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Ágrip 

Bakgrunnur: Erfiðlega hefur gengið að þróa árangursríka meðferð við langvinnum óskilgreindum 

mjóbaksverkjum (LÓMBV). Algengt er að þeir séu meðhöndlaðir með líflæknisfræðilegri nálgun en 

rannsóknir hafa leitt í ljós að ástæða LÓMBV sé flókið samspil lífsálfélagslegra þátta og því er talið 

árangursríkara að meðhöndla þá samkvæmt þeirri nálgun. Sjúkraþjálfarinn Peter O’Sullivan hefur 

mótað meðferð sem ber nafnið hugræn virkni meðferð (HVM). Hún byggir á fjölþátta flokkunarkerfi 

hans og hefur lífsálfélagslega líkanið að leiðarljósi. Með þessu móti telur O´Sullivan að hægt sé að 

veita árángursríka og heildræna meðferð þar sem unnið er með að uppræta atferli einstaklingsins sem 

hann hefur mótað sér vegna bakverks. Nokkrar rannsóknir hafa verið gerðar þar sem þessi meðferð er 

notuð í meðhöndlun LÓMBV.  

Markmið: Að athuga hvað veldur því að mjóbaksverkur verður langvinnur, fjalla HVM og skoða á 

hvaða rannsóknum hún byggir. Ennfremur að skoða árangur HVM í meðferð einstaklinga með 

LÓMBV.  

Aðferð: Tvær leitarvélar voru notaðir við kerfisbundna leit að greinum og rannsóknum sem lýstu 

áhrifum HVM á einstaklinga með LÓMBV. Þar sem takmarkaður fjöldi rannsókna er til var leit ekki 

takmörkuð við ákveðin gæði rannsókna.  

Niðurstöður: Þrjár tilfellarannsóknir, ein hóprannsókn og ein slembiröðuð samanburðarrannsókn 

stóðust leitarskilyrðin. Þær sýndu að HVM gefur langtímaárangur í að bæta virkni og minnka verki hjá 

einstaklingum með LÓMBV. 

Ályktun: Rannsóknir hafa gefið vísbendingar um að vinna með LÓMBV útfrá lífsálfélagslegri nálgun 

þar sem miðað er við að uppræta atferli einstaklingsins, gefi langtíma árangur. Niðurstöðurnar byggja 

þó á fáum rannsóknum og fjórar án samanburðarhóps. Frekari slembiraðaðra 

samanburðarrannsóknar er þess vegna þörf um þetta efni svo hægt sé að staðfesta betur að 

meðferðin sé ákjósanlegur kostur í meðferð LÓMBV.   

 

 



iii 

Abstract 

Background: Developing an effective treatment for non-specific chronic lower back pain (NSCLBP) 

has been proven difficult. In the last decades, NSCLBP has been treated from the biomedical 

perspective which has not shown to be effective. Research have indicated that NSCLBP is a 

multifactorial problem which can not be treated within a single-dimensional framework. Peter 

O´Sullivan has developed a treatment method that is called a cognitive functional therapy (CFT). It is 

based on his novel multidimensional classification system incorporating the biopsychosocial model. By 

this, O´Sullivan hypothesizes that the problem can be assessed in an effective manner and give a 

interventions that targets the multiple dimensions associated with a persons pain disorder. Few trials 

have been conducted using the cognitive functional therapy to treat NSCLBP.  

Purpose: To find out what causes the development of NSCLBP, to investigate CFT and examine what 

scientific resources the treatment is based upon. Furthermore, to investigate the effectiveness of CFT 

for treating NSCLBP. 

Method: Two search engines were used for a systematic search of researches on studies using CFT 

in treating and assessing people with NSCLBP. As limited number of studies are available on the 

subject, no level of evidence criteria was imposed on the selected studies. 

Results: Three case reports, one case-cohort study and one randomized controlled trial were found 

that met the search criteria. They showed that CFT resulted in long term improvements in reducing 

functional disability and pain in subjects with NSCLBP.  

Conclusion: The results support that the biopsychosocial approach to manage NSCLBP where a 

behaviourally oriented targeted treatment had long-term benefits. However, only a few studies have 

been made assessing this treatment and only one using a control group. Therefore more studies are 

warranted to prove the effectiveness of CFT and to recommend it as a first priority treatment for peple 

with NSCLBP. 
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file:///C:/Users/Salur-venus/Downloads/BS%20kristín%20word%20rétt.docx%23_Toc451435635
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1 Inngangur 

Langvinnir verkir eru mikið heilsufarsvandamál um allan heim sem hafa mikil áhrif á virkni og lífsgæði 

einstaklinga. Þeir eru hvimleiður kvilli sem þjónar engum tilgangi svo vitað sé, eru erfiðir viðfangs og 

geta gert lífið óbærilegt. Í Evrópu voru 12-30% fullorðinna einstaklinga með langvinna verki árið 2006 

og var mjóbakið algengasti verkjastaðurinn (Breivik, Collett, Ventafridda, Cohen og Gallacher, 2006). 

Samkvæmt alþjóðlegri rannsókn sem birt var árið 2010 voru mjóbaksverkir efstir á lista yfir algengustu 

heilsufarsvandamál (Murray o.fl., 2012).  

Sú skilgreining sem mest er notuð um langvinna verki kemur frá The International Association 

for the Study of Pain (Merskey, 1979). Þar segir að verkir séu óþægileg skynjun og tilfinningaleg 

upplifun í tengslum við raunverulega eða hugsanlega vefjaskemmd. Verkjanæmi einstaklinga og 

upplifun á verk eru mjög ólík og eru þeir í flestum tilfellum ekki bein afleiðing vefjaskemmda (Butler og 

Moseley, 2003). Þarna er vísað í að verkir séu persónuleg reynsla þar sem umhverfi, erfðir, aðstæður, 

sálfélagslegir þættir og fyrri upplifanir hafa áhrif (Dawson, Steele, Hodges og Stewart, 2009; Butler og 

Moseley, 2003). Eitt mest sláandi dæmið um hvernig þessir þættir geta haft áhrif á sársaukaupplifun er 

þegar fólk er í lífshættu. Hermenn í stríði geta t.d. afneitað sársaukanum þar til þeir eru ekki lengur í 

hættu. Þarna metur heilinn að eitthvað er mikilvægara til þess að komast af en að hlífa skaðaða 

svæðinu, þ.e. að flýja af vettvangi (Pritchard og Alloway, 1999). Verkjakerfið er því ótrúlega flókið og 

breytilegt milli einstaklinga.  

Verkur í mjóbaki er skilgreindur sem verkur á milli neðstu rifja að neðri brún rasskinna 

(Monahan o.fl., 2007). Um það bil 95% þeirra sem fá skyndilegan bakverk jafna sig innan sex vikna en 

aftur á móti þróa 5% með sér langvinnan mjóbaksverk (Carey o.fl, 1995). Talað er um skammvinnan 

mjóbaksverk þegar hann stendur yfir í minna en sex vikur og meðalbráðan (e. sub-acute) mjóbaksverk 

þegar hann varir í 6-12 vikur. Þegar mjóbaksverkur hefur staðið lengur en í 12 vikur er talað um að 

hann sé orðinn langvinnur. Þá hefur verkurinn staðið lengur yfir en það tekur vefi líkamans að jafna 

sig. Langvinnur verkur getur byrjað sem bráðaverkur sem verður síðar langvinnur, en einnig getur 

upphaf verkjarins verið án greinanlegra orsaka (Monahan o.fl., 2007).  

Við bráðan verk myndast tímabundin verkjanæming sem gegnir því hlutverki að vara 

einstakling við svo hann hlífi skaðaða svæðinu og flýti þannig fyrir að vefurinn grói (Schmidt-Wilcke og 

Clauw, 2011). Af ókunnum ástæðum viðhelst þessi verkjanæming hjá sumum einstaklingum og þróa 

þeir með sér langvinna verki. Langvinnir bakverkir er þar ekki undanskildir (O´Sullivan, 2005). Talað er 

um tvær gerðir verkjanæmingar: útlæga (e.peripheral sensitization) og miðlæga (e.central 

sensitization). Sé verkurinn staðbundinn við ákveðinn líkamsspart og framkallaður við lítið áreiti, t.d við 

vissar líkamsstöður, þá er líklegt að um útlæga næmingu sé að ræða (Chen, Tanner og Levine, 1999). 

Aftur á móti ef verkur er þrálátur, útbreiddur og ekki lengur í samræmi við staðsetningu upphaflega 

skaðans, gæti það bent til verks sem er viðhaldið af miðlægri næmingu (Woolf og Slater, 2000; 

Latremoliere og Woolf, 2009). 

Ástæða þess að ákveðinn hluti einstaklinga þróar með sér langvinnan mjóbaksverk er flókin 

og margþætt. Talið er að hann sé tilkominn vegna flókins samspils lífsálfélagslegra þátta (e. 

biopsychosocial factors). Þessir þættir eru; líkamlegir, sálfélagslegir, hugrænir og 
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taugalífeðlisfræðilegir. Talið er að skerðingar séu á öllum þessum sviðum en í mismiklu mæli 

(O´Sullivan, 2005; Boersma og Linton, 2006). Þrátt fyrir þessa vitneskju hefur líflæknisfræðileg nálgun 

verið ríkjandi í gegnum tíðina í meðferð einstaklinga með langvinnga mjóbaksverki og ekki hefur verið 

tekið tillit til undirliggjandi lífsálfélagslegra þátta (O’Sullivan, 2011). Þetta eru meðferðir á borð við 

sértæka stoðkerfismeðferð, hnykkingar, nálastungur, notkun ópíata lyfja, sterasprautur í mænu og 

skurðaðgerðir. Þessar meðferðir hafa verið veittar þar sem talið hefur verið að mjóbaksverkur sé til 

kominn vegna vankanta eða sjúkdóma í stoðkerfinu og ætti því að vera meðhöndlaður samkvæmt 

þeim einkennum og innan læknisfræðilega líkansins.  

Einungis 8-15% einstaklinga með langvinnan mjóbaksverk hafa raunverulega greiningu um 

sjúkdóm eða stoðkerfisvanda (brjósklos, sýking, krabbamein, beinþynning, iktsýki eða brot)(Croft, 

Macfarlane, Papagerorgiou, Thomas, Silman, 1998). Hinir eru greindir með óskilgreinda 

mjóbaksverkir. Úr þeim hópi þróa fáir með sér langvinnan óskilgreindan mjóbaksverk (LÓMBV, e. 

chronic non-specific low back pain). Sjúkrasögur þessara einstaklinga eru yfirleitt flóknar, mismunandi 

greiningar hafa verið gefnar og hafa sjúklingar oftar en ekki gengið á milli fagaðila sem veitt hafa 

meðferðir sem skila litlum og skammvinnum árangri. Rannsóknir hafa ekki leitt í ljós að ein ákveðin 

meðferð við LÓMBV skili langtímaárangri (van Tulder, Koes, og Malmivaara, 2006a; van Tulder M., 

Koes, Seitsalo og Malmivaara, 2006b). 

Í grein Fersum, O’Sullivan, Skouen, Smith og Kvale (2013), eru teknar fram hugsanlegar 

ástæður skammvinns árangurs meðferða við LÓMBV. Þeir telja það fyrst og fremst stafa af tveimur 

þáttum; í fyrsta lagi að hingað til hefur ekki tekist að vinna með bakverki út frá hinu margþátta 

lífsálfélagslega líkani og í öðru lagi hefur verið vöntun á margþátta flokkunarkerfi sem miðar að 

einstaklingsmiðaðri nálgun á bakverkjum Einstaklingarnir eru því flokkaðir í einsleitan hóp og meðferð 

gefin samkvæmt því, þ.e horft er einungis á einn þátt. Hugsanlegt er að þetta sé ástæðan fyrir skertum 

árangri (Ford, Story, McMeeken og O'Sullivan, 2003). Til þess að meðferð skili árangri þarf að taka tillit 

til allra þeirra þátta sem koma að vandamálinu, því þeir tvinnast saman og einn þáttur hefur áhrif á 

annan (McCarthy, Arnall, Strimpakos, Freemont og Oldham, 2004). Þær fáu rannsóknir þar sem 

lífsálfélagsleg nálgun hefur verið notuð og byggja á margþátta flokkunarkerfi hafa sýnt fram á betri 

árangur (Asenlöf, Denison og Lindberg, 2005; Klaber, Carr og Howarth, 2004; Riipinen, Niemistö, 

Lindgren og Hurri, 2005; Vollenbroek-Hutten, Wever, Gorter, Rinket og Ijzerman, 2004). 

Sjúkraþjálfarinn Peter O’Sullivan er frumkvöðull meðferðar sem ber nafnið cognitive functional 

therapy eða hugræn virknimeðferð (HVM) (O’Sullivan, 2005; Fersum o.fl, 2013). Meðferðin byggir 

áfjölþátta flokkunarkerfi hans sem hefur lífsálfélagslega líkanið að leiðarljósi. Einstaklingur með 

langvinnan bak- eða mjaðmagrindarverk er flokkaður eftir kerfisbundinni aðferð og er hlutverk 

meðferðaraðila að greina hvaða þáttur eða þættir eru ráðandi hjá honum, hegðun hans gagnvart 

einkennum og hvað ber helst að leggja helsta áherslu á í meðferð. Með þessu móti telur O´Sullivan 

(2011) að mögulegt sé að uppræta vandamálið og veita árangursríka meðferð þar sem unnið er með 

að breyta atferli einstaklingsins sem hann hefur mótað sér vegna bak- eða mjaðmagrindarverks. Í 

þessari samantekt verður eingöngu LÓMBV teknir fyrir. 

Markmið þessarar samantektar er þríþætt: Í fyrsta lagi að skoða hvað veldur því að 

mjóbaksverkur verður langvinnur. Í öðru lagi að fjalla um hugræna virkni meðferð og skoða á hvaða 

rannsóknum hún byggir. Í þriðja lagi að skoða árangur hugrænnar virkni meðferðar í meðferð 

einstaklinga með LÓMBV.   
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2 Fræðilegur bakgrunnur  

2.1 Skynjun sársauka 

Sársauki gegnir mikilvægu hlutverki í líkamanum sem varnarviðbragð líkamans gegn skaðlegu áreiti 

sem veldur skemmdum á vefjum líkamans. Margskonar skyntaugungar eru í líkamanum sem 

sérhæfðir eru til að nema breytingar í umhverfi og áreiti (Basbaum, Bautista, Scherrer og Julius, 2009). 

Flestir skyntaugungar svara mismunandi áreitum á vissu bili, en þegar áreitið nær vissum þröskuldi 

virkjast sársaukanemar (e.nociceptor). Það eru þrjár gerðir af sársaukanemum: Aδ-þræðir týpa I sem 

nema  hita- og þrýsting, Aδ-þræðir  týpa II sem nema þrýsting, og C-þræðir sem nema þrýstings-, hita-

, og efnaáreiti. Þessir sársaukanemar hafa hægan leiðsluhraða samanborið við aðra skyntaugunga. C-

þræðir hafa ómýlda síma og bera því boð mun hægar en Aδ-þræðir sem eru með mýlda. Símar 

sársaukanemanna bera sársaukann til afturhorns mænu og hafa þar taugamót við annarra gráðu 

taugunga. Símar þeirra flytja sársaukaboðin til heila með mænustúkubrautinni (e. spinothalamic tract) 

og hafa síðan taugamót við þriðja gráðu taugunga í heilastofni og stúku. Frá stúku fara boðin næst til 

líkamsskynjunarbarkar (e. somatosensory cortex). Við úrvinnslu sársaukans í heilanum geta hinar 

ýmsu verkjastillandi stöðvar miðlað hamlandi taugaboðum til aðlægra tauga mænustúkubrautar. Önnur 

hamlandi taugaboðefni koma einnig að stillingu sársaukans, t.d serótónin, dópamín, noradrenalín og 

GABA (e. Gamma-aminobutyric acid). 

Bráðir verkir geta komið vegna staðbundins áverka eða bólgu (Grichnik og Ferrante,1991). 

Þeir þjóna líffræðilegum tilgangi og gegna hlutverki sem viðvörunarkerfi líkamans. Meðferð við bráðum 

verk beinist að því að meðhöndla undirliggjandi orsök og trufla sársaukaboð. Langvinnir verkir þjóna 

aftur á móti engum þekktum líffræðilegum tilgangi og vara lengur en sem nemur eðlilegum batatíma 

vefs. Langvinnir verkir hafa oftast upphaf, engan ákveðinn endi og í sumum tilfellum geta upptök 

verkjarins verið óljós eða í mörgum tilfellum án greinanlegra orsaka. Eru LÓMBV dæmi um slíkt 

(Monahan o.fl. 2007). Skynjun verkjarins er dreifðari en þegar um bráðaverk er að ræða og getur það 

reynst erfitt fyrir einstakling að greina ákveðinn verkjastað. Þeir geta valdið breyttri skynjun á þeim 

líkamshluta sem verður fyrir áreiti og óeðlilegri verkjaupplifun (Butler og Moseley, 2003; 

Ramachandran og Hirstein, 1998).  

2.1.1 Verkjanæmi 

Næmi einstaklinga fyrir verk er mjög ólíkt. Hversu mikinn sársauka einstaklingur finnur við skaða er 

ekki mælikvarði á hversu mikill vefjaskaðinn er (Chen, o.fl, 1999; Latremoliere og Woolf, 2009). Sem 

dæmi má nefna skora einstaklingar með sama sjúkdóm eða skaða yfirleitt mjög ólíkt á verkjakvarða . 

Því má áætla að verkjanæmi einstaklinga sé ólíkt. Sársaukanemarnir sem bera boðin til mænu eru 

mikilvægir þegar kemur að því að flytja upplýsingar um vefjaskaða en þeir eru hvorki nægir né 

nauðsynlegir til þess að finna til (Mogil, 1999). Hversu mikinn sársauka einstaklingur finnur er flókið 

samspil erfða, umhverfis og aðstæðna sálfélagslegra þátta og fyrri upplifana. Það er hlutverk heilans 

að vinna úr öllum þessum upplýsingum og meta þörfina á að verja vefinn (Moseley og Flor, 2012).  

Verkjanæmi getur breyst til skamms eða langs tíma með ýmsum ferlum (Latremoliere og 

Woolf, 2009). Verkjanæmi segir til um verkjaupplifun vegna sársaukaáreitis. Aftur á móti þegar 
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verkjanæmi hefur aukist þá vísar það til ástands sem kallast verkjanæming sem er oftast til skamms 

tíma en getur orðið langvarandi. Til eru tvær gerðir verkjanæmingar: útlæg og miðlæg.  

2.1.2 Verkjanæming 

Við skyndilegan skaða eða bólgu í vef virkjast C og Aδ-þræðirnir og þá fer af stað kröftugt ferli sem 

veldur bráðum sársauka. Losun verður á fjölda boðefna (e.inflammatory soup) úr þeim vef sem 

skaðast (Basbaum o.fl, 2009). Þessi bólguvaldandi efni virkja sársaukanemana og gera þá næmari 

með því að lækka virkjunarþröskuldinn hjá þeim. Þessi þröskuldslækkun er kölluð útlæg verkjanæming 

og þróast gjarnan tímabundið eftir vefjaskaða eða bólgu og er hún staðbundin (Chen o.fl., 1999). 

Hlutverk hennar er talið vera að vara við vefjaskaða eða bólgu svo að skaðaða svæðinu sé hlíft svo að 

vefur fái tækifæri til að gróa (Schmidt-Wilcke og Clauw, 2011).  

Miðlæg verkjanæming einkennist af útbreiddri aukningu á verkjanæmi, sársauka sem er ekki 

lengur í samræmi við staðsetningu, styrk eða tímalengd vefjaskaðans, og virðist óviðráðanlegur. Að 

auki geta skaðlaus áreiti í heilbrigðum vef valdið verk (Latremoliere og Woolf, 2009; Woolf, 2011). 

Ástæðan er breyting á virkni (e.plasticity) skyntaugunga sem taka þátt í skynjun, flutningi og úrvinnslu 

sársaukaboða í miðtaugakerfinu (Woolf og Slater, 2000). Þessar breytingar gerast þó ekki af sjálfu sér 

og eru mörg og ólík kveikjuferli eru möguleg. Þó er talið að fyrsta kveikjan sé oft virkjun sársaukanema 

með útlægu áreiti (Latremoliere og Woolf, 2009). Í afturhorni mænu á sér stað fyrsta stigið í túlkun og 

vinnslu sársaukaboða sem koma frá úttaugakerfinu. Vísbendingar liggja fyrir að einkenni miðlægrar 

verkjanæmingar hefjist með ákveðnum breytingum á taugungum í afturhorni mænu. Þetta veldur 

einhverjum eða öllum af eftirtöldum breytingum sem auka virkni og næmni taugakerfisins: 

1. Lækkun virkjunarþröskulds á frumuhimnu og útkoma verður aukinn sársauki 

(e.hyperalgesia) (Rivera-Arconada og Lopez-Garcia, 2010; Woolf, Shortland og Sivilotti, 

1994). 

2. Stækkun húðnæmisvæðis í kringum vefjaskaðann, þ.e áreiti í kringum skaddaða svæðið 

framkallar sársauka (e. secondary hyperalgesia) (Latremoliere og Woolf, 2009; Woolf og 

King, 1990). 

3. Minni virkni hamlandi boða, einkum GABA (e. gamma-aminobutyric acid) og glycine en það 

eru mikilvæg boðefni til að minnka sársauka (Miraucourt, Moisset, Dallel og Voisin, 2009; 

Moore, o.fl., 2002; Sivilotti og Woolf, 1994). 

Af völdum sársaukanemana verður svokölluðu heterosynaptic potentiation (HSP) en það er 

ástæðan fyrir breytingum á taugungum í afturhorni mænu. Þetta ferli veldur breytingum á virkni 

taugamóta (e.synaptic plasticity), sem eykur næmni þeirra og er aðalvaldur myndunar og viðhalds 

miðlægrar verkjanæmingar (Woolf og Slater, 2000; Woolf, 2007). HSP svipar til long-term potentiation 

(LTP) en það veldur með aukinni notkun eflingu í skilvirkni á boðflutningum milli taugamóta. LTP er 

talið eitt helsta undirliggjandi ferli lærdóms og minnis. Það er dæmi um homosynaptic potentiation þar 

sem aukningin í boðflutningi er eingöngu takmörkuð við þau taugamót sem eru virkjuð (Bliss og 

Collingridge, 1993). Í HSP er aukningin í boðflutningi aftur á móti ekki takmörkuð við stök taugamót, 

þ.e. aukin virkni einna taugamóta eflir önnur taugamót með næmingu (Basbaum o.fl., 2009; 
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Latremoliere og Woolf, 2009). Því getur staðbundin virkni nokkurra sársaukanema í afturhorni mænu 

valdið eflingu í öðrum sársauka- og skynnema taugamótum. Því er ástæða fyrir auknu verkjanæmi, 

stækkun á húð næmisvæði og minni virkni hamlandi boða vegna HSP ásamt öðrum ferlum. Að auki 

fara meinlaus skynáreiti frá eins og snertiskyn að taka þátt í sársaukaboðleiðinni (e.pain-transmission 

circuits) þannig að venjuleg létt snerting verður túlkuð sem sársauki (allodynia) (Latremoliere og Woolf, 

2009). HSP gerist á stuttum tíma og gengur til baka þegar skaðinn sem kom því af stað er gróinn 

(Zhang, Wu, Fang og Willis, 2006). Afleiðing miðlægrar verkjanæmingar er því breytt úrvinnsla á 

skynboðum í miðtaugakerfinu og útkoman verður breyting á sársaukaupplifun. 

Þessi miðlæga verkjanæming gegnir mikilvægu hlutverki í að vernda skaðaða svæðið á 

sambærilegan hátt og útlæg verkjnæming: einstaklingur breytir hegðun sinni í takt við skaðaða svæðið 

til að flýta fyrir gróanda (Schmidt-Wilcke og Clauw, 2011). Af ókunnum ástæðum gerist það stundum 

að allar þessar lífeðlisfræðilegu breytingar ganga ekki til baka í afturhorni mænu og getur þá ástandið 

þróast yfir í það að verða langvinnt (Koltzenburg, Lundberg, & Torebjörk, 1992; Latremoliere og Woolf, 

2009). Þegar miðlæg verkjanæming hefur verið virk í nokkurn tíma verða allir þessir ferlar næmari fyrir 

áreitum sem viðhalda henni. Miðlæg verkjanæming veldur því ekki bara auknu verkjanæmi heldur 

einnig lækkuðum þröskuldi fyrir áreitunum sem halda henni við. Lítið þarf því til að framkalla verkinn og 

að hann viðhaldist. 

 

2.2 Undirliggjandi þættir langvinnra óskilgreindra mjóbaksverkja 

Það er ljóst að langvinnir verkir eru flókið og margslungið fyrirbæri og þar eru langvinnir mjóbaksverkir 

ekki undanskildir. Hinar ýmsu hugmyndir hafa verið uppi í gegnum tíðina um orsök og nálgun í 

meðferð LÓMBV. Sterkar vísbendingar eru um að LÓMBV séu tilkomnir vegna samspils 

lífsálfélagslegra þátta (O´Sullivan, 2005; O´Sullivan, 2011). Útfrá þessu getur einstakllingur þróað með 

sér hina ýmsu kvilla sem viðhalda bakverknum og útkoman verður vítahringur verkja og vanvirkni (e. 

disability).  

2.2.1 Líflæknisfræðileg nálgun 

Lengi vel hefur mjóbaksverkur verið greindur og meðhöndlaður útfrá líflæknisfræðilega líkaninu 

(O’Sullivan, 2005). Í því er talað um að óeðlileg líkamleg einkenni sem einstaklingur finnur fyrir séu 

tilkomin vegna þess að vefir eða líffæri eru ekki að starfa sem skildi og allt kapp er lagt á að finna 

líkamlegar orsakir einkenna og verkja. Þessi nálgun hentar í greiningu og meðhöndlun margra 

sjúkdóma en í langvinnum verkjasjúkdómum þar sem ekki er um að ræða skýra líkamlega orsök hefur 

þessi nálgun ekki gefið góða raun. Sálfræðilegir og félaslegir þættir eru aðskildir frá þeim líkamlegu og 

ekki er gert ráð fyrir að samspil geti verið á milli þessara þátta. Hugmyndin er sú að ef orsök verks er 

fjarlægð verði viðkomandi heilbrigður að nýju (Wade og Halligan, 2004). Þegar horft er á bakverki útfrá 

líflæknisfræðilega líkaninu er því haldið fram að bakverkir séu tilkomnir vegna þátta á borð við 

þrengingar í mænugöngum (e. spinal stenosis), hryggskrið (e. spondylolisthesis), ýmissa breytinga á 

liðþófum s.s brjóskeyðingu, brjóskslit, hryggþófarask eða hryggikt. Í raun er þetta ekki svona einfalt þar 

sem margar af ofantöldum breytingum má einnig finna hjá verkjalausu fólki og þeir kvillar sem sjást á 
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myndgreiningu passa oft illa við magn verkja hjá einstaklingum (Kjaer, Leboeuf-Yde, Korsholm, 

Sorensen og Bendix, 2005). Til dæmis hefur það ekki gefið góða raun að meðhöndla LÓMBV með 

skurðaðgerð (van Tulder o.fl., 2006b). Í framskyggnri rannsókn Jarvik (2003) sem stóð yfir í þrjú ár 

sást ekkert samband á milli nýtilkominna mjóbaksverkja og greiningu út frá segulómun á borð við 

hrörnun liðþófa, rof á liðbandi eða slit á hryggjarliðum. Hins vegar sýndi rannsóknin fram á að það var 

þunglyndi sem hafði mesta forspárgildið fyrir þróun mjóbaksverkja. Því er ljóst að mjóbaksverkir eru 

flóknari en svo að hægt sé að meðhöndla þá útfrá þessari líflæknisfræðilegri nálgun. 

2.2.2 Líkamlegir og lífaflfræðilegir þættir  

Margir líkamlegir þættir (e.physical factors) hafa verið tengdir langvinnum bakverkjum. Sýnt hefur verið 

fram á tengsl milli bakverkja og offitu, aukinnar fettu í mjóbaki, minnkaðs hreyfanleika í hrygg, veikra 

bolvöðva, stirðleika í aftanlærisvöðvum og mismunandi fótleggjalengdar (Pope, Bevins, Wilder og 

Frymoyer, 1985). Styrkur og úthald bolvöðva hefur verið mikið rannsakaður í tengslum við LÓMBV og 

sýna flestar rannsóknir tengsl á milli styrk bolvöðva og bakverkja: því veikari bolvöðvar því meiri líkur á 

að einstaklingur sé með mjóbaksverk (Bayramoglu o.fl., 2001). 

Ýmsir lífaflfræðilegir áhættuþættir hafa neikvæð áhrif á mjóbakið (Abenhaim o.fl, 2000). Þeir eru oft 

kveikja mjóbaksverkja og ástæða endurtekinna bakverkjakasta. Dæmi um þetta eru of mikil eða of lítil 

líkamleg áreynsla, síendurteknar hreyfingar og lyftur, vinna í lengri tíma í miklum titringi, mikill 

snúningur á hrygginn, miklar beygjur fram á við í enda ferils og vissar íþróttagreinar sem fela í sér 

mikið endurtekið snúningsálag í endaferli. Engin vafi er á því að þessir þættir hafi neikvæð áhirf á 

stoðkerfið og geta valdið því að útlæg verkjanæming viðhaldist (Nachemson, 1999; Abenhaim o.fl., 

2000). 

Lífaflfræðileg og líkamleg nálgun í meðhöndlun og flokkun mjóbaksverkja hefur í gegnum tíðina 

mótað grunninn í meðferð við þeim. Nálgunin byggir á eðli, staðsetningu og einkennum verksins, of- 

eða vanhreyfanleika hryggjarliða og prófum sem framkalla sársauka. Vísbendingar um árangur 

þessara nálgunar í meðferð við LÓMBV eru takmarkaðar (Maher, Latimer, Refshauge, 1999; 

Abenhaim o.fl, 2000) því lífsálfélagslegum þáttum er þar gefinn lítill gaumur sem spilar stóran þátt í 

viðhaldi langvinnra verkja (O´Sullivan, 2005). 

2.2.3 Hreyfistjórn 

Hreyfistjórn er oft skert hjá einstaklingum með LÓMBV, en hversu stóran þátt hún spilar er ekki alveg 

vitað því hreyfistjórn er flókið fyribæri og breytilegt milli einstaklinga (O'Sullivan, 2005). Algengt er að 

hreyfihegðun (e. motor behavior) breytist í kjölfar áverka þar sem einstaklingar reyna að verja skaðaða 

vefinn og út frá því aðlagast hreyfimynstrið (Hall og Elvey, 1999). Þar að auki spila andlegir kvillar inn í 

svo sem kvíði, hræðsla við verk og þunglyndi sem saman ýta undir breytta hreyfihegðun (Hodges og 

Moseley, 2003). Þegar mjóbaksverkur hefur verið viðvarandi í nokkurn tíma verður breytt röð á virkjun 

vöðva í mjóbakinu við vissar hreyfingar, sem lýsir sér í skertri hreyfistjórn (Hubley-Kozey og Vezina, 

2002).  

Algeng meðferð við LÓMBV er að reyna að bæta hreyfistjórn (Saragiotto o.fl., 2016). Hún miðar að 

því að virkja djúpu bolvöðvana og að leiðrétta stjórnun, tímasetningu og samvirkni vöðvana. Nýleg 
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kerfisbundin samantekt sýndi fram á að þjálfun á hreyfistjórn sýndi ekki betri árangur en aðrar 

meðferðir. Árangurinn var mældur í minni verkjum og aukinni virkni. Flestar rannsóknirnar þar sem 

miðað var að því að bæta hreyfistjórn sýndu einungis skammtíma árangur. Ástæða fyrir litlum árangri 

hreyfistjórnarþjálfunar er vegna þess að undirliggjandi þættir eru ekki bara líkamlegir (O'Sullivan, 

2005). 

2.2.4 Sálfélagslegir þættir 

Sálfélagslegir þættir eru einhverskonar regnhlífarheiti yfir alla þá ólíku sálfræðileguog félagslegu þætti 

sem hafa áhrif á verkjaupplifun hjá fólki (Hadjistavropoulos og Craig, 2012). Sterkar vísbendingar eru 

um að ýmsir sálfélagslegir þættir hafi mikil áhrif á þróun LÓMBV. Neikvæðir sálfræðilegir þættir á borð 

við neikvæðar hugsanir, hræðslu- og forðunaratferli, hörmungarhyggju og ofurathygli auka verkjanæmi 

í miðtaugakerfinu og verða því meiri líkur á að verkur viðhaldist (Zusman, 2002). Félagslegir þættir á 

borð við vinnu, leiðbeiningar sem einstaklingar hafa fengið frá heilbrigðisstarfsfólki, stuðning, 

menningu og fjárhag hafa einnig óbein áhrif á verkjaupplifun fólks sem ber að hafa í huga í meðferð og 

greiningu LÓMBV (O’Sullivan, 2005). Líflæknisfræðilegir þættir hafa mikil áhrif á tilkomu bakverks svo 

sem skyndilegt brjósklos, tognun o.fl. (Burdorf og Sorock, 1997) en vísbendingar eru um að 

sálfélagslegir þættir hafi mun meira vægi þegar kemur að því að bakverkur þróist yfir í að verða 

langvinnur (Balagué, Mannion, Pellisé og Cedraschi, 2012). Fjöldi faraldsfræðilegra rannsókna hafa 

verið framkvæmdar um sálfélagslega þætti og tengsl þeirra við mjóbaksverki á síðastliðnum 20 árum. 

Þessar rannsóknir hafa getið af sér fjölda niðurstaða sem oftar en ekki eru misvísandi og erfitt að 

draga skýrar ályktanir útfrá þeim (Ramond-Roaquin, o.fl., 2015). Kerfisbundin samantektarrannsókn 

frá árinu 2011 rannsakaði tengsl sálfélagslegra þátta og þróun bráðra bakverkja yfir í langvinna 

(Ramond-Roaquin o.fl, 2011). Þeir þættir sem höfðu minnsta fylgni við LÓMBV voru félags- og 

efnahagsþættir, ánægja í vinnu og kvíði. Aftur á móti höfðu eftirfarandi þættir forspárgildi um hvort 

bakverkur yrði langvinnur: þunglyndi, andleg vanlíðan (e. psychological distress), óvirk bjargráð (e. 

passive coping strageties) og mikil verkjahræðsla (e. fear of pain). Sá þáttur sem hafði sterkasta 

forspárgildið var þó mat sjúklings á eigin líkamlegri og andlegri heilsu, væntingar hans til bata og mat 

heilbrigðisstarfsmanns á líkum á bata. Fjöldi rannsókna hafa einnig sýnt fram á að einstaklingar með 

LÓMBV sýna háa tíðni sálfræði- og stoðkerfishliðarraskanna (e. musculoskeletal comorbidities)(Dersh, 

Gatchel, Mayer, Polatin, og Temple, 2006; Hagen, Svensen, Eriksen, Ihlebaek, og Ursin, 2006; 

Schneider, Mohnen, Schiltenwolf og Rau, 2007; Strine og Hootman, 2007). Einnig þróar fólk oft með 

sér sálfræðilega kvilla vegna þeirra neikvæðu áhrifa sem mjóbaksverkir hafa á líðan fólks (Bener, El-

Rufaie, Kamran, Georgievski, Farooq og Rysavy, 2006). Oft er talað um hugræna þætti (e. cognitive 

factors) sem falla undir rengnhlífarheitið sálfélagslegir þættir. Þegar talað er um hugræna þætti í 

tengslum við LÓMBV er átt við þætti á borð við hörmungarhyggju, ofurathygli, verkjahræðslu, 

neikvæðar hugsanir o.fl. (O’Sullivan, 2011). Einstaklingar með langvinna verki eru oft með ofurathygli 

á verknum og vekjasvæðinu. Þetta gerist þegar einstaklingum finnst stafa mikil ógn af verknum, 

einstaklingurinn einblínir á ógnina og reynir að forðast hana (Crombez, van Damme og Eccleston, 

2005). Þessi ofurathygli og ótti við verk hefur verið reynt að skýra með hugtökum á borð við 

verkjahræðslu og verkjahörmungarhyggju (e. pain catastrophizing). Verkjahörmungarhyggjan er mjög 
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neikvætt viðhorf til verkjarins og þegar fólk telur að hann muni hafa slæmar afleiðingar í för með sér. 

Verkjahörmungarhyggjan veldur því að fólk verður hrætt við ákveðnar athafnir eða hreyfingar og spáir 

magn verkjahörmungarhyggju frekar fyrir um vanvirkni í daglegu lífi heldur en magn verkja hjá fólki 

með LÓMBV (Sieben, Portegijs, Vlaeyen, og Knottnerus, 2005; van den Hout, Vlaeyen, og Houben, 

2001). Fólk sem haldið er mikilli verkjahörmungarhyggju þróar oft með sér forðunarhegðun þar sem 

það fer að forðast athafnir sem valda kvíða og verk. Er þetta kallað hræðslu- og forðunaratferli (e. fear 

avoidance behaviour) og eru vísbendingar um að slíkt atferli sé lykilþáttur þróun og viðhaldi langvinnra 

verkja (Wertli o.fl, 2014). Líkan hræðslu- og forðunaratferlis má sjá á mynd 1.  

 

 

 

 

Mynd 1  - Líkan hræðslu- og forðunaratferlis 

Hér má sjá hvernig hræðslu- og forðunaratferli þróast hjá einstaklingum. Einstaklingur skaðast og 
upplifir sársauka. Túlki einstaklingur sársaukann sem ógnandi þróar hann með sér 
verkjahörmungarhyggju og hræðslu við verk og mótar með sér hræðslu- og forðunaratferli. (þýtt og 
aðlagað úr grein Vlayen og Linton (2000))  

 

Rannsóknir hafa sýnt að þeir sem haldnir eru mikilli verkjahræðslu, finna fyrir meiri verkjum (Peters, 

Vlaeyen og Weber, 2005; Roelofs, Peters, Patijn, Schouten, & Vlaeyen, 2004), eru vanvirkari 

(Crombez, Vlaeyen og Heuts, 1999; Woby, Watson, Roach og Urmston, 2004) og eru í lélegra 

líkamlegu ásigkomulagi (Al-Obaidi, Nelson, Al-Awadhi og Al-Shuwaie, 2005) en bakverkjasjúkingar 

sem eru með minni verkjahræðslu. Sjálfstraust einstaklings til verka (e. self-efficacy) hefur einnig áhrif 

en nokkrar rannsóknir hafa sýnt fram á að það spái frekar fyrir um vanvirkni vegna verkja en 

verkjahræðsla (Ayre og Tyson, 2001; Woby, Urmston og Watson, 2005).  

Hugræn atferlismeðferð og stigvaxandi æfingameðferð (e. graded exposure) eru meðferðir sem 

veittar hafa verið með það í huga að vinna bug á sálfélagslegu þáttum LÓMBV. Fyrir einstaklinga sem 

þróað hafa með sér hræðslu- og forðunaratferli og eru mjög vanvirkir vegna verkja hefur stigvaxandi 
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æfingameðferð (e. graded exposure) verið notuð með ágætis árangri (Vlaeyen, de Jong, Geilen, 

Heuts og Van Breukelen, 2002a). Í meðferðinni fer einstaklingur í gegnum stigvaxandi æfingaprógram 

þar sem hann er látin gera hreyfingu í átt að þeirri sem hann forðast og hræðist vegna verks sem hún 

framkallar. Er þessi aðferð byggð á kerfisbundinni ónæmingu (e. desensitization). Stigvaxandi 

æfingameðferð hefur reynst hjálpleg í að bæta virkni og minnka verki hjá fólki sem haldið er hræðslu- 

og forðunaratferli og hörmungarhyggju (Boersma o.fl., 2004; Vlaeyen o.fl., 2002a). Áhrif hugrænnar 

atferlismeðferðar (e. cognitive behavioral therapy) við LÓMBV hefur verið rannsökuð. Í hugrænni 

atferlismeðferð er reynt að hafa árif á óhjálplegar hugsanir einstaklinga sem koma að viðhaldi vandans 

og hafa þannig áhrif á hegðun og atferli (Morley, Eccleston og Williams, 1999). Þá er reynt að uppræta 

þætti á borð við hörmungarhyggju og hræðslu við verkinn sem er það sem knýr hræðslu- og 

forðunaratferli hjá fólki. Kerfisbundnum samantektarrannsóknum hefur þó ekki tekist að sýna fram á að 

hugræn atferlismeðferð sýni betri árangur en aðrar hefðbundnar meðferðir (Ostelo, Van Tulder og 

Vlaeyen, 2005). Möguleg ástæða fyrir þessu er skortur á einstaklingsmiðaðri nálgun, að hún er ekki 

samtvinnuð við aðrar meðferðir og að ekki er tekið tillit til annarra undirlyggjandi þátta. 

LÓMBV fylgja hinir ýmsu sálfélagslegu kvillar sem eru stór partur af því að mjóbaksverkur 

verði langvinnur. Séu þessir þættir ekki teknir fyrir í meðferð eru litlar líkur á því að hún skili árangri 

(Linton, 2000). Að auki eru vísbendingar um að breytingar verði í heilanum hjá fólki sem hefur verið 

með langvarandi bakverk og eru hugmyndir um að þessar breytingar kyndi undir þætti á borð við 

hræðslu og verkjahörmungarhyggju (Keefe, Nicholas og Vlaeyen, 2005; Moseley og Gandevia, 2005). 

Þessar breytingar sem hafa átt sér stað í heilanum hjá einstaklingum með LÓMBV geta útskýrt slakan 

árangur meðferða á borð við hugræna atferlismeðferð (Wand og O’Connoly, 2008). Rannsóknir hafa 

sýnt að til þess að hægt sé að minnka verki og vanvirkni hjá fólki með LÓMBV er nauðsynlegt að 

uppræta óhjálplegar hugsanir á borð við hræðslu og verkjahörmungarhyggju (Vlaeyen og Linton, 

2000) og er þessi nálgun er höfð að leiðarljósi í hugrænni virkni meðferð. 

2.2.5 Breytt uppsetning heilans 

Nýjar rannsóknir sýna fram á breytingar í taugakerfinu hjá einstaklingum með LÓMBV og virðist það 

vera sameiginlegur lykilþáttur (Moseley og Flor, 2012). Aukin áhersla hefur verið lögð á að rannsaka 

taugakerfið í tengslum við bakverki. Hafa þær rannsóknir gefið til kynna breytingar bæði í virkni 

efnaskipta og uppsetningu á þeim stöðum í heilanum sem koma að úrvinnslu verkja og verkjaboða 

(Grachev, Fredrickson og Apkarian, 2000; Wand, o.fl., 2011). Vísbendingar eru um að þessar 

breytingar geri það að verkum að bakverkur þróist yfir í langvinnt ástand og að hann viðhaldist 

(Apkarian, Baliki, og Geha, 2009; Tracey og Bushnell, 2009). Breytingarnar eru meiri því lengur sem 

verkurinn hefur verið viðvarandi og að auki hafa sálfræðilegir kvillar á borð við kvíða (Grachev, 

Fredrickson, og Apkarian, 2001; Grachev, Fredrickson, 2002) og þunglyndi neikvæð áhrif á þróunina 

(Grachev, Ramachandran, Thomas, Szeverenyi og Fredrickson,  2003). Ólíkar hefðbundnar meðferðir 

eins og nudd, nálastungur og sértækar stoðkerfismeðferðir sýna árangur við LÓMBV, en einungis til 

skamms tíma. Ástæðan fyrir því að virknin er lítil og skammvinn er talin vera sú að ekki er unnið með 

sálfélagslega þætti og hefur hún því minni áhrif á miðtaugakerfið sem er í raun að viðhalda verknum 

(van Tulder, Koes og Malmivaara, 2006a). Vegna breytinga í bæði virkni og uppsetningu heilans á 
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þeim stöðum sem koma að úrvinnslu verkja, ásamt hrörnun á verkjahamlandi svæðum vara áhrifin 

skammt (Wand og O'Connell, 2008). Það þarf því lítið til að verkur endurtaki sig og viðhaldist vegna 

verkjanæmingar í taugakerfinu. 

Stafrænar myndgreiningarrannsóknir af heilanum (e.neuroimaging technology) sýna fram á hrörnun 

í gráa efni heilans hjá fólki með LÓMBV. Gráa efnið er minnkað á þeim stöðum í heilanum sem koma 

að úrvinnslu og hömlun á sársauka sem veldur hugsanlega auknu verkjanæmi (Apkarian, o.fl., 2004; 

Schmidt-Wilcke, o.fl., 2006). Að auki hafa rannsóknir sýnt fram á breytt skipulag í 

frumlíkamsskynjunarberki (e.primary somatosensory cortex) (Flor, Braun, Elbert, & Birbaumer, 1997a) 

og frumhreyfiberki (e.primary motor cortex) (Tsao, Galea og Hodges, 2008). Breytt skipulagning á 

þessum svæðum er talið valda röskun á líkamsskynjun (McCabe, Haigh, Halligan og Blake, 2005) og 

hreyfistjórn (Moseley, Nicholas og Hodges, 2004; Moseley, McCormick, Hudson og Zaluki, 2006). 

Skert líkamsskynjun lýsir sér þannig að einstaklingar eiga erfitt með að spegla hreyfingar þegar horft 

er á fyrirmynd (Bray og Moseley, 2009), með ónákvæmara snertiskyn á baki (Wand, Di Pietro, George 

og O’Connell, 2010) og er hreyfi- og stöðuskyn (e.proprioception) skert (Gill og Callaghan, 1998). Í 

sumum tilfellum líður einstaklingum eins og bakið sé ekki lengur hluti af þeim sjálfum og að því sé ekki 

hægt að stjórna (Osborn og Smith, 2006). 

Frumlíkamsskynjunarbörkur vinnur úr líkamsskynjuninni þ.e segir til um hvar líkaminn er staddur 

hverju sinni með boðum frá skynnemum og jafnvægisskyni. Hver  líkamspartur hefur sitt svæði sem er 

stærra eftir því hversu vel ítaugað það er (Wand o.fl, 2011).  Hjá einstaklingum með LÓMBV hefur 

svæðið stækkað og færst í miðlægt (Flor o.fl., 1997a). Breytt skipulag í 

frumlíkamsskynjunarberki  getur  valdið ósammræmi á milli hreyfiboða og hreyfingar (Harris, 1999). 

Sambandið á milli virkjunnar hreyfiboða í miðtaugakerfinu og skynboða er nátengt. Hugmyndir eru um 

að verði einhvers konar truflun í boðum á milli þeirra, valdi það erfiðleikum með að stjórna baki sem 

getur framkallað verk (McCabe, o.fl., 2005). Breyting á skipulagi í frumlíkamsskynjunarberki veldur því 

skertu hreyfi- og stöðuskyni á mjóbakinu og gæti því hugsanlega verið valdur að ósamræmi á milli 

skyn og hreyfiboða.  

Frumhreyfibörkur skipuleggur hreyfingu og hreyfimynstur og sendir síðan boð til þeirra vöðva sem á 

að virkja hverju sinni. Tsao og félagar (2008) sáu að svæðið í frumhreyfiberki hjá einstaklingum með 

LÓMBV, sem sér um tjáningu á samdrætti fyrir kviðarþvervöðva (e.transversus abdominis), var 

stækkað og hafði færst til. Þessi breyting er í samræmi við breytta virkjun á þessum vöðva hjá þessum 

hópi. Einnig sýnir frumhreyfibörkurinn minna viðbragð á svæði sem virkjar djúpkviðvöðvana sem 

veldur því að þeir eru seinni að virkjast (Jacobs, Henry og Nagle, 2010). Þessar uppgötvanir að 

breyttu skipulagi í frumhreyfiberki, getur verið ein af ástæðum skertrar hreyfistjórnar því ósamræmi er í 

virkjanamynstri vöðvana og vöðvataugastjórnar (Hodges og Moseley, 2003; Luomajoki og Moseley, 

2009).  

Vísbendingar eru um að breytt líkamsskynjun (e.body perception) og ósamræmi í skyn- og 

hreyfiboðum fyrir bakið kyndi undir hræðslu og hörmungarhyggju varðandi bakverkinn (Keefe, 

Nicholas og Vlaeyen, 2005; Moseley og Gandevia, 2005). Vanvirkni í sársaukakerfinu, þegar heilinn 

hefur endurskipulagst hefur því ekki einungis áhrif þar heldur einnig á sálfræðilega þætti. Ástæðan er 

breytt skynjun og upplifun á bakinu, erfiðleikar með að stjórna hreyfingum þess og óútskýrður verkur 
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(Moseley o.fl., 2006). Út frá þessu verður aukin samvirkni vöðva og einstaklingur mótar með sér 

varnarhreyfimunstur (Vlaeyen og Linton, 2000).  

Vísbendingar eru um að hægt sé að bæta líkamsskynjun með sjónrænni endurgjöf hjá 

einstaklingum með LÓMBV (McCabe og Blake, 2007; McCabe, 2011). Notkun spegla í meðferð er 

talin auka nákvæmni skynboða við skertar hreyfingar og minnki því ósamræmiði í skyn- og 

hreyfiboðum fyrir bakið. Wand o.fl. (2012) rannsökuðu árangur þessarar meðferðar þar sem 

endurteknar hreyfingar fyrir hrygg voru framkvæmdar. Rannsóknin sýndi góðan árangur þar sem 

einstaklingar fundu minni verk við hreyfingar sem áður framkölluðu mikinn verk og samhliða þessum 

árangri  jókst virkni þeirra.  

Í framheila er svæði sem heitir hvolfflötur framennissvæðis (e.dorsolateral prefrontal cortex). 

Hvolfflötur framennissvæðis er mikilvægur í hömlun sársauka, að minnka þjáningar vegna hans og 

meta hversu mikil ógn stafar af honum (Lorenz, Minoshima, Casey, 2003). Hrörnun í honum er 

einkennandi fyrir einstaklinga með LÓMBV (Apkarian o.fl. 2004) og er talinn auka 

verkjahörmungarhyggju  (Seminowicz og Davis, 2006). Lyfleysurannsóknir hafa sýnt fram á að 

hvolfflötur framennissvæðis stjórni verkjastillingu þegar búist er við að sársauki minnki. Eftir að lyfleysa 

hafði verið tekin tjáðu einstaklingarnir að sársauki hefði minnkað og sást þá aukin virkni í innbyggðu 

opíata kerfi hvolfflatar framennissvæðis (Wager o.fl., 2004; Zubieta o.fl., 2005). Minnkuð virkni á 

þessu svæði eykur því skynjun sársauka (Seminowicz og Davis, 2006).   

Hlutir eins og ofurathygli, neikvætt mat á verknum og að sársaukinn muni hafa slæmar afleiðingar í 

för með sér hefur mikil áhrif á sársaukann (Vlaeyen og Linton, 2000; Zusman, 2002). Þetta veldur 

minni virkni í hvolffleti framennissvæðis og sendir hann þá minna af hamlandi boðum til miðlægs 

framheila (medial prefrontal cortex). Aukin virkni í miðlægum framheila veldur auknu verkjanæmi og 

skyndilegum sársauka (Baliki o.fl., 2006). Þegar þetta ástand varir í langan tíma fer hvolfflötur 

framennisvæðis að hrörna og í kjölfarið verður minni hömlun á miðlægum framheila og auðveldar 

viðhald sársaukans (Seminowicz og Davis, 2006). Að auki veldur þunglyndi hrörnun og vanvirkni á 

hvolffleti framennissvæðis (George, Ketter og Post, 1994; Pascual-Leone, Rubio, Pallardo og Catala, 

1996), eftir því sem þunglyndi er meira, því meiri verður hrörnunin (Grachev o.fl., 2003). Því er talið að 

þeir sem eru þunglyndir í grunninn séu í meiri áhættu á að þróa með sér LÓMBV. Ofangreindir þættir 

sem hugsanlega koma að heilabreytingum hjá fólki með LÓMBV eru teknir saman á mynd 2. Þar er 

reynt að útskýra tengsl þessara þátta, sýna fram á samspil þeirra og gefa upplýsingar um þá 

birtingarmynd sem heilabreytingar geta valdið hjá einstaklingum með LÓMBV (Wand og O'Connell, 

2008). 
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Mynd 2 − Hugsanlegar orsakir LÓMBV og mögulegar ástæður þess að ástand viðhaldist 

Þetta líkan lýsir hvernig LÓMBV þróast og viðhelst þar sem orsökin er breytingar í virkni og 
uppsetningu á verkjaúrvinnslustöðum heilans. Samkvæmt þessu líkani eru það endurtekin 
bakverkjaköst sem leiða til endurskipulagningar á svæðum heilabarkar sem tjá fyrir bak. Hafi 
einstaklingur upplifað slæman bakverk áður veldur það hugsanlega meiri neikvæðum sálfræðilegum 
viðbrögðum vegna fyrri reynslu hans af bakverk. Breytingar á hreyfi- og stöðuskyni, ósamræmi á milli 
skyn- og hreyfiboða og fyrirliggjandi þunglyndi leiðir til ofvirkni og síðar taugahrörnunar á hvolffleti 
framennisvæðis. Þegar ósamræmi er á milli skyn- og hreyfiboða getur það valdið verkjum, viðhaldið 
breyttum aðferðum í hreyfistjórn og ýtt undir hræðslu og hörmungahyggju. Hrörnun á hvolffleti 
framennisvæðis hjálpar til við að viðhalda miðlægri verkjanæmingu. Það minnkar hæfni einstaklingsins 
að takast á við verkinn og veldur það neikvæðri afturverkun á sálfræðilegu þættina (Wand og 
O'Connell, 2008). 

 

Aukið næmi í miðtaugakerfinu og að sársaukahömlunarkerfið (e. antinociceptive system) virkar ekki 

sem skildi (van Tulder o.fl., 2006a) er talin ástæðan fyrir því að hinar ólíku hefðbundnu meðferðir hafa 

ekki gefið langtíma árangur. Talið er að horfa þurfi meira á miðtaugakerfið í meðferð við LÓMBV og er 

verið að reyna að þróa meðferðir sem hafa áhrif á endurskipulagningu í heilaberki. Þessar meðferðir 

eru enn á frumstigi og hafa nokkrar þeirra sýnt fram á breytingar í heilaberki til hins betra (Tsao, Galea 

og Hodges, 2010) en ekki er búið að rannsaka þær nóg til að sýna fram á langtíma virkni (Daffadaa, 

Walshc, McCabec og Palmerd, 2015; Wand og O'Connell, 2008). 

2.3 Flokkunarkerfi O’Sullivan og hugræn virknimeðferð 

2.3.1 Meðferðir með lífsálfélagslegri nálgun  

Margar rannsóknir hafa verið gerðar á endurhæfingarmeðferðum með þverfaglega lífsálfélagslega 

nálgun fyrir einstaklinga með LÓMBV. Kamper og félagar (2015) gerðu kerfisbundna 

samantektarrannsókn þar sem þeir notuðu niðurstöður rannsókna frá árunum 1998-2014 þar sem 
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langtímaáhrif þverfaglegrar lífsálfélagslegrar endurhæfingar fyrir sjúklinga með LÓMBV voru skoðuð. 

Þeir komust að því að þverfagleg lífsálfélagsleg nálgun var árangursríkari í að auka færni og minnka 

verki en þær hefðbundnu meðferðir sem hafa hafa verið notaðar í meðferðum við LÓMBV. Einnig hafa 

verið gerðar rannsóknir á einstaklingsmiðuðum lífsálfélagslegum meðferðum fyrir fólk með langvinna 

verki. Asenlof og félagar (2005) þróuðu einstaklingsmiðaða lífsálfélagslega atferlismeðferð fyrir fólk 

með langvinna verki. Niðurstöðurnar sýndu að þessi einstaklingsmiðaða atferlismeðferð sem miðaði 

að því að einstaklingar næðu athafnamiðuðum markmiðum sínum, hafði jákvæð áhrif á virkni fólks 

með langvinna stoðkerfisverki. 

HVM hefur einstaklingsmiðaða lífsálfélagslega nálgun að leiðarljósi og byggir á fjölþátta 

flokkunarkerfi Peter O’Sullivan (Fersum, 2013). Sérstaða hennar fram yfir aðrar meðferðir sem byggja 

á lífsálfélagslegri nálgun, er að hún er byggð á nýju flokkunarkerfi O’Sullivan og samtvinnar hugræna 

og líkamlega þætti í eina meðferð sem er veitt af einum meðferðaraðila. Þessi meðferð einblínir á að 

uppræta atferli einstaklings sem hann hefur mótað sér vegna bakverks. Þetta er gert með því að veita 

stigvaxandi æfingar sem samtvinna hugræna þætti, hreyfingar og virkni. Meðferðin er veitt af einum 

meðferðaraðila. 

2.3.2 Flokkunarkerfið 

Það að flokka einstaklinga með LÓMBV kerfisbundið niður eftir vandamáli hvers og eins og veita 

viðeigandi meðferð byggða á flokkuninni, er líklegt til að skila árangri í meðferð (Leboeuf-Yde, 

Lauritsen og Lauritsen, 1997). Mörg ólík flokkunarkerfi hafa verið notuð í flokkun bakverkja í gegnum 

tíðina. Fá hafa verið áreiðanleg og marktæk, og enn færri hafa tekið tillit til lífsálfélagslegra þátta 

(Petersen, Thorsen, Manniche og Ekhdahl, 1999). Mismunandi nálganir hafa verið notaðar í greiningu 

og flokkun LÓMBV en gjarnan hefur verið einblínt á einn þátt sem talið er að viðhaldi verknum. Það 

hefur ekki gefið langtíma árangur hingað til og því er talið að meðhöndlun og flokkun með 

lífsálfélagslegri nálgun skili betri árangri (McCarthy o.fl., 2004). Með lífsálfélagslegri nálgun sjúkdóma 

er reynt að skilja hvernig margir ólíkir þættir geta haft áhrif á hann. Þessir þættir geta verið allt frá 

sameindum upp í félagslega þætti (Wade og Halligan, 2004). Í nálguninni er gert ráð fyrir því að 

sjúkdómur, til dæmis LÓMBV, sé tilkomin vegna samspils líffræðilegra, sálfélagslegra og 

taugalífeðlisfræðilegra þátta og er því þessi nálgun viðeigandi í meðferð og greiningu langvinnra 

bakverkja (O’Sullivan, 2011). 

Vísbendingar gefa til kynna að LÓMBV kvillar geti verið gróflega flokkaðir í undirflokka eftir: 

sálfélagslegum þáttum (Boersma og Linton, 2006; Hill o.fl., 2008; Turk, 2005) lífeðlisfræðilegum 

einkennum (Dunn og Croft, 2005; Woolf, Bennett og Doherty, 1998), hreyfihegðun (Dankaerts o.fl., 

2009; O´Sullivan, 2005) og hvort hræðslu- og forðunaratferli sé til staðar (Martel, Thibault og Sullivan, 

2010). Ásamt þessu er tekið tillit til einstaklingsbundna þátta sem geta haft áhrif á vandann. Þetta eru 

þættir á borð við reglubundna hreyfingu í frítíma og kyrrsetu, vinnuaðstæður, svefnvandamál, álag í 

daglegu lífi og markmið varðandi athafnir og þátttöku í daglegu lífi. Þetta gefur meðferðaraðilum kost á 

að nálgast vandamálið á heildrænan hátt og veita skjólstæðingsmiðaða nálgun þar sem tekið er tillit til 

allra þessara þátta (Hill, o.fl., 2008; O´Sullivan, 2005; Turk, 2005). 
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Á þessum forsendum hefur sjúkraþjálfarinn og fræðimaðurinn Peter O´Sullivan þróað fjölþátta 

flokkunarkerfi sem byggir á lífsálfélagslegri nálgun (O’Sullivan, 2005). Í grunninn styðst O´Sullivan við 

flokkunarkerfið Quebec Task Force Classification en það er talið vera fyrsta flokkunarkerfið sem byggir 

á fjölþátta flokkun á LÓMBV þar sem það tekur tillit til lífsálfélagslegra þátta (Fersum, 2011). Þetta 

fjölþátta flokkunarkerfi O’Sullivans hefur góðan milli-mælenda áreiðanleika (e. inter-tester)(Dankaerts, 

O'Sullivan, Straker, Burnett, og Skouen, 2006; Fersum, O’Sullivan, Kvale og Skouen, 2009) þar sem 

margar rannsóknir hafa stutt réttmæti þess að flokka í mismunandi undirflokka á líkamlega sviðinu 

(e.physical domains) (Beals, O’Sullivan og Briffa, 2009; Dankaerts o.fl., 2009; O'Sullivan, Mitchell, 

Bulich, Waller og Holte, 2006a; O´Sullivan o.fl., 2006b; O’Sullivan og Beales, 2007) og einnig á 

sálfélagslega sviðinu (Boersma og Linton, 2006). 

Flokkunin byggir á kerfisbundinni skoðun og inniheldur sex mismunandi flokkunarstig sem 

byggja á þeim undirliggjandi þáttum sem koma að viðhaldi bakverksins (Koppenhaver og Walker, 

2011; O'Sullivan, 2005; Heber). Flokkunarferlið felst í eftirfarandi skrefum og sjá má ferlið á mynd 3: 

1. Fyrsta skrefið felst í að gera greinarmun á milli skilgreindra mjóbaksverkja, sem inniheldur 

rauð flögg (krabbamein, sýking, bólgusjúkdómar, brot) og óskilgreindra mjóbaksverkja 

(O’Sullivan, 2005). 

2. Ef um er að ræða LÓMBV þá eru þeir síðan flokkaðir frekar niður eftir því hvort miðlæga 

eða útlæg verkjanæming sé ráðandi (O’Sullivan, 2005). 

3. Miðlægri verkjanæmingu má skipta frekar niður eftir því í hvort sálfélagslegir þættir séu 

ráðandi eða ekki. Verkjum, þar sem útlæg verkjanæming er ráðandi, er þá annað hvort 

skipt niður í mjaðmargrindarverki eða mjóbaksverki. 

4. Mjóbaksverkir með útlæga verkjanæmingu eru flokkaðir eftir hreyfi- og sársaukahegðun, 

annars vegar í hreyfistjórnunarröskun (e. movement control impairment disorder) og hins 

vegar í hreyfingaröskun (e. movement impairment disorder). Út frá þessu er hægt að 

ákvarða hvort vanabundnar hreyfingar eða stöður ýti undir sársaukann eða dragi úr honum 

(O'Sullivan, 2000; O'Sullivan, 2005) 

a. Hreyfistjórnunarröskun felst í skertri hreyfistjórn á mjaðmamjóbakssvæðinu og 

veldur því ítrekaðri ertingu á vefinn sem er að valda verknum og eykur á 

útlæga næmingu á því svæði. Hreyfiferlar eru eðlilegir en vegna skertrar 

hreyfistjórnar er álagsdreifing og tog staðbundið og gerir því bakið 

viðkvæmara (Dankaerts o.fl., 2006b, O'Sullivan, 2000; O'Sullivan 2005). 

b. Einkennandi fyrir hreyfingaröskun er hræðslu- og forðunaratferli, þ.e að 

forðast að fara inní hreyfingar sem valda sársauka og er afleiðingin stífir 

vöðvar og skertir hreyfiferlar (O’Sullivan, 2005). 

5. Ef upptök verkjarins eru á mjóbakssvæði þá er fundið út hvaða hreyfiátt veldur verk og hvar 

í hryggnum einkennin koma fram. 

6. Að lokum er lagt mat á mikilvæga sálfélagslega þætti sem taldir eru hafa áhrif á verkinn. 

Þetta eru þættir á borð við þunglyndi, hræðlsu- og forðunaratferli, verkjahörmungarhyggju, 
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ofurathygli og neikvæðar hugmyndir um bakverk (e.back beliefs). Einnig er metið hvort 

einstaklingur tekst á við vandann með jákvæðu viðhörfi (virk bjargráð og minniháttar 

hræðslu- og forðunaratferli) eða neikvæðu (óvirk bjargráð og mikið hræðslu- og 

forðunaratferli). 

Eftir skoðun svarar skjólstæðingur nokkrum spurningalistum sem meta sálfélagslegar skerðingar, 

viðhorf til verksins, hræðslu- og forðunaratferli, eðli verksins og áhrif verkja á daglegt líf, lífsgæði 

ásamt því að merkja verkina inná mynd. Niðurstöður flokkunarinnar hjálpa meðferðaraðila að leggja 

mat á skjólstæðinginn, greina hvert sé aðalvandamálið í viðhaldi verksins og þá undirþættir sem hjálpa 

til við það (O'Sullivan 2000; O’Sullivan, 2005; O’Sullivan, 2011). Þetta leiðbeinir meðferðaraðilum í 

rétta átt að skjólstæðingsmiðaðri meðferð. Í grein Fersum o.fl. (2013) þá má sjá fylgiskjal þar sem 

lífsálfélagslegu þættirnir eru útlistaðir mun nákvæmara í skrefunum sex í flokkun mjóbakverksins. 
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Mynd 3 - Flokkunarkerfi O'Sullivan fyrir einstaklinga með langvinan mjóbaksverk 

Hér má sjá flæðirit af flokkunarskrefunum sex sem leiða að lokum að greiningu. Mynd er þýdd og 
aðlöguð úr grein Fersum (2011). 
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2.3.3 Hugræn virknimeðferð 

Eitt aðalmarkmið HVM er að auðvelda einstaklingnum að framkvæma athafnir sem valda verkjum 

(O’Sullivan o.fl, 2015; Fersum, o.fl, 2013). Þetta er gert með því t.d að minnka samvirkni vöðva, hafa 

stjórn verknum og breyta hugmyndum einstaklingsins um verkinn. Þetta minnkar hugsanlega ógnina 

sem stafar af verknum, eykur sjálfstraust og hvetur til frekari þátttöku í endurhæfingu. HVM byggir á að 

uppræta atferli einstaklingsins sem hann hefur mótað sér vegna bakverksins en rannsóknir hafa sýnt 

fram á góðan árangur slíkrar nálgunar (Fersum o.fl., 2013). Í þessu felst: fræðsla (Moseley, Nicholas 

og Hodges, 2004), einstaklingsmiðuð fjölþátta meðferð (Asenlöf o.fl., 2005 notkun sjónrænna 

ábendinga á borð við spegla (Wand o.fl., 2012) meðhöndlun sálfélagslegra áhættuþátta (Hill, Vohora, 

Dunn, Main og Hay, 2010) og stigvaxandi æfingameðferð (Vlaeyen, de Jong, Onghena, Kerchhoffs-

Hanssen, og Kole-Snijders, 2002b).  

Fyrsti hluti meðferðarinnar beinist að hugrænum þáttum þar sem fræðsla spilar stóran þátt (Fersum 

o.fl, 2013). Einstaklingurinn fær ýtarlega fræðslu um eðli langvinnra bakverkja og þeirra fjölmörgu 

þátta sem koma að því að verkur verður langvinnur. Einstaklingur er gerður meðvitaður um að verkir 

eru ekki endilega merki um vefjaskaða heldur hafi þróast í langvinnt ástand út frá bráðum skaða. 

Einnig er útskýrt hvernig skortur á þekkingu um eðli verkja, neikvæðar hugsanir, hræðsla og 

ofurathygli veldur hræðslu- og forðunaratferli sem framkalla sársaukann. Út frá þessu mótar 

einstaklingur með sér varnarstöður til að komast hjá verknum. Þessar varnarstöður auka 

vöðvaspennu, samvirkni vöðva og valda slæmum hreyfilausnum. 

Annar hlutinn er virkniþjálfun (e. functional training) þar sem áhersla er lögð á að breyta 

hreyfihegðun einstaklings sem hann hefur mótað sér vegna LÓMBV (Fersum o.fl., 2013). Þar er reynt 

að bæta líkamsskynjun, hreyfistjórn og minnka samvirkni í bolvöðvum með sjónrænum ábendingum á 

borð við spegla og myndbandsupptökur. Einstaklingar fá sérsniðnar æfingar þar sem þær hreyfingar 

eru teknar fyrir sem framkalla verk. Þessi nálgun byggir á stigvaxandi æfingum. Einstaklingi er 

leiðbeint inn í hreyfingu sem veldur verk með því markmiði að draga úr sársauka og kvíða. Markmiðið 

er að kenna einstaklingnum nýjar aðferðir við að hreyfa sig án þess að finna fyrir verk (Vlaeyen o.fl., 

2002b). Í fljótu bragði mætti ætla að þessar breytingar miðuðu fyrst og fremst að vöðvum og 

liðumbúnaði en með þessu er hins vegar verið að kenna miðtaugakerfinu að hreyfa viðkomandi vöðva 

og liði í nýju hreyfimynstri (O´Sullivan, 2005; Wand og Connelly, 2008). 

Þriðja stigið er virk aðlögun (e. functional integration) sem felst í því að aðlaga þessar nýjar 

hreyfilausnir sem unnið var með í stigi tvö að athafnamiðuðum markmiðum hvers og eins (Fersum 

o.fl., 2013). Markmiðið er að ná fram eðlilegum hreyfingum í daglegu lífi og minnka hræðslu- og 

forðunaratferli með því að láta einstakling takast á við þær athafnir sem hann áður forðaðist. 

Einstaklingar framkvæma athafnir daglegs lífs sem áður vöktu verk undir handleiðslu sjúkraþjálfara. 

Virknin er smám saman aukin uns einstaklingur framkvæmir athöfn sem áður var sársaukafull, eðlilega 

og án verkja. Að þessu stigi loknu tekur við þjálfun sem miðar að því að auka styrk og úthald í þessum 

hreyfingum. 

Fjórða stigið kemur að virkni og þátttöku einstaklings í daglegu lífi (Fersum, o.fl., 2013). 

Leiðbeiningar eru gefnar varðandi lífstíl og virkni og hvernig ber að viðhalda þeim árangri sem náðst 

hefur. Einstaklingar sem hafa lengi verið með LÓMBV hafa dregið úr virkni og eru því með skert þol og 
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úthald og eru þeir því hvattir að stunda reglulega úthaldsþjálfun. Nauðsynlegt er að einstaklingurinn sé 

meðvitaður um hreyfingar sínar á meðan á úthaldsþjálfun stendur svo að hann geti hreyft sig á sem 

eðlilegastan hátt án þess að stífa sig af. 

Hér eða framan hefur nú verið fjallað um það sem talið er að valdi því að mjóbaksverkir verði 

langvinnir. Einnig hefur verið fjallað um HVM og flokkunarkerfið. Í niðustöðukafla er reynt að svara 

eftirfarandi rannsóknarspurningu: Hver er árangur HVM sem byggir á flokkunarkerfi Peter O’Sullivan 

fyrir einstaklinga með LÓMBV? 
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3 Efni og aðferðir 

3.1 Framkvæmd leitar 

Leit hófst í byrjun árs 2016 og lauk í byrjun mars 2016. Til að leita svara við rannsóknarspurningunni 

var framkvæmd leit í leitarvélunum PubMed og Leitir. Þar sem aðferðin er nýleg var ekki gert ráð fyrir 

því að til væri mikið af hágæða rannsóknum um þetta tiltekna efni. Því var aldur rannsókna, 

rannsóknarsnið og fjöldi þátttakanda ekki takmarkaður við leitina. Leitarvélina PubMed var notuð en 

hún veitir að mestu leyti aðgang að MEDLINE gagnagrunninum. Sá grunnur vísar á heimildir sem 

snúa að vísindum og líftækni. Heilbrigðisvísindabókasafn Bandaríkjanna og bandaríska 

heilbrigðisstofnunin sjá um að uppfæra MEDLINE grunninn. Leitarvélin Leitir.is prófuð en sömu 

niðurstöður fengust við leit. Eftirfarandi leitarorð voru notuð: „cognitive functional therapy”, „chronic”, 

„low”, „back”, „pain.”  

 

Dæmi um rafræna leit: 

1. Farið inná vefsíðuna www.pubmed.com 

2. ,,Advanced search” valið 

3. Í aðalleitargluggann var skrifað: „cognitive functional therapy” og “title/abstract” valið. 

4. Í leitargluggana fyrir neðan var skrifað: 

a.  ,,chronic” í efsta 

b. ,,low” í næsta 

c. ,,back” í næsta 

d. ,,pain” í næsta 

e. fyrir hvern glugga fyrir sig var valið ,,title/abstract” 

5. Síðan var ýtt á ,,search” 
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4 Niðurstöður leitar 

Upp komu fimm greinar við leitina. Skimað var yfir ágrip allra greinanna og ef það gaf til kynna að 

greinin fjallaði um áhrif hugrænnar virknimeðferðar á LÓMBV var greinin lesin. Fjórar af þeim greinum 

sem komu upp við leitina uppfylltu ofantalin leitarskilyrði og voru nothæfar í þessa samantekt. Ein af 

greinunum var ekki nothæf þar sem hún var rannsóknaráætlun. Rannsóknirnar sem upp komu við 

leitina voru eftirfarandi: ein slembiröðuð samanburðarrannsókn (e. randomized controlled trial), ein 

langtíma hóprannsókn (e. cohort study) og tvær tilfellarannsóknir (e. case studies). Allar rannsóknirnar 

birtust í ritrýndum tímaritum og fjalla um árangur HVM við LÓMBV. Í einni af greinunum sem upp kom 

við leitina var vitnað í tilfellarannsókn þar sem einstaklingur með LÓMBV var meðhöndlaður með 

HVM. Ákveðið var að taka þessa rannsókn með í samatektina þar sem hún féll undir þau skilyrði sem 

sett voru í upphafi.  

4.1 Gæðastuðull rannsóknanna 

Til að meta gæði rannsóknanna var notast við aðlagaða (e. modified) Sackett flokkun gæðastiga (e. 

levels of evidence) úr grein Glaros (2003). Samkvæmt aðlagðri flokkun Sacketts felur gæðastig 1 í sér 

kerfisbundnar samantektir (e. systematic reviews), gæðastig 2 felur í sér slembiraðaðar 

samanburðarrannsóknir (e. ransomized controlled trials), gæðastig 3 felur í sér hóprannsóknir (e. 

cohort studies), gæðastig 4 felur í sér tilfellarannsóknir með viðmiðunarhópi (e. case-control studies) 

og gæðastig 5 felur í sér tilfellarannsóknir (case studies). 

 

4.2 Rannsóknirnar í samantektinni 

Rannsókn 1 

Slembiröðuð samanburðarrannsókn þar sem borin eru saman áhrif sértækrar-stoðkerfismeðferðar 

(e.manual therapy) og æfingameðferðar annars vegar og hugrænnar virkni meðferðar hins vegar. 

Úrtaki einstalklinga með LÓMBV var slembiraðað í tvo hópa og hlaut hvor hópur fyrir sína meðferðina. 

Rannsóknin var framkvæmd í Haukeland University hospital í Bergen (Fersum o.fl., 2013). 

 

Rannsókn 2 

Langtíma hóprannsókn (e. cohort study) þar einstaklingar með LÓMBV voru meðhöndlaðir með HVM 

og árangur metinn strax að lokinni meðferð og síðan aftur eftir þrjá, sex og tólf mánuði að lokinni 

meðferð (O’Sullivan o.fl, 2015). 

 

Rannsókn 3 

Tilfellarannsókn sem fjallar um 17 ára gamlan karlkyns ræðara með fjögurra mánaða sögu um 

mjóbaksverk. Upprunalega hafði verkur byrjað eftir róðraæfingar og hafði smátt og smátt verið að 

aukast. Hann var flokkaður með hreyfistjórnunarröskun með samþjöppunarálagsmynstri í beygjuátt á 

mjóbakssvæði (Caneiro, Burnett, Campell og O´Sullivan, 2013). 
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Rannsókn 4 

Tilfellarannsókn sem fjallar um 32 ára gamla konu með fjögurra mánaða sögu um mjóbaksverk. 

Upprunalega hafði hún verið greind með útbungun á brjóski samkvæmt segulómun. Hún var flokkuð 

með hreyfingarröskun í frambeygju (Filho, 2014).  

 

Rannsókn 5 

Tilfellarannsókn sem fjallar um 19 ára gamlan hjólreiðamann með fimm ára sögu um mjóbaksverk. 

Verkurinn byrjaði upprunalega við hjólreiðaæfingar og jókst hann jafnt og þétt þegar leið á æfinguna. 

Hann var flokkaður með hreyfistjórnunarröskun á mjóbakssvæði í beygju átt (Hoof, Volkaerts, 

O´Sullivan og Dankaerts, 2011).  

 

4.3 Niðurstöður rannsóknanna 

Samanburðarrannsóknin og langtíma hóprannsóknin 

Rannsóknarsniðin voru ólík, annars vegar var það langtímahóprannsókn og hinsvegar slembiröðuð 

samanburðarrannsókn. Aldur þátttakenda í báðum rannsóknum var 18-65 ára. Þátttökuskilyrðin voru 

svipuð en munurinn var að í samanburðarrannsókninni átti verkurinn að hafa staðið yfir í meira en þrjá 

mánuði en í hóprannsókninni í meira en sex mánuði. Í báðum rannsóknunum þurfti mjóbaksverkur að 

vera helsti verkjastaðurinn og verkurinn þurfti að aukast eða minnka við hreyfingu og stöðubreytingar. Í 

samanburðarrannsókninni voru ákveðnar kröfur varðandi magn verkja og stig á ODI (e. owestry 

disability index) í upphafi en ekki í hóprannsókninni. Í henni voru skilyrðin þau að verkurinn þurfi að 

hafa áhrif á virkni eða að þátttakendur hafi verið að taka inn verkjalyf síðastliðið ár. Saga og skoðun 

var með svipuðu sniði í báðum rannsóknunum og voru þær báðar framkvæmdar samkvæmt 

flokkunarkerfi O’Sullivan (2005).  

Aðalmælitæki og spurningalistar sem notuð voru í hóprannsókninni, samanburðarrannsókninni 

og tilfellarannsóknunum má sjá í fylgiskjali 1  
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Höfundur 
og ártal 

Tegund 
rannsóknar 

Stærð 
úrtaks 

Þátttakendur, 
ODI stig og 
magn 
verkja/greining 

Tilgangur Tímabil og 
eftirfylgni 

Mælitæki og aðferðir 

(Fersum, 

O’Sullivan, 
Skouen, 

Smith, 

Kvale, 
2013) 

Slembiröðuð 
samanburðarr
annsókn 

SS-
ÆM 

HVM Einstaklingar 
greindir með 
LÓMBV í >3 
mánuði.  
 
Meðaltöl hópa í 
upphafi: 
ODI: 
HVM:  21,3% 
SS-ÆM: 24,0% 
Magn verkja (0-
10): 
-HVM: 4,9 
-MT-EX: 5,3 
 

Bera saman 
árangur HVM 
annars vegar 
og sértækrar 
stoðkerfismeð-
ferðar og 
æfinga hins 
vegar fyrir fólk 
með LÓMBV.  

Meðferðin stóð 
yfir 12 vikna 
tímabil.  
Eftirfylgni 3 og 12 
mánuðum að 
lokinni meðferð. 
 

Fyrsta flokks: 
ODI* 
PINRS* 
 
Annars flokks: 
-HSCL* 
-FABQ* 
-ÖPSQ* 
-Hreyfiferill í hrygg  
-PSQ* 
-Care-seeking* 
 

59 62 

O’Sullivan, 

Dankaerts,

O’Sullivan,

O’Sullivan, 
2014) 

Langtíma 
hóprannsókn 

26 Einstaklingar 
greindir með 
LÓMBV í >6 
mánuði. 
 
Meðaltöl 
mælitækja í 
byrjun:  
ODI stig: 42% 

NPRS: 5  
 

Meta árangur 
HVM fyrir fólk 
sem var 
óvinnufært 
vegna LÓMBV 
og var á 
biðlista eftir 
meðferð hjá 
sérfræðingi.  

Grunnmælingar 
teknar 3x á 6 
vikna tímabili. 
Meðferðartímabili
ð var mislangt en 
í það minnsta 6 
vikur. 
Eftirfylgnimælinga
r  eftir 3 mánuði, 
6 mánuði og 12 
mánuði 
 

Fyrsta flokks: 
-ODI* 
-NPRS* 
Annars flokks: 
-DASS-21* 
-BBQ* 
-FABQ* 
-PCS* 
-PSEQ* 
-SBST* 
-ActivPal skrefamælir* 
-BodyGuard Sels  

 

Tafla  1 -Rannsóknir Fersum o.fl. (2013) og O'Sullivan o.fl. (2015 
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Niðurstöður 

Fersum o.fl. (2013) O’Sullivan o.fl. (2014) 

Marktækar bætingar áttu sér stað í báðum hópunum. 
·   HVM hópurinn hafði tölfræðilega og klínískt marktækt betri 

niðustöður en SS-ÆM í fyrsta og annars flokks mælitækjum, 
bæði strax að lokinni meðferð og í 12 mánaða eftirfylgni. 

H    
     HVM-hópur: 
     Meðaltalslækkun ODI-stiga: 13,7 stig (95% öryggismörk, 11,4-

16,1, p<0,001)  
      Meðalalslækkun PINRS-stiga: 3,2 stig (95% öryggismörk 2,5-

3,9, p<0,001). 
 
SS-ÆM-hópur: 
Meðaltalslækkun ODI-stiga: 5,5 stig (95% öryggismörk 2,8-
8,3, p<0,001)  
Meðaltalslækkun PINRS-stiga: 1,5 stig (95% öryggismörk 0,7-
2,2, p<0,001) 
 

Annars flokks mælitækin sýndi einnig marktæka bætignu þar 
sem HVM hópurinn var með marktækt meiri mun samanborið 
við SS-ÆM hópinn, að fráskildum hreyfiferli í mjóbaki. Áhrif 
meðferðanna beggja héldust bæði yfir þriggja og 12 mánaða 
eftirfylgnina. 

Marktæk lækkun var á ODI-stigum* á öllum fjórum 
mælingunum sem gerðar voru eftir meðferð borið saman við 
þær þrjár mælingar sem gerðar voru fyrir meðferð (P<0,001) 
 
Meðltalslækkun ODI-stiga:  

· Strax að lokinni meðferð: 22 stig 

· Eftir 3 mánuði: 23 stig 

· Eftir 6 mánuði: 23 stig  

· Eftir 12 mánði: 24 stig 

 

Marktæk lækkun á magni verkja (p<0,001). Það var marktæk 
lækkun á magni verkja frá grunnmælingu nr. 2 og öllum 
eftirámælingunum. Einnig var marktækur munur á fyrstu 
grunnmælingu og mælingunni strax eftir meðferð og í 12 
mánaða eftirfylgninni (p<0,05). Það var þó ekki marktækur 
munur á þriðju grunnmælingunum og neinum af mælingunum 
eftir meðferðina (p>0,05). 

 
M   Meðaltalslækkun á NRS:  

· Strax að lokinni meðferð: 1,6 stig 

· Eftir 3 mánuði: 1,5 stig 

· Eftir 6 mánuði: 1,5 stig 

· Eftir 12 mánuði: 1,7 stig 

 
Ekki var marktækur munur var á líkamlegu mælingunum fyrir 
og eftir meðferðina. Marktæk bæting (p<0,0041) var á 
eftirfarandi sálfélagslegu spurningalistum*:  
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	 · DASS-21 

· BBQ 

· FABQ 

· PCS 

· PSEQ 

· SBST 

Ekki marktækur munur á streitu (e. stress) (p=0,052).	

Skammstafanir: SS-ÆM: Sértækur stoðkerfis- og æfingameðferðarhópur, HVM: Hugræn virknimeðferð. LÓMBV: Langvinnur óskilgreindur mjóbaksverkur. HVM: Hugræn 
virknimeðferð. NPRS: Tölulegur verkjakvaði. ODI: Sjálfsmatskvarði fyrir færniskerðingar út af bakverk. PSFS: sjálfsmatskvarði á færniskerðingu sem einstaklingur telur vera 
mest skertar. FABQ: sjálfsmatskvarði sem metur hræðslu og forðunaratferli. HSCL: sjálfsmatskvarði sem metur einkenni kvíða og þunglyndis. DASS-21: sjálfsmatskvarði sem 
metur einkenni þunglyndi, kvíða og streitu. BBQ: sjálfmatskvarði sem metur hugmyndir fólks um bak. PCS: Sjálfmatskvarði sem metur verkjahörmungarhyggju. PSEQ: 
sjálfsmatskvarði sem metur verkjahörmungarhyggju. SBST: sjálfsmatskvarði sem metur áhættu á að þróa með sér langvinnan verk 
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Tilfellarannsóknir 

Tilfellarannsókn um ræðarann 

Niðurstaða sögu og skoðunnar leiddi í ljós að ræðarinn var búinn þróa með sér hreyfihegðun sem 

viðhélt sársaukanum og leiddi til útlægrar verkjanæmingar (Caneiro o.fl., 2013). Hreyfihegðunin fólst í 

slæmri líkamsstöðu við daglegar athafnir og óæskilegri hreyfistjórn við róður. Við róður leiddi þetta til 

rangs álags á mjóbakssvæði. Sitjandi í hvíld var verkurinn 6/10 á VAS. Það sem framkallaði sársauka 

var seta, frambeygja, róður, hjól, lyftingar og æfingar í ræktinni. Sálfræðilegir- og hugrænir þættir 

spiluðu stóran þátt í viðhaldi verkjanna, það er röng vitneskja um hvaða líkamsstaða væri best fyrir 

hann, líkamsvitund var skert, hafði einangrast frá íþrótt og vinum vegna verkja og forðaðist athafnir 

sem gætu skaddað bakið hans. Hann var metinn með róðraþreksmælingartæki við greiningu og eftir 

meðferð. Var hann bæði metinn klínískt (með þreifingu og samvirkni vöðva) og með tæki sem 

hreyfigreindi bol-, mjaðma- og mjóbakssvæði. Þetta var mælt fyrir og eftir meðferð sem stóð í átta 

vikur. 

 

Tilfellarannsókn um konu 

Niðurstaða sögu og skoðunar leiddu í ljós að konan var búin að þróa með sér varnarhreyfimynstur við 

athafnir sem fólust í frambeygju (Filho, 2014). Hélt mjóbaki í fettu og mjaðmagrind í framsveigju. Hún 

var haldin hörmungarhyggju og röngum hugmyndum varðandi bakið á sér og hélt að hún myndi skaða 

brjóskplötu við frambeygju. Hún var með útlæga verkjanæmingu á réttivöðvum hryggjar (e. erector 

spinae) og samvirkni í kvið- og réttivöðvum baks. Hún lifði kyrrsetulífi og í hvíld var verkurinn 4/10 á 

VAS. Átti erfitt með athafnir daglegs lífs vegna verkjar og var orðin óvinnufær. 

Hún fór til sjúkraþjálfara þremur vikum eftir skaðann þar sem verkurinn fór versnandi (10/10 á 

NRPS (e.numeric pain rating scale)). Meðferð fólst í að teygja á aftanlærisvöðvum og að fetta bakið 

liggjandi á kvið en það gaf lítinn árangur. Var send í segulómun og sást þá útbungun á L4-L5. Sagt að 

það tæki 8-12 vikur fyrir brjóskið að ganga til baka og þyrfti skurðaðgerð væri það ekki gengið til baka 

fyrir þann tíma. Henni var ráðlagt að forðast frambeygju og að ganga stiga á meðan útbungun væri að 

ganga til baka. Hún var enn slæm af verkjum tveimur mánuðum seinna og átti erfitt með athafnir 

daglegs lífs. Hún fékk sterasprautu í mjóbakið sem minnkaði verkinn tímabundið en gat ekki ekki setið 

lengur en 20 mínútur í einu. Hélt að aðgerð væri eini kosturinn en ákvað að gefa sjúkraþjálfun eitt 

tækifæri í viðbót. 

 

Tilfellarannsókn um hjólreiðamanninn 

Niðurstöður sögu og skoðunar leiddu í ljós slæma líkamsstöðu og hreyfistjórn við hjólreiðar og 

setstöðu (Hoof o.fl., 2011). Hann var hokinn og með aftursveigju á mjaðmagrind við þessar stöður og 

juku þær verkinn. Fetta var skert í frambeygju á mjaðmagrind og mjóbakssvæði og brjóstbakssveigja 

var aukin. Liður L4-L5 var ofhreyfanlegur í beygju átt og útlæg verkjanæming á þessu svæði. Vegna 

verkja var hann hættur að keppa og hafði einangrast frá vinum og íþróttum. Hann var verkjalaus í hvíld 

en með 2/10 á NPRS við athafnir daglegs lífs en fór upp í 5/10 við hjólreiðar og við langar setur. Hann 

var metinn með tveggja tíma hjólreiðatúr fyrir og eftir meðferð. Eftir meðferð var hann með BodyGuard 

tæki á mjóbakssvæði sem titraði og pípti ef hann fór út fyrir líkamsstöðuna sem hann átti að halda. 

Hann hafði ekki farið til sjúkraþjálfara áður.  
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Höfundur og 
ártal  

Tegund 
rannsóknar 

Stærð 
úrtaks 

Þátttakendur 
og greining 

Tilgangur Tímabil og 
eftirfylgni 

Niður mælitækja í 
upphafi 

 

(Caneiro, 
N.G, Burnett, 
Campell og 
O´Sullivan, 
2013)  
 

Tilfellarannsókn 1 Ræðari með 
LÓMBV. 
Greindur með 
hreyfistjórnunar- 
röskun með 
samþjöppunar 
álags mynstri í 
beygju átt á 
mjóbakssvæði 
skv. 
Flokkunarkerfi 
O’Sullivan 

Meta árangur 
HVM við 
LÓMBV 

Meðferð 
samanstóð af 5 
meðferðartímum, 
ásamt 
sérsniðnum 
heimaæfingum 
sem hann gerði 
daglega. 
 

Aðalmælitæki: 
Skor í byrjun meðferðar 
NPRS: (mælt 3x með 
reglulegu milli bili í 15 mín 
róðri) 

· stig: 4-5-7/10   

RMDQ: 12/24 
PSFS:  

· Róður: 1/10 

· Lyftingar: 0/10 

· Frambeygja:3/10 
 
Taugapróf neikvæð 

(Filho, 2014) Tilfellarannsókn 1 Kona með 
LÓMBV. Greind 
með 
hreyfingaröskun 
í frambeygju 
skv. 
Flokkunarkerfi 
O’Sullivan.  

Meta árangur 
HVM við 
LÓMBV 

Meðferð 
samanstóð af 12 
tímum á 40 daga 
tímabili. Gerði 
sérsniðnar 
heimaæfingar 
daglega  
 

VAS: 4/10 
ODI: 42% 
FABQ-PA: 19/24 stig 
 
Taugapróf neikvæð 

(Hoof, 
Volkaerts, 
O´Sullivan 
og 
Dankaerts, 
2011) 
 

Tilfellarannsókn 1 Hjólreiðamaður 
með LÓMBV. 
Greindur með 
hreyfistjórnunar- 
röskun á 
mjóbakssvæði í 
beygju átt 
 
 

Meta árangur 
HVM við 
LÓMBV 

Ekki tekið fram 
hversu margir 
meðferðartímar 
en fékk 
sérsniðnar 
heimaæfingar 
sem hann gerði 
daglega.  
 

NPRS: 5-7/10 (við 2 klst 
hjólreiðatúr mælt með 
reglulegu millibili) 
ODI: 6% 
TSK: 38/68 
BodyGuard: 82,2% í 
aftursveigju á mjóbaki 
 
Taugapróf neikvæð 

 
 

Tafla  2 Rannsókn Caneiro o.fl. (2013), Filho (2014) og Hoof o.fl. (2011) 
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Skammstafanir: LÓMBV: langvinnur óskilgreindur mjóbaksverkur. HVM: hugræn virknimeðferð. NPRS: tölulegur verkjakvaði. ODI: sjálfsmatskvarði fyrir færniskerðingar út af 
bakverk. RMDQ: sjálfsmatskvarði fyrir færniskerðingar út af bakverk. PSFS: sjálfsmatskvarði á færniskerðingu sem einstaklingur telur vera mest skertar. FABQ-PA: 
sjálfsmatskvarði sem metur hræðslu og forðunaratferli. TSK: sjálfsmatskvarði sem metur hræðslu við hreyfingar sem tengjast LÓMBV. VAS: sjónrænn verkjakvarði. BodyGuard: 
til að mælta hreyfiútslag á mjóbakssvæði. 

 

Niðurstöður 
 Caneiro o.fl. (2013) (ræðari) Filho (2014) (konan) Hoof o.fl. (2011) (hjólreiðamaðurinn) 
Eftir 8 vikur: 

· NPRS stig: 0-0-2 

· RMDQ stig: 1/24 

· PSFS: Róður: 9/10, lyfta: 8/10, 
frambeygja: 9/10 

 
Verkir við 15 mín róður minnkuðu að 
meðaltali úr 5/10 í 0/10 eftir meðferð.  
 
Eftirfylgni eftir 12 vikur 

· NPRS stig: 0-0-2/10 

· RMDQ stig: 1/24 

· PSFS: róður: 9/10, lyfta: 8/10, 
frambeygja: 9/10 

Gat aftur farið að æfa róður  

Eftir 14 daga gat hún beygt sig eðlilega 
fram og sitið lengur en 20 mín.  
 
Eftirfylgni eftir 12 vikur: 

· VAS: 1-2/10 

· ODI: 14% 

· FABQ-PA : 3/24 
 
Sneri aftur til vinnu og gat gengið í klst. 
á dag 
 

Eftir mánuð 

· NPRS: 0-2/10 við 2 klst hjólreiðatúr 

· ODI: 2% 

· TSK: 30/68 

· BodyGuard: 56,6% í aftursveigju á 
mjóbaki  

 
Gat aftur farið að æfa hjólreiðar  
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Niðurstöður í öllum þremur tilfellunum sýndu marktækan mun á öllum aðal mælitækjunum (Caneiro 

o.fl., 2013; Filho, 2014, Hoof o.fl., 2011). Bætingar leiddu til aukinnar virkni og minni verkja hjá 

einstaklingunum. Hjá ræðaranum sýndu aukamælitæki einnig marktæka bætingu. Þær fólust í 

mælingum á hreyfikeðju (e. kinematics) bols, mjaðma og mjóbaks í róðri, úthaldi vöðva neðri útlima og 

bols. Hjá hjólreiðamanninum var marktækur munur á stöðu mjaðmagrindar og mjóbakssvæði þar sem 

áhersla hafði verið lögð á minni aftursveigju á því svæði. Hjá báðum minnkaði verkur samhliða bættum 

áranguri á þessum mælingum. Eftir HVM hjá konunni gat hún beygt sig eðlilega fram án verkja. Öll 

þrjú tilfellin urðu verkjaminni við athafnir daglegs lífs og gátu snúið sér aftur til þátttöku í íþróttum eða 

starfi. 
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5 Umræður 

Þær rannsóknir sem voru teknar fyrir í þessari samantekt sýndu bættan langtíma árangur bæði í virkni 

og verkjum einstaklinga með LÓMBV. Marktæk breyting var til batnaðar í öllum rannsóknunum á þeim 

mælitækjum sem mæla virkni og magn verkja hjá þátttakendum. Það telst mjög góður árangur þar 

sem hingað til hefur reynst erfitt að þróa meðferð sem sýnir langtímaárangur við LÓMBV (Wand o.fl., 

2009; Wand og O´Connell, 2008; Ferreira, Ferreira Maher, Herbert og Refshauge, 2006; Unsgaard-

Tøndel, Fladmark, Salvesen og Vasseljen, 2010). HVM er margþátta nálgun þar sem tekið er á öllum 

þeim þáttum sem koma að vandamálinu, og því er erfitt að draga einhvern einn þátt út sem veldur 

þessum góða árangri (Fersum o.fl, 2013). Tilgátur hafa verið settar fram um að heildræn nálgun að 

vandamálinu og það að gefa greiningu samkvæmt kerfisbundinni flokkun, sé ein af aðalástæðunum 

fyrir því að meðferðaraðili nái að veita árangursríka meðferð (O’Sullivan, 2011). HVM leggur áherslu á 

að sníða skjólstæðingsmiðaða meðferð sem tekur heildrænt á vandamálinu svo hægt sé að veita 

færnimiðaðar æfingar og virkja þannig einstaklinginn. Rannsóknir hafa sýnt fram á góðan árangur með 

slíkri nálgun (Fersum o.fl, 2013; Asenlof, o.fl, 2005; Hill o.fl., 2010). 

5.1 Skörun sálfélagslegra og líkamlegra þátta 

Í rannsókn Fersum o.fl. (2013) voru marktækar bætingar á breytum sem mæla virkni og verki en HVM 

hópurinn sýndi marktækt betri niðurstöður en SS-ÆM (sértælki stoðkerfis- og 

æfingameðferðarhópurinn) hópurinn. Ánægja með meðferðina var þrisvar sinnum meiri hjá HVM 

hópnum en SS-ÆM hópnum. Líkleg ástæða er áherslan á gott meðferðarsamband og 

skjólstæðingsmiðaða nálgun sem höfð er að leiðarljósi í HVM (Asenlof o.fl., 2005. Marktæk bæting 

varð á þeim breytum sem mæla hugræna og sálfélagslega þætti, bæði í rannsókn Fersum o.fl. (2013) 

og O’Sullivan o.fl. (2015). Hins vegar voru ekki marktækar breytingar á mælitækjum í rannsóknunum 

sem mældu líkamlega þætti það er hreyfiútslag í mjóbaki, setstöður og daglega virkni. Niðurstöðurnar 

benda því til að breyting á sálfélagslegum og hugrænum þáttum hafi meira að segja varðandi virkni og 

verki heldur en breyting á líkamlegum þáttum. Rannsóknir hafa sýnt fram á að aukin vöðvavirkni í 

bakvöðvum er nátengd ýmsum hugrænum kvillum eins og ofurathygli, neikvæðum hugsunum og 

hræðslu (Lewis, Holmes, Woby, Hindle og Fowler, 2012). Verkjahörmungarhyggja og hræðsla við 

verkinn veldur aukinni vanvirkni og verk. Hefur þetta bein áhrif á líkamlega þætti( einstaklingur stífir sig 

af), taugavöðva (ósamræmi í virkjanamynstri vöðva) og taugalífeðlisfræðilega þætti (útlæg og miðlæg 

verkjanæming)(Geisser, Haig, Wallbom og Wiggert, 2004). Þegar einstaklingur hefur mótað með sér 

jákvæðari hugsunarhátt gagnvart bakinu, það er minni hræðslu og hörmungarhyggju, hefur það þau 

áhrif að verkir minnka (Zusman, 2002) og því hugsanlegt að aukin virkni verði í hvolffleti 

framennissvæðis (Seminowicz og Davis, 2006) sem þá sendir aukin hamlandi boð á miðheila (Baliki, 

o.fl., 2006). Eykst því virknin í sársaukahömlunarkerfinu eins og lesa má út úr mynd 1 (Wand og 

O'Connell, 2008). Þetta undirstrikar enn frekar að hugur og líkami eru órjúfanlega tengd (Campell og 

Edwards, 2009). 

HVM samtvinnar líkamlega og sálfélagslega þætti í eina meðferð sem er hugsanlega eitt af 

lykilatriðum góðs árangurs meðferðarinnar (Lewis o.fl, 2012). Rannsóknir hafa sýnt að það að veita 
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sálfélagslega og æfingameðferð hvora í sínu lagi, en ekki samtvinnað, gefur ekki betri árangur en að 

veita einungis annað þessara meðferðaforma (Smeets o.fl., 2006). Því er nauðsynlegt að samtvinna 

þessa þætti í eina meðferð líkt og gert er í HVM til þess að betri árangur náist. Í slembiröðuðu 

samanburðarrannsókninni voru sálfélagslegir þættir ekki meðhöndlaðir hjá SS-ÆM hópnum enda var 

minni árangur í þeim hóp. Góður árangur þess að samtvinna þessa þætti í meðferð, endurspelgar 

lífeðlisfræðilegt samspil þeirra og því ekki árangursríkt að meðhöndla þá aðskilið (Wand og O'Connell, 

2008). 

5.2 Ólík tilfelli og ólíkar nálganir 

Það sem viðheldur mjóbaksverk er ólíkt milli einstaklinga og mismunandi hversu stóran hluta 

lífsálfélagslegir þættir spila inní (O’Sullivan, 2005). Flokkunarkerfi O’Sullivan (2005) tekur til allra þeirra 

þátta sem koma að vandanum og flokkar einstaklinga í undirflokka sem byggja á undirliggjandi kvillum 

sem viðhalda verkjunum. Vægi á milli undirliggjandi þátta er mismunandi á milli einstaklinga og til 

dæmis eru ekki allir þeir sem eru haldnir LÓMBV með sálfélagslegan kvilla (Boersma og Linton, 2006). 

Hjólreiðamaðurinn (Hoof o.fl., 2011) var ekki með sálfélagslegt vandamál sem viðhélt verknum heldur 

var það fyrst og fremst skert hreyfistjórn. Þessi slæma hreyfistjórn sem hann hafði mótað með sér 

ómeðvitað var aðalþátturinn í þróun mjóbaksverks hjá honum. Þegar reynt var að leiðrétta 

stöðustjórnunina og láta hann sitja með meiri framsveigju á mjaðmagrind varð hann fljótt þreyttur í 

bakvöðvunum og stífur og datt fljótlega aftur í sína vanalegu stöðu. Skert úthald bakvöðva sést 

gjarnan hjá einstaklingum með mjóbaksverki (O'Sullivan, Mitchell, Bulich, Waller og Holte, 2006b; 

Srinivasan, 2007; Caldwell, McNair og Williams, 2003). Að sitja með miðstöðu á mjaðmagrind (eins og 

einblínt var á með hjólreiðamanninn) virkjar aðalbakvöðvana og eykur því úthald þeirra (O'Sullivan, 

o.fl., 2006; O'Sullivan, Mitchell o.fl, 2006b; Dankaerts, O'Sullivan, Burnett og Straker, 2006). Aftur á 

móti þegar aftursveigja er á mjaðmagrind verður slökun á bakréttuvöðvum (e. flexion-relaxation) 

(O'Sullivan o.fl., 2009) og það hefur því bein áhrif á úthald bakvöðva þar sem þeir eru ekki virkir 

(O'Sullivan, Mitchell, Bulich, Waller og Holte, 2006b). Hjólreiðamaðurinn framkvæmdi 

einstaklingsmiðaðar æfingar daglega sem miðuðu að því að ná stjórn á framsveigju á mjaðmagrind og 

samtvinna þessa tækni inn í daglegar athafnir og hjólreiðar. Náði hann að halda réttri stöðu á 

mjaðmagrind í lok meðferðar og varð laus við verk (Hoof o.fl., 2011). Þetta gefur til kynna að þarna 

spilaði hreyfistjórn aðalþáttinn í viðhaldi verksins í stað skerts úthalds bakvöðvana sem var í raun 

afleiðing af skertri hreyfistjórn (O'Sullivan o.fl., 2009)  

Ástæðan fyrir góðum árangri hjá ræðaranum í rannsókn Caneiro o.fl. (2013), var talin vera breytt 

hreyfistjórnun á mjaðmahryggsvæði, aukið úthald bak- og mjaðmavöðva og aukinn liðleiki. Meðferðin 

bætti hjá honum hreyfistjórnina og þar með dreifðist álagið betur á allt mjóbakssvæðið og minnkaði 

staðbundið tog og álag. Ásamt þessu þurfti að leggja mikla áherslu á hugræna þætti eins og fræða 

hann um ákjósanlega líkamstöðu og uppræta ranghugmyndir um bakið og hræðslu hans við að setja 

álag á það. Notkun sjónrænnar endurgjafar með speglum og upptökum gerði hann meðvitaðri um 

líkamsvitund sína og minnkaði ógnina sem stafaði af sársaukanum. Hugmyndir eru um að með 

þesskonar þjálfun er mögulega verið að hafa áhrif á miðtaugakerfið (McCabe o.fl., 2003). Sambland 

þessara þátta, eins og breytt líkamsstaða, aukið sjálfstraust, bætt líkamsvitund, minni ógn af verknum 
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og minni samvirkni vöðva hafa hugsanlega hjálpað ræðaranum að snúa sér aftur að róðri verkjalaus 

(Caneiro o.fl., 2013). Þetta gaf honum færi á að bæta ástand sitt án þess að vekja upp sársauka við 

þær hreyfingar sem áður framkölluðu verk hjá honum. Hjá konunni í rannsókn Filho (2014) þurfti að 

leggja mesta áherslu á hugræna og sálræna þætti sem og fræðslu svo hægt væri að veita henni 

stigvaxandi æfingar á frambeygju og ráðleggingar um breytingu á lífsstíl. 

5.3 Ráðleggingar frá heilbrigðisstarfsfólki 

Bæði ræðarinn (Caneiro, 2013) og konan (Filho, 2014) höfðu áður fengið meðferðir með 

líflæknisfræðilegri nálgun þar sem farið var eftir eðli og einkennum verksins. Hvorug höfðu þau fengið 

bót sinna meina (Filho, 2014; Caneiro, 2013). Þar sem líflæknisfræðileg nálgun einblínir á einn þátt þá 

er talað um einþátta nálgun. Slíkar nálganir geta í raun ýtt undir langvinnan vanda, þ.e einstaklingur 

fer á milli meðferðaraðlila, fær mismunandi greiningar, nær einungis skammtíma árangri og snjóboltinn 

stækkar. Einþátta nálgun í meðferð getur ýtt undir hræðsluhegðun, hörmungarhyggju, ofurathygli og 

afleiðingin getur orðið vítahringur verkja og vanvirknis (Brown, 2009). Ræðarinn hafði þróað með sér 

breytt hreyfimynstur og stífað sig af og konan var með skerta hreyfigetu í frambeygju á mjóbaki (Filho, 

2014; Caneiro, 2013). Konan hafði þróað þessa skertu hreyfigetu með sér eftir að henni var tilkynnt að 

útbungun á brjóski hefði sést á segulómun og því þyrfti hún að passa bakið á meðan það væri að 

ganga til baka. Hjá ræðaranum hafði m.a verið talið að veikir bolvöðvar væri ástæða mjóbakverksins 

og því mikil áhersla lögð á að styrkja þá. Ástæðan fyrir þessum skerðingum er hugsanlega tengd fyrri 

meðferðum hjá þeim báðum og ráðleggingum frá heilbrigðisstarfsfólki. Dæmi eru um að snemmbær 

segulómun þegar bráður verkur á sér stað geti haft þau áhrif á einstaklinginn að hann verði hræddur 

og mikli verkinn fyrir sér og þar af leiðandi lengist bataferlið (Webster, Bauer, Choi, Cifuentes, 

Pransky, 2013). Stór hópur sjúklinga með langvarandi mjóbaksverki trúa því að bak þeirra sé 

viðkvæmt og að verkurinn sé tilkominn vegna vankanta í stoðkerfinu sem viðhaldi honum (Bunzli, 

Smith, Schutze, & O´Sullivan, 2015). Það sem ýtir undir þennan hugsunarhátt eru yfirleitt ráðleggingar 

frá heilbrigðisstarfsfólki meðal annars með útkomu úr segulómun af baki. 

5.4 Árangur stöðugleikaæfinga 

Stöðugleikaæfingar eru algengt meðferðarform í meðhöndlun bakverkja þar sem einstaklingnum eru 

kenndar stöðugleikaæfingar fyrir kvið og bak til að halda betur við hryggjarsúlu (Ferreira o.fl., 2007; 

Unsgaard-Tøndel o.fl., 2010; Costa, o.fl., 2009). Þeim er kennt að því meiri stöðugleiki því betra. Þessi 

nálgun kennir einstaklingum að spenna stöðugleikavöðva (grindarbotn, kviðarþvervöðvi og 

margklofavöðvi mjóbaks) áður en þeir hreyfa sig eða setja þunga á bakið. Fyrri meðferð hjá 

ræðaranum miðaði að því að styrkja bolvöðvana ásamt áherslum á að sitja beinn í baki. Meðferðin var 

árangurslaus. Hvort þetta hreyfimynstur sem hann hafði mótað sér og mikil samvirkni vöðva hafi verið 

afleiðing fyrri meðferðar er ekki vitað, en ræðari tók það fram að meðferðin hefði aukið á magn verkja 

og vanvirknis (Caneiro o.fl., 2013). Að þróa með sér slæmt hreyfimynstur og meðfylgjandi samvirkni 

vöðva leiðir til óeðlilegs álags og þyngdardreifingar á mjóbak við athafnir og getur það valdið verk 

(O´Sullivan, 2005). Fjöldi rannsókna hafa sýnt fram á að stöðugleika æfingar fyrir hrygginn sýna ekki 

fram á betri árangur en meðferðir á borð við sértæka stoðkerfismeðferð og almenna æfingarmeðferð 

(Critchley, Ratcliffe, Noonan, Jones og Hurley, 2007; Ferreira, o.fl., 2007; Koumantakis, Watson og 
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Oldham, 2005; Unsgaard-Tøndel o.fl., 2010;). Samt sem áður er þessi nálgun enn notuð í klíník þrátt 

fyrir vísbendingar um að oft liggi annað að baki en ónógur stöðugleiki (O´Sullivan, 2011). 

Tilfellarannsóknin um ræðarann storkar þeirri útbreiddu skoðun að LÓMBV ætti að vera meðhöndlaður 

með því að þjálfa eðlilega líkamsstöðu og bæta styrk bolvöðva (Hodges, van den Hoorn, Dawson og 

Cholewicki, 2009). Vissulega er þó styrkur bolvöðva og úthald þeirra nauðsynlegt sérstaklega til að 

koma í veg fyrir að bráður mjóbaksverkur endurtaki sig. Einnig hefur það sýnt fram á árangur hjá 

sumum einstaklingum með LÓMBV og hefur aukinn styrkur minnkað verki og vanvirkni (Ferreira o.fl., 

2006). Ef merki eru um veika bolvöðva hjá einstakling með LÓMBV er það ábending fyrir 

stöðugleikaæfingar en þær þurfa að vera sértækar fyrir hvern og einn. Ásamt þessu þarf að skoða 

hvort virkjanamynstur vöðva sé rétt og uppræta hræðslu við að setja álag á bakið (Ferreira, o.fl., 

2007). Annars er hætt við að einstaklingur einblíni á að stífa svæðið af þar sem verkurinn er til að verja 

það (O´Sullivan, 2005). Þetta var einmitt vandamálið hjá ræðaranum. Hann var með mikla samvirkni 

vöðva og aukna vöðvavirkni á mjóbaksvæðinu þar sem verkurinn var sem hindraði fullan hreyfiferil 

(Caneiro o.fl., 2013). Aukinn bolvöðvavirkni hefur einmitt sýnt fram á aukinn stífleika í bol (Moorhouse 

og Granata, 2005). Aftur á móti eftir að hugrænu þættirnir voru upprættir þá náði hann aukinni beygju í 

mjóbakið, auknum liðleika við róður og verkir minnkuðu samhliða. Eftir fræðslu og hugræna meðferð 

fæst betri árangur í að uppræta slæm hreyfimynstur og að slaka á spenntum vöðvum (Wand o.fl., 

2012; Wideman, Adams og Sullivan, 2009; Lewis, Holmes, Woby, Hindle og Fowler, 2012). 

Rannsóknir hafa bent á að það sem er einkennandi fyrir hreyfistjórn einstaklinga með LÓMBV sé 

eftirfarandi: 

1. Aukin samvirkni á bolvöðvum (Hodges o.fl., 2009) og varnarstöður fyrir hrygginn (guarded 

spinal movements) (Geisser o.fl, 2004). 

2. Ofvirkir bolvöðvar (réttivöðvar hryggja, margklofavöðvar mjóbaks, grindarbotn og 

kviðarþvervöðvi) hjá einstaklingum með LÓMBV (Dankaerts, o.fl., 2009; Dankaerts o.fl, 

2006a). 

3. Síspenna í bakvöðvum (Dankaerts, o.fl., 2009). 

4. Kviðvöðvar spennast of snemma þegar handleggir eru hreyfðir (Gubler, o.fl., 2010). 

5. Stundum er ofvöxtur í vöðvum á borð við margklofavöðva og ferhyrnuvöðva lenda 

(e.quadratus lumborum) hjá íþróttafólki með LÓMBV- (Hides, o.fl., 2008) 

Þessar upplýsingar gefa til kynna að meta þarf nákvæmlega hvern og einn sem er með LÓMBV áður 

en stöðugleikaæfingar eru gefnar og nauðsyn þess að uppræta neikvæða hugræna þætti samhliða 

(O’Sullivan, 2011). 

5.5 Takmarkanir 

5.5.1 Tilfellarannsóknir 

Tilfellarannsóknirnar sem teknar voru fyrir sýndu allar marktækar bætingar. Samt sem áður er ekki 

hægt að fullyrða að meðferðin myndi henta öðrum einstaklingum með svipuð vandamál. Markmið 
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þessara þriggja rannsókna var að styðja við þá hugmynd um mikilvægi þess að flokka einstaklinga 

sértækt svo hægt sé að gefa skjólstæðingsmiðaða meðferð sem tekur heilrænt á vandamáli 

einstaklingsins og undirliggjandi þáttum. Í rannsókn Caneiro o.fl. (2013) var þreifing notuð til að meta 

samvirkni vöðva í kyrrstöðu og á hreyfingu hjá ræðaranum. Áreiðanleiki og réttmæti þessara aðferða 

hefur ekki verið metin en framtíðarransóknir ættu að notast við EMG mælingar til að auka réttmæti. Í 

rannsókn Hoof o.fl. (2011) um hjólreiðamanninn var lögð áhersla á að breyta hreyfistjórninni hjá 

honum með það að markmiði að ná aukinni framsveigju á mjaðmagrind í stað þess að breyta 

stillingum á hjóli til að ná þessari stöðu. Til dæmis að breyta stillingum á hnakki í meiri frambeygju 

hjálpar til við að ná aukinni frambeygju á mjaðmagrind (Bressel og Larson, 2003). Frekari rannsókna 

er þörf um mikilvægi þess að breyta stillingum á hjóli eða hreyfistjórn, en bæði hafa áhrif að ná aukinni 

framsveigju á mjaðmagrind. Einnig var ekki vitað hversu mikið BodyGuard mælitækið spilaði inn í 

bætta hreyfistjórn. Þar sem stöðustjórnun hjá einstaklingum með LÓMBV er yfirleitt skert (O´Sullivan 

o.fl., 2003) þá hjálpaði BodyGuard mælitækið hjólreiðamanninum að þjálfa rétta stöðu á mjaðmagrind 

og pípti ef hann fór út fyrir stöðuna. Frekari rannsókna er þörf til að meta mikilvægi þess að notast við 

BodyGuard til að bæta stöðu mjaðmagrindar. Í báðum tilfellarannsóknunum væri næsta skref að 

framkvæma slembiraðaða samanburðarrannsókn með báðum kynjum og hóp með ólíkari 

einstaklingum. 

5.5.2 Samanburðar- og hóprannsóknin 

Í rannsókn Fersum o.fl. (2013) eru teknar fram nokkrar takmarkanir varðandi aðferðarfræðina sem 

geta skekkt niðustöður. Í fyrsta lagi komu þátttakendur úr mismunandi áttum innan heilbrigðiskerfisins. 

Sumir þátttakendur komu frá heilsugæslu, aðrir frá sérfræðingum en einnig voru þátttakendur fengnir í 

gegnum auglýsingar í blöðum. Í öðru vali var markmiðið að taka inn þátttakendur sem væru 

óvinnufærir vegna bakverkja (e. disabling low-back pain) en það er skilgreint sem ODI stig >25% 

(Webb o.fl, 2003). Meðaltals ODI stig í upphafi rannsóknarinnar voru rétt undir þessu viðmiði eða 24% 

í SS-ÆM hópnum og 21,3% í HVM hópnum. Því voru þátttakendurnir með meðalmikinn bakverk í 

upphafi rannsóknar en voru ekki óvinnufærir vegna bakverks. Margþátta eðli meðferðarinnar gerir það 

að verkum að ekki er hægt að draga neinar ályktanir um hvaða þáttur hafði mestu áhrifin á 

niðustöðurnar (Fersum o.fl, 2013). Takmarkanir voru einnig teknar fram í hóprannsókn O’Sullivan o.fl. 

(2015). Í fyrsta lagi voru þátttakendur fáir. Í öðru lagi voru annars flokks spurningarlistar ekki teknir 

aftur í þriggja mánaða eftirfylgninni og annars flokks líkamlegu mælingarnar. Ástæðan fyrir því var 

meðal annars skortur á tíma, en eftirfylgnimælingar áttu að fara fram þremur, sex og tólf mánuðum 

eftir að rannsókn var lokið. Skortur á samanburðarhópi gerir það að verkum að ekki er hægt að útiloka 

eðlilegan bata yfir tíma. Rannsóknirnar tvær meta árangur meðferðinnar hjá ólíkum hópum en það 

sést á mismunandi ODI stigum í upphafi rannsóknanna. Annars vegar voru þátttakendur í rannsókn 

O’Sullivan o.fl. (2015) óvinnufærir vegna bakverks en hins vegar voru þátttakendur í rannsókn Fersum 

o.fl. (2013) með meðalslæman bakverk. Rannsóknirnar í samantektinni eru fáar og ekki 

hágæðarannsóknir.  
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5.5.3 Hindranir sem þarf að yfirstíga áður en meðferðin er notuð í klíník 

Það sem takmarkar notagildi meðferðarinnar í klíník er að meðferðaraðili þarf að afla sér sérþekkingar 

og þjálfun í að veita HVM en einnig þarf að hafa reynslu í stoðkerfissjúkraþjálfun (Fersum o.fl., 2013). 

Að auki þarf meðferðaraðili að hafa þekkingu á þeim lífsálfélagslegu þáttum sem að vandanum koma. 

Rannsóknir gefa til kynna að heilbrigðisstarfsmenn eiga oft erfitt með að finna sálfélagslega 

áhættuþætti hjá skjólstæðingum sínum en það er lykilþáttur svo að hægt sé að veita árangursríka 

meðferð (Hill, Vohora, Dunn, Main og Hay, 2010). Gott meðferðarsamband er mikilvægt og hefur það 

áhrif á meðferðarheldni og árangur meðferðar. Það sem skiptir máli eru samskiptahæfileikar 

heilbrigðisstarfsmanns, samkennd, áhugahvatning, stuðningur, sveigjanleg meðferðaráætlun og að 

heilbrigðisstarfsmaður sé traustvekjandi (Hartman, 2009). Annað sem spilar stóran þátt eru væntingar 

skjólstæðingsins og að hann trúi á góðan árangur (Goubert o.fl, 2005). Í HVM er mikil áhersla lögð á 

að einstaklingur sé virkur þátttakandi í meðferðinni en ekki móttakandi óvirkrar meðferðar en það getur 

verið takmarkandi þáttur ef þú ert að vinna með einstakling með litla áhugahvöt (Fersum o.fl., 2013). 

Til þess að árangur náist í meðferð bakverkja er mikilvægt að hafa alla þessa ofangreindu þætti í 

huga. Nauðsynlegt er að heilbrigðistarfsmenn leiti frá líflæknisfræðilega módelinu og þrói hæfileika í 

að horfa á vandann útfrá stærra sjónarhorni. 
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6 Ályktun 

Árangursríkt er að flokka einstaklinga með LÓMBV samkvæmt flokkunarkerfi O’Sullivan og meðhöndla 

með lífsálfélagslegri nálgun líkt og gert er í HVM. Samantektin er þó takmörkuð þar sem aðeins er 

stuðst við fimm rannsóknir og aðeins ein þeirra er slembiröðuð samanburðarrannsókn. Erfiðlega hefur 

gengið að þróa árangursríka meðferð við LÓMBV og því er þörf að heilbrigðisstarfsmenn tileinki sér 

lífsálfélagslegt viðhorf. 

 

   

Mynd 4- Tengsl milli verkja, neikvæðra hugrænna þátta og virkni 

Sterk tengsl eru á milli verkja og vanvirknis. Árangursríkt er að vinna með neikvæða hugræna þætti hjá 

einstaklingum með LÓMBV, þá eykst virknin og verkir minnka einsog sjá má á skýringarmyndinni 

hægra megin (Mynd er ályktun höfunda). 

 

Rannsóknir hafa sýnt að verði einstaklingur virkari þá minnki verkir (Wertli o.fl., 2014)(sjá mynd 4). 

Vísbendingar liggja einnig fyrir að þegar unnið er með neikvæða hugræna þætti þá er talið auðveldara 

að virkja einstakling og útkoman verður minni verkir (Linton, 2000; Thibault o.fl., 2008; van den Hout 

o.fl., 2001; Sieben o.fl., 2005). Þrátt fyrir þessa vitneskju hefur illa gengið að uppræta LÓMBV og 

gegnum tíðina hafa meðferðir einblínt staðbundið á bakverkinn. Meðferðir hafa einungis skilað 

skammvinnum árangri þar sem lítil áhersla er lögð á sálfélagslega þætti (Sullivan, 2011). Því má álykta 

mikilvægi þess að fræða einstakling og uppræta neikvæða hugræna þætti sem viðhalda LÓMBV og 

samtvinna svo við virka meðferð. Þessir hugrænu þættir eru fyrst og fremst verkjahörmungarhyggja og 

hræðsla við verk en eins og áður hefur verið nefnt í þessari samantekt þá liggja sterkar vísbendingar 

fyrir um að það sé mikilvægur þáttur í viðhaldi LÓMBV. Talið er að uppræta slíka hugræna þætti megi 

draga úr hræðslu- og forðunaratferli hjá einstaklingnum. Því er talið að meðhöndlun hugrænna þátta 

og samtvinna virkni, skuli vera fyrsta skrefið í meðhöndlun einstaklinga með LÓMBV líkt og gert er í 

HVM. 
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Ætli meðferðaraðilar að tileinka sér lífsálfélagslegt sjónarhorn þurfa þeir að hafa eftirfarandi þætti í 

huga: 

1. Átta sig á flóknu samspili lífsálfélagslegra þátta í LÓMBV (Sullivan, 2011) 

2. Tileinka sér áhugahvetjandi samtalstækni og móta þannig betra meðferðarsamband og 

koma auga á í gegnum sögu fólks auga á sálfélagslega áhættuþætti í (Hartman, 2009) 

3. Greina skilgreindan bakverk frá óskilgreindum (O’Sullivan, 2011) 

4. Átta sig á óhjálplegum hugrænum þáttum hjá skjólstæðingum 

5. Átta sig á taugalífeðlisfræðilega þættinum, þ.e miðlægri og útlægri verkjanæmingu 

6. Flokka einstaklinga með LÓMBV samkvæmt flokkunarkerfi Peter O’Sullivan 

7. Hæfni í að greina á milli hreyfingaröskunar og hreyfistjórnarröskunar (O’Sullivan, 2005) 

8. Venja sig á notkun mælitækja sem meta hvort einstaklingur sé með áhættuþætti í viðhaldi 

LÓMBV svo hægt sé að veita skilvirkari meðferð (O’Sullivan, 2011) 

 

Þar sem HVM hefur sýnt fram á jákvæða útkomu væri forvitnilegt að vita hvort að skipulag 

hafi breyst í miðtaugakerfinu. Það er vitað að einstaklingar með LÓMBV eru með breytta uppröðun 

á heilaberki af verkjasvæðinu. Það sem er hins vegar ekki vitað hvort og hvernig þetta breytist þegar 

meðferð hefur jákvæð áhrif á verki og vanvirkni (Tsao, 2010. Spurning er hvort þeir sem eru með 

LÓMBV, en skána, séu áfram með breytta uppröðun á heilaberki sem svo getur útskýrt afhverju þeim 

er hættara við endurteknum verk heldur en öðrum. Áframhaldandi rannsóknir á HVM ættu því að hafa 

í huga að meta heilabreytingar fyrir og eftir meðferð og móta því hana með því að reyna að hafa meiri 

áhrif á miðtaugakerfið. Einungis ein slembiröðuð samanburðarrannsókn á HVM hefur verið gerð þar 

sem einstaklingar voru ekki mjög vanvirkir. Framtíðarrannsóknir væru t.d. að gera aðra slembiraðaða 

samanburðarrannsókn þar sem einstaklingar væru vanvirkari svo hægt sé að sannreyna árangur 

meðferðarinnar fyrir breiðari hóp og nauðsyn flokkunarkerfisins. 
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Fylgiskjöl 

Fylgiskjal 1 

 

Mælitæki og spurningalistar notuð í rannsóknunum 

BBQ: 

Back Beliefs Questionnaire. Sjálfsmatskvarði sem metur hugmyndir fólks um bak. Stig á bilinu 9-45 

þar sem lág stig segja til um neikvæðar hugmyndir um bak (Buchbinder og Jolley, 2005). 

BodyGurard 

Lítið tæki sem fest er á einstakling og notað til að mæla hreyfiútslag m.a fyrir mjóbak. Hefur lítil 

áhrif á hreyfingu einstaklingsins. Hægt að stilla tækið á visst hreyfiútslag sem einstaklingur á að halda 

og gefur frá sér hljóð fari hann út fyrir þá hreyfingu (O’Sullivan, Verschueren, Pans, Smets, Dekelver 

og Dankaerts, 2012) 

DASS-21: 

21 Item, depression, anxiety and stress scale. Sjálfsmatskvarði sem metur einkenni þunglyndis, 

kvíða og streitu, byggður á 42 fullyrðingum sem skiptast í 3 hluta. (Lovibond og Lovibond, 1995) 

FABQ-PA: 

Fear Avoidance Beliefs Questionnaire Physical activity dimension. Sjálfsmatskvarði sem metur 

hvaða hugmyndir einstaklingar hafa gagnvart mjóbaksverk og hversu mikið hræðslu og 

forðunaratferli  þeir sýna við hreyfingar. Skor frá 0-24 stig, þar sem 24 stig þýðir mikil 

hræðsluforðunarhegðun gagnvart mjóbaksverknum við hreyfingar (Waddel, Newton, Henderson og 

Somerville, 1993)  

HSCL-25: 

Hopkins Symptoms Checklist. Sjálfsmatskvarði sem metur einkenni kvíða og þunglyndis. 10 

spurningar um kvíða og 10 um þunglyndi. (Sandanger, Moum, Ingebrigsten, Dalgard, Sorensen og 

Bruusgaard, 1998) 

ODI: 

Oswestry Disability Index questionnaire. Sjálfsmatskvarði sem metur hversu mikil færniskerðing er 

út af bakverk. Frá 0-100% þar sem 0% er engin skerðing en 100% mjög mikil skerðing og 

einstaklingur er rúmliggjandi (Fairbank og Pynsent, 2000)  

PCS:  

Pain Catastrophizing Scale. Sjálfsmatskvarði sem metur verkjahörmungarhyggju. Stig á bilinu 0-52, 

því hærri stig, því meiri hörmungarhyggja  (Sullivan, Adams, Sullivan, 2004). 
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PINRS/NPRS: 

Pain Intensity Numerical Rating Scale. Sjálfsmatskvarði þar sem einstaklingur metur verk sinn 

munnlega á skala 0-10 þar sem 0 er enginn verkur og 10 mestu hugsanlegi verkur (Jensen MP, 

McFarland 1993). 

PSEQ:  

Pain Self Efficacy Questionnaire. Spurningalisti sem metur sjálfstraust til verka hjá fólki með verk. 

Stig gefin á bilinu 0-60 þar sem 0 segir til um mjög lítið sjálfstraust til verka og 60 segir til um mikið 

sjálfstraust til verka. (Nicholas, 2007) 

PSFS:  

Pain specific functional scale. Sjálfsmatskvarði sem metur færniskerðingu við athafnir sem 

einstaklingur velurá sjlfur og telur vera mest skertar. Skor 0-10, þar sem 0 merkir hámarksskerðing 

(Stratford, Gill, Westway og Blinkley, 1995) 

PSQ: 

Patient satisfaction questionnaire. Metur ánægju sjúklinga með veitta heilbrigðisþjónustu. Stig á 

bilinu 18-90 þar sem 18 segir til um mikla ánægju og 90 um mikla óánægju með heilbrigðisþjónustu 

(Ware, Snyder, Wright og Davies,1983). 

RMDQ: 

Roland Morris Disability questionnaire: Sjálfsmatskvarði sem metur færniskerðingu hjá 

einstaklingum með mjóbaksverk. Skor frá 0-24 þar sem 0 merkir engin skerðing og 24 mjög mikil 

skerðing (Roland og Fairbank, 2000) 

SBST: 

Start Back Screening tool. Metur áhættu einstaklinga að þróa með sér langvinnan verk. Níu 

spurningar og stig gefin á bilinu 0-9. Þrjú stig eða minna segir til um litla áhættu og 4 stig eða meira 

segir til um mikla eða meðaláhættu (Hill, Whitehurst, Lewis, Byan, Dunn, Foster o.fl, 2011). 

TSK: 

Tampa scale for kinesiophobia. Sjálfsmatskvarði sem metur hræðslu við hreyfingar sem tengjast 

langvinnum mjóbaksverk. Skor 0-68, þar sem 68 merkir mjög mikil hræðsla við hreyfingar (Roelofs, 

Goubert, Peters, Vlaeyen og Crombez, 2004). 
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