ekki út? 

Þátttakendum var skipt í tvo hópa, eftir því hvort þeir riðu út á einhverjum tímapunkti 

rannsóknartímabila eða ekki og voru 26 einstaklingar í hvorum hópi. Þversniðsgögn frá janúar voru 

notuð til að bera saman þessa tvo hópa. Tafla 4 sýnir bakgrunn þessara tveggja hópa. Hlutfall kvenna 

og karla var svipað í báðum hópum. Meðalaldur beggja hópa var um 45 ár.  

Í hópi þeirra sem stunduðu útreiðar á rannsóknartímabilum voru fimm einstaklingar sem höfðu 

atvinnu af hestamennsku á einhvern hátt og höfðu sjö járnað á síðustu sjö dögum. Enginn þeirra sem 

ekki reið út hafði atvinnu af hestum né hafði járnað á síðustu sjö dögum. Marktækur munur var á 

hópunum þegar kom að fjölda þeirra sem hafði járnað en munurinn var ekki marktækur á fjölda 

einstaklinga sem höfðu atvinnu af hestamennsku. Þeir sem riðu út höfðu stundað útreiðar allt frá 

einum og upp í sjö daga á síðustu sjö dögum, að meðaltali 3,15 (1,85) daga. 
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Tafla 5 sýnir svör þeirra þátttakenda sem riðu út samanborið við þá sem ekki riðu út, við Norræna 

spurningalistanum. Í hópi þeirra sem riðu út höfðu 92,3% einhvern tíma fundið fyrir óþægindum í neðri 

hluta baks en 84,6% meðal þeirra sem ekki riðu út. Af þeim sem riðu út höfðu 42,3% verið með 

óþægindi í neðri hluta baks einhvern tíma síðustu sjö sólarhringana en 50% þeirra sem ekki höfðu 

riðið út. Marktækur munur var á fjölda einstaklinga sem höfðu farið í skoðun vegna óþæginda í neðri 

hluta baks hjá lækni, sjúkraþjálfara eða öðrum á síðustu 12 mánuðum og höfðu 34,6% þeirra sem ekki 

höfðu riðið ekki út farið í skoðun samanborið við 7,7% þeirra sem höfðu riðið út. Að öðru leyti var ekki 

marktækur munur á milli hópanna þegar kom að óþægindum í neðri hluta baks. Óþægindi í neðri hluta 

baks á dæmigerðum degi, síðustu sjö sólarhringa, var að meðaltali 1,46 á NRS-kvarða hjá þeim sem 

höfðu riðið út en 2,31 hjá þeim sem ekki höfðu riðið út, en munur var ekki marktækur (tafla 6). 

 

Tafla 4. Bakgrunnur hestamanna sem riðu út á rannsóknartímabilum og þeirra sem aldrei riðu út 
(þversniðsgögn – janúar). 

Bakgrunnur þátttakenda Riðu út (n=26) Riðu aldrei út (n=26) p-tala 

Kyn, fjöldi (%)       

Kona 16 (61,5) 17 (65,4) 1,000 

Karl 10 (38,5) 9 (34,6)    

Aldur, meðaltal  staðalfrávik 
(lágmark-hámark) 

44,73  15,10 (20-69)  45,54  10,92 (22-62) 0,826 

Staða á vinnumarkaði, fjöldi (%)       

Launað starf 23 (88,5) 22 (84,6)   

Heimavinnandi 1   (3,8) 0   (0)   

Skóli 1   (3,8) 0   (0)   
Atvinnulaus 0   (0) 0   (0) 0,235 

Endurhæfingar- eða  
örorkulífeyrir 

0   (0) 3   (11,5)   

Eftirlaun 1   (3,8) 0   (0)   
Annað 0   (0) 1   (3,8)   

Lýsing á starfi, fjöldi (%)       

Sit að mestu og hreyfi  
handleggina lítillega 

8  (30,8) 8  (30,8)   

Sit eða stend og geng lítillega 5  (19,2) 8  (30,8) 0,864 

Geng og lyfti byrðum sem vega  
almennt minna en 25 kg.  

7  (26,9) 5  (19,2) 
  

Geng og vinn erfiðisvinnu sem  
felur í sér að beita handafli og  
oft er þörf á að lyfta byrjuð sem  
eru 25 kg eða meira 

6  (23,1) 5  (19,2) 

  

Önnur hreyfing síðustu 7 daga – 
Fjöldi daga, meðaltal ± staðalfrávik 
(lágmark-hámark) 

1,58  1,81 (0-5) 2,54  2,10 (0-7) 0,087 

Önnur hreyfing síðustu 7 daga – 
Langur tími á dag, fjöldi (%)  

      

Stunda ekki aðra hreyfingu 9   (34,6) 4   (15,4)   

Innan við 30 mín.  8   (30,8) 6   (23,1)   
30 mín – 1 klst.  5   (19,2) 11 (42,3) 0,299 
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1-2 klst.  3   (11,5) 4   (15,4)   

Meira en 2 klst.  1   (3,8) 1   (3,8)   

 

Tafla 5. Svör við Norræna spurningalistanum um óþægindi í hreyfi- og stoðkerfi. Þeir sem riðu út á 
rannsóknartímabilum samanborið við þá sem aldrei riðu út (þversniðsgögn – janúar). 

Norræni spurningalistinn um 
óþægindi frá hreyfi- og stoðkerfi: 
Neðri hluti baks 

Riðu út (n=26) 
 
 

Riðu aldrei út (n=26) 
 
 

p-tala 
 
 

Hefur þú einhvern tíma haft 
óþægindi í neðri hluta baks?, 
fjöldi (%)  

      

Já  24 (92,3) 22 (84,6) 0,350 

Nei 2   (7,7) 4   (15,4)   

Hefur þú einhvern tíma dvalið á 
sjúkrahúsi vegna óþæginda í 
neðri hluta baks?, fjöldi (%) 

      

Já  0   (0) 3   (11,5) 0,235 

Nei 26 (100) 23 (88,5)   
Hefur þú einhvern tíma skipt um 
starf eða starfssvið vegna 
óþæginda frá neðri hluta baks?, 
fjöldi (%) 

      

Já 2   (7,7) 8   (30,8) 0,075 

Nei 24 (92,3) 18 (69,2)   
Hve lengi alls, síðustu 12 mánuði, 
hefur þú haft óþægindi í neðri 
hluta baks?, fjöldi (%) 

      

0 daga 4   (15,4) 6   (23,1)   

1-7 daga 10 (38,5) 6   (23,1)   

8-30 daga  6   (23,1) 5   (19,2) 0,734 

Meira en 30 daga en ekki  
daglega 

5   (19,2) 8   (30,8)   

Daglega 1   (3,8) 1   (3,8)   

Hafa óþægindi frá neðri hluta 
baks dregið úr virkni þinni 
síðustu 12 mánuði?, fjöldi (%) 

      

Í starfi (heima eða að heiman)?       

Já 8   (30,8) 8   (30,8)   

Nei 18 (69,2) 18 (69,2) 1,000 
Svaraði ekki 0   (0) 0   (0)   

Þegar þú átt frí?       

Já  8   (30,8) 10 (38,5)   

Nei 18 (69,2) 14 (53,8) 0,758 

Svaraði ekki 0   (0) 2   (7,7)   
Hve lengi alls, síðustu 12 mánuði, 
hefur þú ekki getað sinnt 
daglegum störfum vegna 
óþæginda í neðri hluta baks?, 
fjöldi (%) 

      

0 daga 21 (80,8) 18 (69,2)   

1-7 daga 3   (11,5) 6   (23,1)   

8-30 daga 2   (7,7) 1   (3,8) 0,378 
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Meira en 30 daga en ekki  
daglega 

0   (0) 1   (3,8)   

Daglega 0   (0) 0   (0)   
Hefur þú einhvern tíma á síðustu 
12 mánuðum, farið í skoðun eða 
meðferð hjá lækni, sjúkraþjálfara 
eða öðrum vegna óþæginda í 
neðri hluta baks?, fjöldi (%) 

      

Já  2   (7,7) 9   (34,6) 0,039 

Nei 24 (92,3) 17 (65,4)   

Hefur þú einhvern tíma, síðustu 7 
sólarhringa, haft óþægindi í neðri 
hluta baks?, fjöldi (%) 

      

Já 11 (42,3) 13 (50) 0,589 

Nei  15 (57,7) 13 (50)   

 

Tafla 6. NRS-kvarði og viðbótarspurningar um óþægindi í neðri hluta baks. Þeir sem riðu út á 
rannsóknartímabilum samanborið við þá sem aldrei riðu út (þversniðsgögn – janúar). 

Numerical Rating Scale  

Viðbótarspurningar 
Riðu út (n=26) 
 

Riðu aldrei út (n=26) 
 

p-tala 
 

Hve mikil voru óþægindin á 
dæmigerðum degi síðustu 7 
sólarhringa?  
NRS-kvarði, meðaltal ± staðalfrávik 
(lágmark-hámark) 

1,46  1,88  
(0-6) 

2,31  2,29  
(0-7) 

0,195 

Orsök óþæginda í neðri hluta 
baks, fjöldi (%) 

      

Slys 3   (11,5) 1   (3,8)   

Sjúkdómur 1   (3,8) 4   (15,4)   
Óþekkt orsök 9   (34,6) 9   (34,6) 0,587 

Annað 2   (7,7) 3   (11,5)   
Hef ekki verið með óþægindi 11 (42,3) 9   (34,6)   

Breyting á óþægindum í neðri 
hluta baks á hestbaki, fjöldi (%) 

      

Þau minnka 12 (66,7) 13 (68,4)   

Þau haldast óbreytt 5   (27,8) 2   (10,5) 0,224 

Þau aukast 1   (5,6) 4   (21,1)   
Áhrif reglulegra útreiða á 
óþægindi í neðri hluta baks, fjöldi 
(%)     

  

Þau minnka 14 (73,7) 13 (72,2)   

Þau haldast óbreytt 4   (21) 2   (11,1) 0,504 

Þau aukast 1   (5,3) 3   (16,7)   
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4.3 Breytist magn mjóbaksverkja eftir því hvort einstaklingar stunda 
útreiðar eða ekki? 

Borin voru saman svör þátttakenda, sem riðu út á öðru tímabilinu en ekki hinu (n=19), á mismunandi 

tímabilum, það er þegar einstaklingar riðu ekki út samanborið við þegar þeir riðu út. Í töflu 7 er greint 

frá bakgrunni þessara þátttakenda. Í hópnum voru fleiri konur (63,2%) en karlar (36,8%) og var 

meðalaldur þeirra tæplega 49 ár. Bakgrunnur hópsins breyttist ekki marktækt á milli tímabila að öðru 

leyti en að fleiri járnuðu á útreiðatímabili. Á útreiðatímabili höfðu þátttakendur riðið út allt frá einum og 

upp í sjö daga á síðustu sjö dögum, að meðaltali 2,53 (1,43) daga. 

Í töflu 8 eru svör þessara 19 þátttakenda við Norræna spurningalistanum á mismunandi tímabilum 

og samanburður á þeim. Af þessum 19 einstaklingum höfðu 94,7% einhvern tíma haft óþægindi í neðri 

hluta baks. Á því tímabili sem einstaklingar stunduðu ekki útreiðar höfðu 42,1% fundið fyrir 

óþægindum í neðri hluta baks á síðustu sjö sólarhringum en 31,6% á því tímabili sem þeir stunduðu 

útreiðar. Óþægindi í neðri hluta baks á dæmigerðum degi, síðustu sjö sólarhringa, voru að meðaltali 

1,42 á NRS-kvarða þegar einstaklingar stunduðu ekki útreiðar og 0,89 á því tímabili sem einstaklingar 

stunduðu útreiðar (tafla 9). Það varð þó engin marktæk breyting, á óþægindum í neðri hluta baks, á 

milli tímabila. Í töflu 9 má einnig sjá svör við viðbótarspurningum um óþægindi í neðri hluta baks.  

 

Tafla 7. Bakgrunnur hestamanna á því tímabili sem þeir riðu ekki út samanborið við þegar þeir riðu út 
(langsniðsgögn). 

Bakgrunnur þátttakenda Ekki útreiðar (n=19) Útreiðar (n=19) p-tala 

Kyn, fjöldi (%)       

Kona 12 (63,2%) - - 

Karl 7 (36,8%) - - 

Aldur, meðaltal  staðalfrávik 
(lágmark-hámark) 

48,95  14,59 (24-69) - - 

Staða á vinnumarkaði, fjöldi (%)       

Launað starf 15  (78,9) 16  (84,2) 1,000 

Heimavinnandi 1    (5,3) 1    (5,3)   
Skóli 1    (5,3) 1    (5,3)   
Atvinnulaus 0    (0) 0    (0)   
Endurhæfingar- eða  
örorkulífeyrir 

0    (0) 0    (0)   

Eftirlaun 1    (5,3) 1    (5,3)   
Anna 1    (5,3) 0    (0)   

Lýsing á starfi, fjöldi (%)       

Sit að mestu og hreyfi  
handleggina lítillega 

5  (26,3) 7  (36,8) 
 

Sit eða stend og geng lítillega 5  (26,3) 5  (26,3) 
0,125 

Geng og lyfti byrðum sem vega  
almennt minna en 25 kg.  

7  (36,8) 5  (26,3) 
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Geng og vinn erfiðisvinnu sem  
felur í sér að beita handafli og  
oft er þörf á að lyfta byrjuð sem  
eru 25 kg eða meira 

2  (10,5) 2  (10,5) 

  

Járningar – Síðastliðna 7 daga, 
fjöldi (%) 

3  (15,8) 5  (26,3) 0,016 

Önnur hreyfing síðustu 7 daga – 
Fjöldi daga, meðaltal ± staðalfrávik 
(lágmark-hámark) 

2,37  1,92 (0-7) 2,11  1,85 (0-5) 0,689 

Önnur hreyfing síðustu 7 daga – 
Langur tími á dag  

      

Stunda ekki aðra hreyfingu 2   (10,5) 3   (15,8)   

Innan við 30 mín.  3   (15,8) 7   (36,8)   
30 mín – 1 klst.  8   (42,1) 5   (26,3) 0,076 

1-2 klst.  5   (26,3) 3   (15,8)   
Meira en 2 klst.  1   (5,3) 1   (5,3)   

 

Tafla 8. Svör við Norræna spurningalistanum um óþægindi í hreyfi- og stoðkerfi. Breyting yfir tímabil, 
þegar einstaklingar riðu ekki út samanborið við þegar þeir riðu út (langsniðsgögn). 

Norræni spurningalistinn um 
óþægindi frá hreyfi- og stoðkerfi: 
Neðri hluti baks  

Ekki útreiðar (n=19) 
 
 

Útreiðar (n=19) 
 
 

p-tala 
 
 

Hefur þú einhvern tíma haft 
óþægindi í neðri hluta baks?, 
fjöldi (%) 

      

Já  18 (94,7) 18 (94,7) 1,000 

Nei 1   (5,3) 1   (5,3)   
Hefur þú einhvern tíma dvalið á 
sjúkrahúsi vegna óþæginda í 
neðri hluta baks?, fjöldi (%) 

      

Já  0   (0) 0   (0) 1,000 

Nei 19 (100) 19 (100)   
Hefur þú einhvern tíma skipt um 
starf eða starfssvið vegna 
óþæginda frá neðri hluta baks?, 
fjöldi (%) 

      

Já 0   (0) 0   (0) 1,000 

Nei 19 (100) 19 (100)   
Hve lengi alls, síðustu 12 mánuði, 
hefur þú haft óþægindi í neðri 
hluta baks?, fjöldi (%) 

      

0 daga 4  (21,1) 3   (15,8)   

1-7 daga 7  (36,8) 10 (52,6)   

8-30 daga  6  (31,6) 5   (26,3) 0,688 

Meira en 30 daga en ekki  
daglega 

2  (10,5) 1   (5,3)   

Daglega 0  (0)  0   (0)   
Hafa óþægindi frá neðri hluta 
baks dregið úr virkni þinni 
síðustu 12 mánuði?, fjöldi (%)     
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Í starfi (heima eða að heiman)? 

Já 3   (15,8) 4   (21,1)   
Nei 15 (78,9) 15 (78,9) 0,317 

Svaraði ekki 1   (5,3) 0   (0)   
Þegar þú átt frí?       

Já  2   (10,5) 3   (15,8)   
Nei 14 (73,7) 13 (68,4) 0,317 
Svaraði ekki 3   (15,8) 3   (15,8)   

Hve lengi alls, síðustu 12 mánuði, 
hefur þú ekki getað sinnt 
daglegum störfum vegna 
óþæginda í neðri hluta baks?, 
fjöldi (%) 

    

  

0 daga 17 (89,5) 16 (84,2)   

1-7 daga 2   (10,5) 3   (15,8)   

8-30 daga 0   (0) 0   (0) 1,000 

Meira en 30 daga en ekki  
daglega 

0   (0) 0   (0)   

Daglega 0   (0) 0   (0)   
Hefur þú einhvern tíma á síðustu 
12 mánuðum, farið í skoðun eða 
meðferð hjá lækni, sjúkraþjálfara 
eða öðrum vegna óþæginda í 
neðri hluta baks?, fjöldi (%) 

    

  

Já  2   (10,5) 1   (5,3) 0,317 

Nei 17 (89,5) 18 (94,7)   
Hefur þú einhvern tíma, síðustu 7 
sólarhringa, haft óþægindi í neðri 
hluta baks?, fjöldi (%) 

    
  

Já 8   (42,1) 6   (31,6) 0,480 

Nei  11 (57,9)  13 (68,4)   
 

Tafla 9. NRS-kvarði og orsök óþæginda í neðri hluta baks. Breyting yfir tímabil, þegar einstaklingar 
riðu ekki út samanborið við þegar þeir riðu út (langsniðsgögn). 

Numerical Rating Scale  

Viðbótarspurningar 
 

Ekki útreiðar (n=19) 
 
 

Útreiðar (n=19) 
 
 

p-tala 
 
 

Hve mikil voru óþægindin á 
dæmigerðum degi síðustu 7 
sólarhringa?  
NRS-kvarði, meðaltal ± staðalfrávik 
(lágmark-hámark) 

1,42  1,39 (0-3) 0,89  1,33 (0-4) 0,217 

Orsök óþæginda í neðri hluta 
baks, fjöldi (%) 

      

Slys 0  (0) 1  (5,3)   

Sjúkdómur 0  (0) 1  (5,3)   
Óþekkt orsök 9  (47,4) 6  (31,6) 0,250 

Annað 1  (5,3) 2  (10,5)   
Hef ekki verið með óþægindi 9  (47,4) 9  (47,4)   
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5 Umræður 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna algengi og magn mjóbaksverkja meðal hestamanna. Einnig 

var markmiðið að rannsaka hvort munur væri á magni mjóbaksverkja hjá þeim hestamönnum sem riðu 

út og þeim sem ekki riðu út, ásamt því að rannsaka hvort breyting yrði á mjóbaksverkjum á milli 

tímabila, þegar einstaklingar riðu ekki út og þegar þeir riðu út. Rannsóknartilgáturnar voru tvær, 

annars vegar að mjóbaksverkir væru minni á meðal þeirra hestamanna sem riðu út á 

rannsóknartímabilum en þeirra sem ekki riðu út og hins vegar að mjóbaksverkir væru minni á því 

tímabili sem einstaklingar stunda útreiðar en þegar þeir ekki stunda útreiðar.  

Niðurstöður sýna að 94,2% einstaklinga höfðu einhvern tíma á ævinni fundið fyrir mjóbaksverkjum 

en 58% þegar spurt var um síðustu sjö sólarhringa. Flestir töldu óþægindi í neðri hluta baks minnka á 

hestbaki (68,1%) og yfir þau tímabil sem einstaklingar stunda útreiðar reglulega (75,5%). Ekki reyndist 

vera munur á mjóbaksverkjum hjá þeim hestamönnum sem riðu út og þeim sem ekki riðu út. Þó kom í 

ljós að í hópi þeirra sem ekki riðu út höfðu fleiri farið í skoðun eða meðferð vegna mjóbaksverkja, hjá 

lækni, sjúkraþjálfara eð öðrum á síðustu 12 mánuðum. Ekki var marktækur munur á bakgrunni 

einstaklinganna annar en að fleiri í hópi þeirra sem riðu út, höfðu járnað. Engar breytingar á 

mjóbaksverkjum greindust hjá einstaklingum eftir því hvort þeir stunduðu útreiðar eða ekki. Á 

útreiðatímabili járnuðu fleiri en á því tímabili sem útreiðar voru ekki stundaðar.  

Út frá niðurstöðum þessarar rannsóknar er ekki hægt að samþykkja rannsóknartilgáturnar en 

þónokkrar takmarkanir eru á rannsókninni. Niðurstöðurnar benda þó til þess að vert sé að skoða þetta 

betur með frekari rannsóknum.  

 

5.1 Algengi mjóbaksverkja meðal hestamanna  

Meðal félagsmanna í Skugga höfðu 58% verið með mjóbaksverki á síðustu sjö dögum en samkvæmt 

evrópskum leiðbeiningum um meðferð við mjóbaksverkjum er talið að 12-33% séu með mjóbaksverki 

hverju sinni (Airaksinen o.fl., 2006). Samkvæmt sömu leiðbeiningum er talið að allt að 84% 

einstaklinga finni fyrir mjóbaksverkjum einhvern tíma á ævinni en 94,2% félagsmanna Skugga sögðust 

einhvern tíma hafa fundið fyrir mjóbaksverkjum. Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna því að algengi 

mjóbaksverkja sé óvenju hátt meðal hestamanna. Það eru þó nokkrir þættir sem gætu hafa haft áhrif á 

þessar niðurstöður. Úrtak var þægindaúrtak og þátttakendur voru fáir og hefur það áhrif á nákvæmni 

og alhæfingargildi niðurstaða (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2013). Þægindaúrtak er 

helst notað þegar markmiðið er að álykta um tengsl milli breyta en ekki þegar álykta á um hlutfall eða 

meðaltal í þýði og dregur það því umtalsvert úr alhæfingargildi rannsóknarinnar um algengi 

mjóbaksverkja meðal hestamanna. Mögulega tóku þeir sem voru með eða hafa verið með 

mjóbaksverki frekar þátt í rannsókninni en þeir sem ekki eru með eða hafa verið með mjóbaksverki. 

Það gæti hafa haft áhrif á þátttöku að rannsóknin hét „Mjóbaksverkir meðal hestamanna” og gæti verið 

að einstaklingar sem ekki hafa verið með mjóbaksverki hafi ekki talið sig eiga erindi í rannsóknina. 
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Það var þó tekið fram í kynningarbréfi að rannsóknin væri ekki einungis fyrir þá sem hafa verið með 

mjóbaksverki.  

5.2 Áhrif járninga 

Marktækt fleiri höfðu járnað í hópi þeirra 

hestamanna sem riðu út en þeirra sem ekki riðu 

út. Það varð einnig marktæk breyting á fjölda 

þeirra sem járnuðu á milli tímabila, það er fleiri 

járnuðu á því tímabili sem þeir stunduðu útreiðar 

en þegar þeir stunduðu ekki útreiðar. Þegar 

hestamaður járnar er hryggur í frambeygju (mynd 

3) en það er áhættuþáttur fyrir mjóbaksverkjum, 

samkvæmt samantektargrein Hoy o.fl. (2010). 

Frambeygja í mjóhrygg veldur samþjöppunarálagi 

á vefi framanvert á hryggsúlu, s.s. fremri hluta 

hryggþófa, liðbönd og vöðva (Levangie og Norkin, 

2011). Á sama tíma verður tog á vefi aftanvert á hryggsúlu. Þegar þetta álag verður langvarandi, til 

dæmis við að járna, tognar á vefjunum aftanvert. Þessi breyting sem verður á vefjunum, samþjöppun 

eða tog, veldur því að hreyfigeta verður umfram það sem eðlilegt er og eykur það líkur á skaða á 

vefjum. Yfirleitt ná vefirnir sinni eðlilegu mynd aftur en það getur tekið allt frá nokkrum mínútum upp í 

nokkra klukkutíma. Það er því ekki ósennilegt að járningar geti ýtt undir mjóbaksverki og mögulega 

hafa þær haft áhrif á niðurstöður þessarar rannsóknar, en ekki er hægt að segja til um áhrif 

bakgrunnsþátta í þessari rannsókn vegna þess hve fáir þátttakendur voru. Einn þátttakandi hafði 

samband til að láta vita að hann hefði fundið fyrir mjóbaksverkjum á seinna tímabili sem hann tengdi 

við járningar.  

 

5.3 Almennar útreiðar og útreiðar í meðferðarskyni 

Í rannsókninni voru þátttakendur hestamenn sem stunda almennar útreiðar en ekki útreiðar sem 

skipulagða meðferð. Það var því ekki staðlaður fjöldi skipta eða tímalengd sem einstaklingar stunduðu 

útreiðar og var töluverð dreifing á fjölda daga og tíma sem einstaklingar höfðu riðið út á síðustu sjö 

dögum. Þær rannsóknir sem sýnt hafa fram á jákvæð áhrif útreiða hafa verið rannsóknir á útreiðum 

sem meðferð þar sem hægt var að fylgjast með og stjórna tíðni, tíma og ákefð (Oh o.fl., 2014; Yoo 

o.fl., 2014).  

Þó að sannanir fyrir því að útreiðar hafi jákvæð áhrif á mjóbaksverki, séu ekki miklar þá er ýmislegt 

sem bendir til þess að svo geti verið. Einstaklingar með óskilgreinda langvarandi mjóbaksverki hafa oft 

minnkaðan styrk og skert úthald í stöðugleikavöðvum bols ásamt skertri hreyfistjórn, samkvæmt 

samantektarrannsókn þeirra Chang o.fl. (2015). Niðurstöður rannsókna á meðferð mjóbaksverkja hafa 

sýnt fram á að nota ætti styrktar- og stöðugleikaæfingar (Searle o.fl., 2015; Hwangbo o.fl., 2015; Wang 

o.fl., 2012) ásamt hreyfistjórnunaræfingum (Byström o.fl., 2013) til þess að meðhöndla óskilgreinda 

Mynd 3. Hestamaður járnar hest. 
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mjóbaksverki. Á hestbaki þarf knapi að halda stöðugleika í bol ásamt því að fylgja eftir hreyfingum 

hestsins. Talið er að þegar þungamiðja knapa færist við hreyfingu hestsins virkist rétti- og 

jafnvægisviðbrögð líkamans sem leiða til aukins stöðugleika í bol og bættrar líkamsstöðu (vitnað til í, 

Rigby og Grandjean, 2015). Auk þess sem niðurstöður benda til þess að útreiðar auki vöðvastyrk (Yoo 

o.fl., 2014; Oh o.fl., 2014) og hafa niðurstöður rannsókna, á börnum með CP, bent til þess að meðferð 

á hesti auki hreyfistjórnun (Shurtleff o.fl., 2009; Zadnikar og Kastrin, 2011). Útreiðar virðast því þjálfa 

þessa þætti sem oft er ábótavant hjá einstaklingum með óskilsgreinda mjóbaksverki og taldir eru geta 

verið meðferð við mjóbaksverkjum.  

Mikilvægt er að skoða hve oft og hve lengi einstaklingur þarf að stunda útreiðar til þess að fá fram 

meðferðaráhrif. Í samhengi við það er vert að rannsaka hve oft hinn almenni hestamaður ríður út að 

meðaltali og hve mikil hreyfing fylgir hestamennsku. 

 

5.4 Takmarkanir rannsóknar 

Nokkrir þættir takmarka rannsóknina. Í fyrsta lagi var úrtakið lítið, eins og áður kom fram, en ekki 

náðist að fá fleiri þátttakendur innan þess tíma sem rannsakandi hafði. Haft var samband við fleiri 

félög en þau höfðu ýmist ekki heimild til þess að afhenda netfangalista eða ekki fékkst svar frá 

stjórnarmönnum félaganna innan tilsetts tíma. Stærð úrtaks hefur áhrif á nákvæmni niðurstaða og hve 

mikið er hægt að yfirfæra á þýði (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2013). Almennt er talið að 

því stærra sem úrtak er því nákvæmara sé það. Stærð úrtaks skiptir meira máli heldur en hlutfall 

úrtaks af þýði, nema þýði sé svo lítið að úrtak sé stór meirihluti þess. Auk þess hefur það áhrif að úrtak 

var þægindaúrtak og má því gera ráð fyrir kerfisbundinni úrtaksskekkju.  

Það hefur kosti og galla að senda spurningakönnun út á rafrænu formi. Spurningakönnun á 

rafrænu formi er þægilegri og ódýrari í framkvæmd en könnun sem send er með bréfpósti (Grétar Þór 

Eyþórsson, 2013). Þegar spurningakönnun er send á netföng getur það komið fyrir að netföng séu 

úrelt eða ekki þekkt. Misjafnt er hve mikil tölvunotkun einstaklinga er og hve oft þeir opna tölvupóstinn 

sinn.  

Svarhlutfall var frekar lágt og brottfall úr rannsókninni var nokkuð. Samkvæmt Hultåker er 

svarhlutfall yfirleitt lægra í rafrænum könnunum en þeim könnunum sem sendar eru með bréfpósti og 

eru nokkrir þættir sem geta valdið því (vitnað til í, Grétar Þór Eyþórsson, 2013). Hann telur líklegra að 

tölvupóstur gleymist eða fari fram hjá einstaklingi heldur en umslag sem kemur með bréfpósti. Hann 

telur einnig að netföng breytist hraðar en heimilisföng og að áminning í formi tölvupósts geti verið 

upplifað sem áreiti. 

Það takmarkaði rannsóknina að ekki var hægt að tryggja að einstaklingar stunduðu ekki útreiðar í 

nóvember og væru farnir að stunda útreiðar reglulega í janúar, en það eru þær forsendur sem 

rannsakandi gaf sér í upphafi. Færri þátttakendur en gert var ráð fyrir voru farnir að stunda útreiðar í 

janúar. Betri kostur hefði verið að senda spurningakönnunina í seinna skiptið í mars eða apríl, þá eru 

fleiri farnir að stunda útreiðar. En vegna tímaramma verkefnisins var það ekki mögulegt.  
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Ekki var hægt að leggja mat á hvort að félagsmenn hestamannafélagsins væru virkir í 

hestamennsku. Það er því mögulegt að einhverjir gætu hafa verið félagsmenn, og þar af leiðandi 

fengið spurningakönnunina senda, þó þeir stundi ekki reglulega útreiðar. Það getur verið hluti af 

ástæðunni fyrir því hve margir höfðu ekki riðið út. Það getur líka verið að einhverjir hafi ekki farið á 

hestbak vegna mjóbaksverkja, en vegna þess hve margir töldu útreiðar minnka óþægindin er ólíklegt 

að það hafi verið verulegur fjöldi. 

Hluti af spurningum í spurningakönnuninni voru sjálfsmatsspurningar sem útbúnar voru af 

rannsakenda og leiðbeinendum. Þær spurningar hafa því ekki verið prófaðar fyrir áreiðanleika og 

réttmæti. Einnig eru rannsóknir á próffræðilegum eiginleikum Norræna spurningalistans fáar og engar 

nýlegar rannsóknir til.  

 

5.5 Frekari rannsóknir 

Niðurstöður þessarar rannsóknar og annarra rannsókna, sem gerðar hafa verið á áhrifum útreiða á 

mjóbaksverki, benda til þess að áhugavert væri að gera frekari rannsóknir. Til að geta dregið ályktanir 

um áhrif útreiða á mjóbaksverki er þörf á verulega stærri rannsóknum. Í stað þess að rannsaka alla 

hestamenn væri áhugavert að beina sjónum sínum að þeim sem eru með langvarandi óskilgreinda 

mjóbaksverki. Þar sem útreiðatímabili, fjölda skipta og tímalengd væri stýrt og verkir og vöðvastyrkur 

væri metinn fyrir og eftir útreiðatímabil.  

Óhagstæð staða járningamanna kallar á rannsóknir um áhrif þess. Það væri einnig áhugavert að 

bera saman algengi og magn mjóbaksverkja meðal tamningamanna, járningamanna, annarra 

hestamanna og almennings.  

Hreyfingarnar sem hestur miðlar til knapa á feti eru sambærilegar þeim hreyfingum sem verða á 

mjaðmagrind einstaklings á göngu (Uchiyama o.fl., 2011; Goldmann og Vilimek, 2012; Garner og 

Rigby, 2015). Hestur hefur sömu fótaröðun á tölti og á feti en tölt er mun hraðari gangtegund (Gísli B. 

Björnsson og Hjalti Jón Sveinsson, 2004, bls. 146). Það væri því áhugavert að rannsaka hvort hreyfing 

á mjaðmagrind knapa væri svipuð á tölti og því sem gerist á feti. Annað sem vert væri að skoða er 

munurinn á hreyfingum knapa á tölti og brokki, þar sem það eru ólíkar gangtegundir (Gísli B. 

Björnsson og Hjalti Jón Sveinsson, 2004, bls. 145-146). Tölt er mun mýkri gangtegund en brokk og er 

fótaröðun hestsins ólík. Tölt er fjórtakta hliðarhreyfing, þar sem einn fótur fer í einu í jörðina, en brokk 

er tvítakta skáhreyfing þar sem tveir fætur fara í jörðina í einu. Það má því ætla að hreyfingar knapa 

séu ekki eins á tölti og brokki. Vegna þessara fjölbreyttu gangtegunda íslenska hestsins er vert að 

skoða hvort íslenski hesturinn sé mögulega betur til þess gerður að vinna gegn mjóbaksverkjum en 

önnur hestakyn. 
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6 Ályktun 

Alhæfingargildi þessarar rannsóknar er lítið þar sem takmarkanir hennar eru þónokkrar. Þó að 

niðurstöður rannsóknarinnar bendi til þess að mjóbaksverkir meðal hestamanna séu óvenju algengir 

og niðurstöður Norræna spurningalistans og NRS-kvarðans hafi ekki sýnt fram á marktæka breytingu 

milli tímabila, þá telja flestir útreiðar hafa jákvæð áhrif á mjóbaksverki. Því er ástæða til að rannsaka 

frekar samspil manns og hests í tengslum við forvarnir og meðferð við mjóbaksverkjum. Til að geta 

dregið ályktanir um áhrif útreiða á mjóbaksverki þarf að gera stærri rannsóknir, þar sem hægt er að 

stýra útreiðum. Auk þess sem áhugavert væri að rannsaka fleiri þætti í tengslum við mjóbaksverki, s.s. 

styrk bolvöðva, og mismunandi hópa hestamanna.   

Rannsóknir á áhrifum útreiða á mjóbaksverki geta nýst heilbrigðisstarfsfólki og áhugafólki um 

hesta. Heilbrigðisstarfsfólk, sér í lagi sjúkraþjálfarar, geta nýtt niðurstöður slíkra rannsókna til þess að 

leiðbeina einstaklingum með mjóbaksverki, svo sem varðandi það hvort hvetja ætti hestamenn með 

mjóbaksverki til þess að stunda útreiðar eða ekki og hvort eitthvað beri að forðast, s.s. járningar. Ef 

útreiðar reynast hafa jákvæð áhrif á mjóbaksverki getur áhugafólk um hesta nýtt sér útreiðar í 

meðferðar- og jafnvel forvarnarskyni við mjóbaksverkjum. 
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Fylgiskjal I: Heimildaleit  

 

Við öflun heimilda var notast við gagnasöfnin/leitarvélarnar leitir.is (www.leitir.is), PubMed 

(www.pubmed.gov) og PEDro  (www.pedro.org.au). Við leit að greinum um áhrif meðferðar á hesti 

voru leitarorðin „hippotherapy”, „equine assisted therapy” og „therapeutic horseback riding” slegin inn í 

öll áðurnefnd gagnasöfn/leitarvélar. Einnig voru þau leitarorð ásamt leitarorðunum „low back pain” og 

„musculoskeletal disorder” notuð við leitina. Við leit að heimildum um mjóbaksverki voru eftirfarandi 

leitarorð slegin inn í öll áðurnefnd gagnasöfn/leitarvélar: „epidemiology AND low back pain”, „stability 

AND low back pain” og „motor control AND low back pain”. Lesið var yfir alla titla sem upp komu við 

leitina. Útdráttur lesinn í þeim greinum sem áttu við. Þær greinar sem fjölluðu um efnið og voru á 

ensku voru nýttar við gerð fræðilegs bakgrunns.  
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Fylgiskjal II: Leyfi Vísindasiðanefndar 
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Fylgiskjal III: Spurningakönnun 

 

 

Mjóbaksverkir meðal hestamanna á aldrinum 20-69 ára:  

Samanburður á tveimur tímabilum 
 

 

Kæri viðtakandi 

 

Með þessum tölvupósti óska ég eftir þátttöku þinni í rannsókn á mögulegum óþægindum í neðri hluta 
baks hjá hestamönnum. Rannsóknin byggir á spurningakönnun sem send er á félagsmenn, á aldrinum 
20-69 ára, í hestamannafélaginu Skugga. Niðurstöðurnar verða nýttar í BS-verkefni í sjúkraþjálfun við 
Háskóla Íslands. 

 

Ábyrgðarmaður rannsóknar: 

Dr. Sólveig Ása Árnadóttir, dósent í sjúkraþjálfun við Háskóla Íslands.  

Stapa v/Hringbraut, 101 Reykjavík (S: 525-4074, saa@hi.is).  

 

Rannsakandi: 

Guðríður Hlíf Sigfúsdóttir, BS-nemi í sjúkraþjálfun við Háskóla Íslands. 

(S: 849-2612, ghs28@hi.is).  

 

Markmið rannsóknarinnar er að kanna algengi og magn óþæginda í neðri hluta baks meðal 
hestamana, annars vegar þegar flestir eru með hesta úti í haga og hins vegar þegar margir eru komnir 
með hesta á hús.  

 

Þátttaka í rannsókninni krefst þess að þátttakandi svari spurningalista, sem sendur er út rafrænt, í 
nóvember 2015 og aftur í janúar 2016. 

Það tekur u.þ.b. 5 mínútur að svara listanum í hvort skipti og er könnunin opin í 5 daga frá því að hún 
er send út. 

Þátttakendur eiga möguleika á að vinna verðlaun frá Kaupfélagi Borgfirðinga/Líflandi ehf. Dregið 
verður úr þátttakendum. 

 

Allar upplýsingar sem þátttakandi veitir við það að svara spurningalistanum eru trúnaðarupplýsingar 
og verður nafnleyndar gætt. Öll rannsóknargögn eru dulkóðuð og verða geymd í læstum tölvukerfum 
og hirslum. Frumgögnum verður eytt að rannsókn lokinni.  

 

Til þess að niðurstöður rannsóknarinnar verði sem áreiðanlegastar er æskilegt að svara öllum 
spurningum eins vel og hægt er í bæði skiptin sem spurningakönnunin er send út. Ef einstaklingi finnst 
óþægilegt að svara einhverjum spurningum ber honum ekki skylda til þess. Einstaklingi er einnig frjálst 
að hafna þátttöku og ber ekki skylda til að svara seinni spurningakönnuninni, vilji hann ekki taka þátt í 
rannsókninni áfram.  

 

Rannsóknin er unnin með samþykki Vísindasiðanefndar og Persónuverndar.  

 

Ef þú hefur spurningar um rétt þinn sem þátttakandi í vísindarannsókn eða vilt hætta þátttöku í 
rannsókninni getur þú snúið þér til Vísindasiðanefndar, Hafnarhúsinu, Tryggvagötu 17, 101 Reykjavík. 
Sími: 551-7100, fax: 551-1444, tölvupóstfang: visindasidanefnd@vsn.stjr.is. 

 

mailto:saa@hi.is
mailto:ghs28@hi.is
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Fylgiskjal IV: Spurningakönnun 

 

 

1. Kyn? 

o KVK 

o KK 

 

 

2. Fæðingarár? 

______________ 

 

 

3. Merktu við það sem lýsir þér best: 

o Ég er í launuðu starfi 

o Ég er heimavinnandi 

o Ég er í skóla 

o Ég er atvinnulaus 

o Ég fæ endurhæfingar- eða örorkulífeyri 

o Ég er á eftirlaunum 

o Annað 

 

 

4. Hver eftirtalinna flokka lýsir best hvað þú reynir mikið á þig við dagleg störf? 

o Sit að mestu og hreyfi handleggina lítillega (t.d. skrifstofumaður, bílstjóri, nemi o.s.frv.) 

o Sit eða stend og geng lítillega (t.d. gjaldkeri, vinna með létt áhöld og vélar, 

heimavinnandi) 

o Geng og lyfti byrðum sem vega almennt minna en 25 kg (t.d. póstburðarmaður, vinna 

með þyngri áhöld og vélar) 

o Geng og vinn erfiðisvinnu sem felur í sér að beita handafli og oft er þörf á að lyfta 

byrðum sem eru 25 kg eða meira (t.d. bóndi, almennur verkamaður, múrverk og 

járnsmíði) 

 

 

5. Ert þú í starfi tengdu hestamennsku? 

o Nei 

o Já, starfa við tamningar 

o Já, starfa við járningar 

o Já, starfa við hestaleigu/leiðsögn 

o Annað 

 

 

6. Hefurðu járnað síðastliðna 7 daga? 

o Já 

o Nei 

 

 

7. Hve marga daga af síðustu 7 dögum fórstu á hestbak? 

o 0 

o 1 

o 2 

o 3 
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o 4 

o 5 

o 6 

o 7 

 

 

8. Hve löngum tíma eyddirðu að meðaltali á dag á hestbaki?  

o Fór ekki á hestbak 

o Innan við 30 mín. 

o 30 mín. – 1 klst. 

o 1 – 2 klst. 

o Meira en 2 klst. 

 

 

9. Hve marga daga af síðustu 7 dögum hefurðu stundað aðra hreyfingu (en vinnu og 

hestamennsku)? 

o 0 

o 1 

o 2 

o 3 

o 4 

o 5 

o 6 

o 7 

 

 

10. Hvað eyddirðu að meðaltali löngum tíma á dag í aðra hreyfingu (en vinnu og 

hestamennsku)? 

o Stunda ekki aðra hreyfingu 

o Innan við 30 mín. 

o 30 mín – 1 klst.  

o 1 – 2 klst. 

o Meira en 2 klst. 
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Með neðri hluta baks (mjóhrygg/spjaldhrygg) er átt við skyggða svæðið á 

myndinni. Með óþægindum í neðri hluta baks (mjóhrygg/spjaldhrygg) er átt við 

sársauka, verki eða ónot í þeim líkamshluta, sem skyggður er á myndinni, 

með eða án leiðsluverkja niður í annan eða báða ganglimi.  

 

 

     

 

Svaraðu með því að krossa í þann reit, sem á best við. Settu aðeins einn 

kross við hverja spurningu. Reyndu að svara eftir bestu getu þótt þú sért ekki 

alveg viss um hvernig þú átt að svara. Gættu þess að svara á spurningalistanum þó þú hafir ekki haft 

óþægindi frá neðri hluta baks.  

 

1. Hefur þú einhvern tíma haft óþægindi (sársauka, verki eða ónot) í neðri hluta baks 

(mjóbaki/spjaldhrygg)? 

a. Nei  

b. Já 

 

 

2. Hefur þú einhvern tíma dvalið á sjúkrahúsi vegna óþæginda í neðri hluta baks? 

o Nei 

o Já 

 

 

3. Hefur þú einhvern tíma skipt um starf eða starfssvið vegna óþæginda frá neðri hluta baks? 

o Nei  

o Já 

 

 

4. Hve lengi alls, síðustu 12 mánuði hefur þú haft óþægindi í neðri hluta baks? 

o 0 daga 

o 1-7 daga 

o 8-30 daga 

o Meira en 30 daga en ekki daglega 

o Daglega 

 

 

5. Hafa óþægindi frá neðri hluta baks dregið úr virkni þinni síðustu 12 mánuði? 

a. Í starfi (heima eða að heiman)? 

o Nei  

o Já 

b. Þegar þú átt frí? 

o Nei 

o Já 

 

 

6. Hve lengi alls, síðustu 12 mánuði, hefur þú ekki getað sinnt daglegum störfum vegna 

óþæginda í neðri hluta baks? 

o 0 daga 
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o 1-7 daga 

o 8-30 daga 

o Meira en 30 daga 

 

 

7. Hefur þú einhvern tíma á síðustu 12 mánuðum, farið í skoðun eða meðferð hjá lækni, 

sjúkraþjálfara eða öðrum vegna óþæginda í neðri hluta baks? 

o Nei  

o Já 

 

 

8. Hefur þú einhvern tíma, síðustu 7 sólarhringa, haft óþægindi í neðri hluta baks? 

o Nei  

o Já 

 

 

9. Hve mikil voru óþægindin á dæmigerðum degi síðustu 7 sólarhringa?  

Merktu við á eftirfarandi skala. Þar sem 0 er enginn verkur og 10 er versti verkur sem þú 

getur ímyndað þér.  

 
 

10. Má rekja orsök óþæginda í neðri hluta baks til slyss/áverka eða sjúkdóms? 

o Nei, óþekkt orsök 

o Já, slyss 

o Já, sjúkdóms 

o Annað 

 

 

11. Breytast óþægindi í neðri hluta baks þegar þú ert á hestbaki? 

o Þau minnka 

o Þau haldast óbreytt 

o Þau aukast 

 

 

12. Hvaða áhrif hefur það á óþægindi frá neðri hluta baks að fara reglulega á hestbak? 

o Þau minnka 

o Þau haldast óbreytt 

o Þau aukast 
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Fylgiskjal V: Samstarfsyfirlýsing 

 

Samstarfsyfirlýsing vegna rannsóknar á mjóbaksverkjum meðal 

hestamanna á aldrinum 20-69 ára 

 

Ábyrgðarmaður rannsóknar: Sólveig Ása Árnadóttir, Dósent í sjúkraþjálfun 

Meðrannsakendur: Guðríður Hlíf Sigfúsdóttir, BS-nemi í sjúkraþjálfun 

         Guðný Lilja Oddsdóttir, PhD sjúkraþjálfari 

 

Hér með lýsi ég, Stefán Logi Haraldsson, formaður Hestamannafélagsins Skugga, yfir vilja til 

samstarfs við rannsakendur vegna lokaverkefnis Guðríðar Hlífar Sigfúsdóttur til BS-gráðu í 

sjúkraþjálfun, við Háskóla Íslands. Samstarfið felst í því að láta rannsakendur hafa lista yfir þá 

félagsmenn sem uppfylla skilyrði fyrir þátttöku í rannsókninni, ásamt netfangi þeirra. Rannsakendur 

einir hafa aðgang að þessum lista, sem geymdur er í læstu skjali í læstri tölvu. Listanum ásamt 

rannsóknargögnum verður eytt um leið og úrvinnslu gagna er lokið. Þátttakendur fá kynningarbréf sent 

í tölvupósti ásamt spurningakönnuninni og ber þeim ekki skylda til að svara spurningakönnuninni vilji 

þeir það ekki. 

 

 

 

      

 

_______________               _________________________________  

Dagsetning                       Stefán Logi Haraldsson  

                formaður Hestamannafélagsins Skugga 

 


