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„Much of your pain is the bitter potion by which 

the physician within you heals your sick self“ 

Khalil Gibran 
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Útdráttur 

Langvinnir verkir eru alvarlegt heilsufarsvandamál í nútíma þjóðfélagi, þeir geta haft 

hamlandi áhrif á andlega og líkamlega heilsu fólks og skert heilsutengd lífsgæði þeirra. 

Kostnaður fyrir einstaklinginn og þjóðfélagið er mikill, bæði hvað varðar beinan og óbeinan 

kostnað. Algengustu meðferðir sem notaðar eru við langvinnum verkjum hafa reynst 

ófullnægjandi og skortir hagnýt meðferðarform með tilliti til árangurs og kostnaðar. TRT-

námskeið samanstendur af núvitund og triggerpunktanuddi, þær aðferðir hafa einar og sér 

sýnt fram á gagnsemi við langvinnum verkjum. Markmiðið var að skoða hvort samþætting 

þeirra í meðferðarform þar sem einstaklingar geta framkvæmt æfingarnar sjálfir myndi nýtast 

sem bjargráð við langvinnum verkjum. Tilgangur rannsóknarinnar var að framkvæma 

forprófun til að kanna áhrif TRT- námskeiðs á heilsutengd lífsgæði, styrk verkja og áhrif 

verkja á daglegt líf meðal einstaklinga með langvinna verki. Unnið var úr megindlegum 

gögnum sem aflað var með spurningalistunum SF-36 og BPI ásamt spurningalista sem 

hannaður var af rannsakendum og innihélt opnar spurningar um námskeiðið. Niðurstöðurnar 

sýndu að ekki var marktækur munur á milli mælinga á líkamlegu heilsufari (t(8) = -1,214; 

p<0,05) en marktækur munur reyndist vera á sálrænu heilsufari (t(8) = -2,428; p<0,041) 

heilsutengdra lífsgæða, styrk verkja t(8) = 3,556; p<0,05) og hversu mikið verkir trufluðu 

daglegar athafnir (t(8) = 3,629; p<0,05). Út frá niðurstöðum teljum við að forprófunin hafi 

sýnt fram á að forsendur séu fyrir því að framkvæmd verði frekari rannsókn til að skoða 

áhrifin í stærra úrtaki. 

Lykilorð: Langvinnir verkir, stoðkerfisverkir, bjargráð, heilsutengd lífsgæði, 

núvitund, triggerpunktar. 
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Abstract 

Chronic pain and TRT-Tissue release technique 

Trigger points and mindfulness-based therapy as a integrated treatment for chronic 

pain  

Chronic pain is a serious health problem in modern society, they can have disabling effect on 

both physical and psychological health and have detrimental effect on health related quality 

of life. Current treatments have shown inadequate results for pain relief and is there a need 

for a practical and functional treatment approach. TRT-Tissue Release Technique involves 

integrating different treatment approaches that have been shown to be somewhat successful in 

treating chronic pain like mindfulness based interventions and trigger point therapy. The goal 

of this pilot study was to explore the effects of TRT- course on participants in terms of 

health-related quality of life, pain severity and interference with daily life. Those indexes 

were measured with data from nine participants using SF-36 and BPI questionnaires and a 

questioner with open ended questions designed by the researchers was used to shed a better 

light on the results. The results indicated that there was no significant difference in the 

physical component of health related quality of life but there was a significant difference in 

the mental component of health related quality of life, pain severity index and pain 

interference index. From the results of this pilot study we believe that there are grounds for 

further research on the effects of TRT in chronic pain. 

Keywords: Chronic pain, muskuloskeletal pain, coping, health related quality 

of life, mindfulness, trigger points. 
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Langvinnir verkir geta haft áhrif á allar hliðar lífsins og valdið mikilli líkamlegri og 

andlegri þjáningu (Turk, Wilson og Cahana, 2011; Tüzün, 2007). Þeir eru víðtækt og útbreitt 

vandamál sem er nátengt sálrænum kvillum líkt og þunglyndi og kvíða (Breivik, Collett, 

Ventafridda, Cohen og Gallacher, 2006; Gureje, Von Korff, Simon og Gater, 1998; Turk, 

o.fl, 2011). Langvinnir verkir hafa ekki eingöngu neikvæð áhrif á einstaklinginn heldur 

einnig hans nánustu fjölskyldu, vinnuveitenda, heilbrigðiskerfið og samfélagið (Turk o.fl., 

2011; Tüzün, 2007; West, Usher, Foster og Stewart, 2012). Langvinnir verkir almennt og 

stoðkerfisverkir hafa neikvæð áhrif á hvernig einstaklingar meta heilsutengd lífsgæði sín 

(Tüzün, 2007; Þorbjörg Jónsdóttir, 2007). Trú á eigin getu (e. self-efficacy) hefur jafnframt 

mikið um það að segja hvernig einstaklingar takast á við verki og hvernig bjargráð þeir nýta 

sér (Vancleef og Peters, 2011). 

Langvinnir verkir eru ein algengasta ástæða þess að einstaklingar leita til 

heilbrigðiskerfisins en samkvæmt rannsókn WHO eru að meðaltali 22% allra heimsókna á 

heilsugæslu (e. primary care) vegna langvinnra verkja (Gureje o.fl., 1998). Í rannsókn sem fór 

fram á Íslandi kom fram að helmingur þeirra 47,5% svarenda sem voru með langvinna verki 

(í þrjá mánuði eða lengur) höfðu leitað til heilbrigðisþjónustu vegna verkja síðastliðna sex 

mánuði. (Jonsdottir, Jonsdottir, Lindal, Oskarsson og Gunnarsdottir, 2015). Verkir í stoðkerfi 

eru jafnframt þeir verkir sem einstaklingar kvarta helst undan við komu á heilsugæslu á 

Íslandi (Þorbjörg Jónsdóttir, 2014). Samkvæmt Global Burden of Disease Study 2010 eru 

stoðkerfisverkir ein helsta ástæða skertrar virkni (e. years lived with disability) á heimsvísu, 

þar sem mjóbaksverkir og hálsverkir eru algengastir eða um 70% allra stoðkerfisverkja. Talið 

er að skerðing af völdum stoðkerfisverkja hafi aukist um 45% frá 1990-2010 (Vos o.fl.,2012) 

og að þessi tala muni halda áfram að hækka vegna ofþyngdar, kyrrsetu, einhæfra starfa og 

aukins hlutfalls aldraðra í samfélaginu (Ólafsdóttir, H. og Rafnsson, V., 1998; Vos o.fl., 

2012). Stoðkerfisverkir geta haft neikvæð áhrif á líkamlega og andlega virkni ásamt 
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tilfinningalegri og félagslegri vellíðan, þar sem einstaklingar geta einangrast vegna skertrar 

getu til að taka þátt í félagslegum athöfnum (Tüzün, 2007). Þeir hafa neikvæðar tilfinningar í 

garð eigin aðstæðna og upplifa sig ekki hafa stjórn á þeim (Sigrún Vala Björnsdóttir, Stefán 

Hrafn Jónsson og Unnur Anna Valdimarsdóttir, 2011a). Einstaklingar með langvinna verki 

geta jafnvel upplifað ótta við hreyfingu sem getur verið verulega hamlandi fyrir þá og átt þátt 

í að viðhalda verkjum og valdið enn frekari skerðingu þar sem einstaklingar hreyfa sig síður. 

Einnig er hætt við að þeir þrói með sér kvíða og/eða þunglyndi. Þessir þættir geta jafnframt 

stuðlað að enn verri lífsgæðum og dregið enn frekar úr daglegri virkni (Tüzün, 2007). 

Beinn og óbeinn kostnaður vegna langvinnra verkja er umtalsverður bæði fyrir 

einstaklinginn sjálfan og samfélagið (Breivik, Eisenberg og O'Brien, 2013; Turk o.fl., 2011). 

Fyrir einstaklinginn felur beinn kostnaður í sér útgjöld vegna heilbrigðisþjónustu og óbeinn í 

formi tekjutaps og skertrar getu einstaklingsins (Gustavsson o.fl., 2012). Fyrir samfélagið er 

beinn kostnaður það fjármagn sem fer til heilbrigðiskerfisins og óbeinn kostnaður vegna 

langra veikindaleyfa og að einstaklingar fari fyrr á eftirlaun, en það eru jafnframt stærstu 

kostnaðarliðirnir (Christensen, Bilde og Gustavsson 2011; Gustavsson o.fl., 2012). Kostnaður 

getur jafnframt tvöfaldast þegar einstaklingar þjást af þunglyndi samhliða langvinnum 

verkjum (Raftery o.fl., 2012). Þessi mikla byrði á þjóðarbúinu kallar á þörf fyrir hagkvæm og 

áhrifarík meðferðarúrræði til að draga úr langtíma skerðingu (e. disability) af völdum 

langvinnra verkja (Raftery o.fl., 2012). 

Í flestum tilfellum eru verkjasjúklingar meðhöndlaðir með verkjalyfjum (Breivik o.fl., 

2006; Gunnarsdottir, Ward og Serlin, 2010) en aðrar meðferðir eru m.a. skurðaðgerðir, 

hreyfing og sjúkraþjálfun. Þessar aðferðir hafa aftur á móti ekki skilað nægilegum árangri í 

verkjastjórnun (Breivik o.fl., 2006; Turk o.fl., 2011). Aðrar algengar meðferðarnálganir við 

verkjum eru virk skilyrðing (e. operant conditioning) og hugræn atferlismeðferð (e. cognitive 

behavioral therapy) á borð við samþykkismeðferð (e. acceptance and commitment therapy) 
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og núvitundar meðferð (e. mindfulness based therapy). Þessar meðferðir leggja áherslu á 

bjargráð einstaklinga, aðlögun, sjálfsstjórn og að minnka skerðingu út frá verkjum frekar en 

að minnka líffræðilega ástæðu verkja (Turk o.fl., 2011). Aðrar óhefðbundnar meðferðir og 

náttúrulækningar hafa einnig verið notaðar svo sem nudd, yoga, nálastungur, bætiefni o.fl. 

Þeir sem notast við slíkar meðferðir samhliða hefðbundnum meðferðum telja heilsu sína 

almennt betri en þeir sem eingöngu notast við hefðbundnar meðferðir (Devanand o.fl., 2014). 

Triggerpunkta nálgun telst til óhefðbundinna meðferða og felur hún í sér að minnka verki út 

frá verkjapunktum sem myndast hafa í líkamanum (Jafri, 2014). 

Óhefðbundnar meðferðir geta stuðlað að auknum lífsgæðum, minnkað truflanir á 

vinnu og aukið starfsánægju fyrir þá sem þjást af starfstengdum stoðkerfisverkjum 

(Devanand o.fl., 2014). Þrátt fyrir mikilvægar framfarir á skilningi á taugalífeðlisfræði verkja 

eru núverandi meðferðir í mörgum tilfellum ekki að leysa fólk algjörlega undan einkennum 

(Turk o.fl., 2011). Í rannsókn Breivik o.fl. (2006) kom fram að 40% einstaklinga taldi sig 

hafa fengið ófullnægjandi verkjameðferð en í samantekt Turk o.fl. (2011) kemur fram að 

núverandi meðferðir sem eru í boði eru einungis að veita að meðaltali 30% verkjaminnkun og 

það einungis í 50% tilfella. Turk og félagar drógu þá ályktun að helstu meðferðir myndu ekki 

duga einar og sér til þess að losa einstaklinga algjörlega undan verkjum eða hafa mikil áhrif á 

líkamlega eða tilfinningalega virkni sjúklinga. Því gæti verið áhrifaríkt að blanda saman 

mismunandi aðferðum og meðferðarnálgunum þar sem langvinnir verkir eru sjálfir 

margþættir og krefjast mögulega margþátta meðferðarnálgunar. Meðferðarsvörun er 

jafnframt einstaklingsbundin og engin ein meðferð mun virka fyrir alla (Turk o.fl., 2011). 

 Meðferðarúrræði sem byggjast bæði á að losa um lífeðlisfræðilegar ástæður verkja og 

vinna á sálrænum þáttum líkt og streitu geta reynst vel til að bæta líkamlega og andlega líðan 

verkjasjúklinga (Gatchel, Peng, Peters, Fuchs og Turk, 2007). Meðferðarúrræði á borð við 

núvitund sem snýr meira að sálrænni líðan og streituminnkun hafa gefið góðan árangur í 
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tengslum við langvinna verki (Gotink o.fl., 2015). Triggerpunktameðferð felur aftur á móti í 

sér að losa um ákveðnar lífeðlisfræðilegar ástæður verkja og hefur meðferð með 

þrýstingsnuddi á triggerpunkt sýnt fram á skjóta verkjalosun (Hanten, 2000). 

Triggerpunktameðferð er hægt að byggja upp sem sjálfsmeðhöndlun þar sem einstaklingurinn 

stjórnar þrýstingi sem er beitt og hversu oft hann beitir henni. Með því er nálgunin 

einstaklingsmiðuð og unnin út frá getu og þörf einstaklingsins hverju sinni (Chan o.fl., 2015; 

Hanten, 2000). 

Verkir 

Verkir gefa til kynna meiðsl eða sjúkdóma og orsaka fjölbreytt viðbrögð til að koma í 

veg fyrir þá eða stöðva. Einstaklingar sýna þá gjarnan hegðun eins og flótta, forðun, hvíld eða 

með því að leita sér hjálpar sem hefur gildi fyrir afkomu hans. Verkir geta þannig þjónað 

tilgangi sem viðvörun og bjargað lífi fólks (Melzack, 2005; Turk og Okifuji, 2009). Aftur á 

móti geta verkir einnig átt þátt í að eyðileggja líf fólks en þegar verkir eru orðnir langvinnir 

og þjóna ekki neinum tilgangi fyrir einstaklinginn sem viðvörun er hægt að segja að þeir 

flokkist sem sjúkdómur (Melzack, 2005). 

Alþjóðleg samtök um verkjarannsóknir (International Association for the Study of 

Pain, IASP, 1994) skilgreina verki sem óþægilega skynjun og tilfinningalega reynslu sem 

tengist raunverulegri eða hugsanlegri vefjaskemmd. Verkjaupplifun getur verið mismunandi á 

milli einstaklinga og fer hún eftir andlegu ástandi og almennu heilsufari hvers og eins 

(Magnús Jóhannsson, 2005; Nay og Fetherstonhaugh, 2012). 

Verkir eru gjarnan flokkaðir sem bráðaverkir eða langvinnir verkir (Nay og 

Fetherstonhaugh, 2012). Þeir geta verið staðbundnir og/eða dreifst yfir stærra svæði á 

líkamanum (Magnús Jóhannsson, 2005) og geta komið frá áreiti svo sem þrýstingi, hita eða 

bólgu í líkamanum (Lee, Nassikas og Clauw, 2011).  
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Bráðaverkir (e. acute pain) eru fyrst og fremst tímabundnir og gefa til kynna að 

eitthvað sé ekki eins og það á að sér að vera (Melzack, 2005). Þeir eru skilgreindir sem 

eðlileg lífeðlisfræðileg viðbrögð líkamans við skaðlegu áreiti í tengslum við skurðaðgerð, 

áverka eða bráðaveikindi (Carr og Goudas, 1999; Mackintosh, 2007) og vara yfirleitt skemur 

en þrjá til sex mánuði (Mackintosh, 2007; Turk og Okifuji, 2009). Þegar við upplifum 

bráðaverk sendast taugaboð í gegnum sársaukanema og þaðan berast þau til heila sem skynjar 

þá sársauka eða verk. Heilinn veitir áreitinu athygli og bregst við því á viðeigandi hátt 

(Magnús Jóhannsson, 2005). 

Þegar verkir standa yfir í lengri tíma og eftir að almennum bata eða gróanda ætti að 

vera náð hætta þeir að þjóna tilgangi sem viðvörun og fara að flokkast sem langvinnir verkir 

(e. chronic pain) (Turk og Okifuji, 2009). Verkir eru yfirleitt skilgreindir sem langvinnir 

þegar þeir hafa verið viðvarandi eða endurtekið í meira en 3-6 mánuði (Merskey og Bogduk 

1994; Turk og Okifuji, 2009). Samkvæmt ISAP er hentugt að nota þriggja mánaða 

skilgreininguna á milli bráða- og langvinnra verkja en í rannsóknarlegum tilgangi getur reynst 

betra að notast við sex mánaða skilgreiningu (Merskey og Bogduk, 1994). Rannsakendur hafa 

aftur á móti ekki tamið sér eina ákveðna skilgreiningu til að aðgreina bráða- og langvinna 

verki og ber að skoða faraldsfræðileg gögn í samhengi við þá skilgreiningu sem lögð er í 

hugtakið hverju sinni (Reid o.fl., 2011). 

Í yfirlitsgrein Reid o.fl. (2011) um langvinna verki innan Evrópu kemur fram að 

algengi í fullorðnu þýði (18 ára og eldri) er yfirleitt í kringum 10-30%, en tölur sveiflast 

nokkuð á milli rannsókna og hafa rannsóknir jafnvel sýnt tölur frá 2% - 50% á milli landa. 

Skýra má þennan mun að einhverju leiti með mismunandi rannsóknaraðferðum sem og 

mismunandi skilgreiningum sem rannsakendur notast við um langvinna verki, en einnig er 

líklegt að algengi langvinnra verkja á milli þjóða sé í raun misjafnt upp að ákveðnu marki 

(Reid o.fl., 2011). Í rannsókn Breivik o.fl. (2006) sem tók til 15 Evrópulanda og Ísraels voru 
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algengi, alvarleiki, meðferð og áhrif langvinnra verkja á einstaklingum 18 ára og eldri 

skoðuð. Í rannsókninni voru langvinnir verkir skilgreindir sem meðal eða miklir verkir sem 

höfðu staðið yfir lengur en sex mánuði og einstaklingurinn hafði fundið fyrir að minnsta kosti 

tvisvar í viku síðastliðna tvo mánuði. Algengi verkja miðað við þá skilgreiningu var 12% - 

30% í löndunum sextán en meðalalgengi var 19%. Fæstir þjáðust af langvinnum verkjum á 

Spáni en flestir í Noregi. Rannsókn sem gerð var í Skotlandi sýndi fram á nokkuð hátt algengi 

hvers kyns langvinnra verkja (þrjá mánuði eða lengur) eða 46,5%. Þeir sem þjáðust af frekar 

miklum (e. significant) verkjum voru 12,3% og 5,7% þjáðust af miklum (e. severe) verkjum 

(Smith o.fl., 2001). Í rannsókn á Íslandi voru 47,5% svarenda sem sögðust þjást af 

langvinnum verkjum (þrjá mánuði eða lengur) (Jonsdottir, Aspelund, Jonsdottir og 

Gunnarsdottir, 2014). 

Einstaklingar á öllum aldri geta þjáðst af langvinnum verkjum en algengi hækkar með 

auknum aldri (Ohayon og Schatzberg, 2010; Reid o.fl., 2011; Smith o.fl, 2001). Konur eru 

jafnframt í meirihluta þeirra sem þjást af langvinnum verkjum í öllum aldurshópum (Moulin, 

Clark, Speechley, og Morley-Forster, 2002; Reid o.fl., 2011). Í rannsókn Breivik o.fl. (2006) 

voru einstaklingar í aldurshópnum 41-60 ára líklegastir til þess að þjást af langvinnum 

verkjum. 

Flestar rannsóknir á langvinnum verkjum sýna að algengast er að einstaklingar finni 

fyrir verkjum í efra og neðra baki, höfði, hálsi og liðamótum (Reid o.fl., 2011). Í rannsókn 

Breivik o.fl. (2006) kom fram að um 50% þátttakenda þjáðust af bakverkjum, 40% af 

verkjum í liðum, um 42% voru með verki út frá liðagigt eða slitgigt og 20% í tengslum við 

brjósklos og/eða brot á hryggjarliðum. Þessar niðurstöður eru nokkuð í takt við niðurstöður 

íslensks úrtaks þar sem 61,5% þeirra sem voru með langvinna verki þjáðust af verkjum í 

mjóbaki en önnur svæði sem algengt var að fólk fyndi fyrir verkjum voru axlir (45,6%), háls 

(35,7%), höfuð (32,4%) og hné (35,7%) (Jonsdottir o.fl., 2014).  
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Langvinnir verkir og sálrænir þættir. Tengsl á milli sálrænna þátta og langvinnra 

verkja er vel þekkt bæði hvað varðar þróun þeirra eða viðhald (Syahnaz, Azimah og Khairani, 

2010) og hafa rannsóknir sýnt fram á sterk tengsl séu á milli langvinnra verkja og sálrænna 

kvilla á borð við kvíða og þunglyndi (Azevedo, Costa-Pereira, Mendonça, Dias og Castro-

Lopes, 2012; Elliot, Renier og Palcher, 2003; Melzack, 2001; Reid o.fl., 2011). Því er talið að 

hugrænir og tilfinningalegir þættir hafi mikilvæg áhrif á verki og að það séu tengsl á milli 

heilasvæða sem stjórna sársaukaskynjun, athygli eða eftirvæntingu og tilfinningalegu ástandi. 

Myndgreiningarrannsóknir hafa staðfest að virkni sársaukaboða sem berast til heila og draga 

úr verkjum er breytileg eftir athygli, jákvæðum og neikvæðum tilfinningum ásamt öðrum 

óskyldum þáttum í sársaukaáreitinu sjálfu (Bushnell, Ceko og Low, 2013). Verkjaupplifun er 

því mismunandi á milli einstaklinga og getur jafnframt verið breytileg hjá hverjum 

einstaklingi frá einum tíma til annars. Það fer meðal annars eftir því hvaða ástæður liggja að 

baki verkjunum auk þess sem ýmsir þættir tengdir umhverfi og aðstæðum geta haft áhrif. 

Vísbendingar eru um að verkir geta valdið skemmdum innan heilans og að langvinnir verkir 

geta orsakað breytingum á sársaukaskynjun. Þessi breyting getur svo aftur haft áhrif á getu 

einstaklingsins til verkjastjórnunar og leitt til annara samkvilla sem geta háð einstaklingum 

með langvinna verki (Bushnell o.fl., 2013). Þetta flókna samspil getur ef til vill útskýrt af 

hverju sjúklingar með langvinna verki geta þróað með sér kvíða og þunglyndi (Crofford, 

2015). Einnig hefur komið fram að einstaklingar með langvinna verki fara að forðast 

hreyfingu sem þeim finnst sársaukafull og með því viðhaldið verkjunum sem getur leitt til 

félagslegrar einangrunar og valdið frekari skerðingu á lífsgæðum (Tüzün, 2007). Algengustu 

samkvillar langvinna verkja eru þunglyndi, kvíði, líkamleg vanvirkni og félagsleg einangrun 

(Becker o.fl., 1997). Rannsóknir hafa meðal annars sýnt fram á að um 35% þeirra sem þjást 

af langvinnum verkjum þjást einnig af þunglyndi (Miller og Cano, 2009). Gerrits, van Oppen, 

van Marwijk, Penninx og van der Horst (2014) gerðu rannsókn þar sem þeir skoðuðu áhrif 
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verkja á þunglyndi og kvíða. Niðurstöður þeirra bentu til þess að einstaklingar sem hafa 

útbreidda og mikla verki eru líklegri til þess að þróa með sér þunglyndi og/eða kvíðaröskun. 

Langvinnir verkir geta einnig magnað upp líkamleg einkenni sem fylgja þunglyndi t.d. hvað 

varðar þreytu, svefnleysi og þyngdaraukningu og aukið líkur á endurteknum 

þunglyndisköstum og/eða lengd þunglyndistímabila (Ohayon, 2004). Sálfræðilegir og 

félagslegir þættir geta einnig haft áhrif á hversu móttækilegir einstaklingar eru fyrir verkjum. 

Rannsóknir hafa sýnt að sálfræðilegir þættir líkt og þunglyndi geta aukið líkurnar á því að 

fólk þjáist af langvinnum verkjum og getur haft áhrif á hvernig þeim gengur að takast á við 

verkina (Reid o.fl., 2011). Þar spila félagslegir þættir eins og bjargráð inn í, hvað varðar 

stuðning og tækifæri sem einstaklingur hefur til að takast á við verkina (Lazarus og Folkman, 

1984).  

Kenningar um verki. Fjölmargar kenningar hafa komið fram í gegnum aldirnar til að 

útskýra hvaða þættir liggja að baki skynjun verkja. Fyrri kenningar lögðu einungis áherslu á 

lífeðlisfræðilegan grunn verkja en með aukinni þekkingu hafa hinir fjölbreyttu sálfræðilegir 

þættir sem spila inn í verkjaupplifun orðið meira áberandi. Kenningar fyrri tíma fjölluðu 

þannig um verki af völdum yfirborðsskemmda á húð en tóku ekki tillit til verkja tengdum 

djúpvefjum eða vöðvum. Þær náðu aðeins yfir bráðaverki þar sem ekki var hugsað útí hvaða 

ferli eða þættir lægju að baki langvinnum verkjum enda var talið á þeim tíma að taugakerfið 

væri nokkuð fastmótað (e. hard wired) (Moayedi og Davis, 2013).  

Í hinni klassísku specifity theory var talið að upplifunin af verknum kæmi frá 

sértækum taugaþráðum tengdum úttaugakerfinu þar sem sársaukaboð flytjast beint til 

ákveðinnar sársaukamiðstöðvar í heilanum (Melzack, 1996). Samkvæmt henni upplifðu 

einstaklingar verki eða sársauka með sértækum nemum sem voru óháðir snertingu eða annarri 

skynjun. Talið var að verkir væru eingöngu líkamlegs eðlis og að hægt væri að koma í veg 

fyrir þá með því að skera á ákveðnar taugar sem ollu verkjaupplifun (Turk og Okifuji, 2009). 
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Sú kenning gerði ekki ráð fyrir sálfræðilegum þáttum líkt og athygli, fyrri reynslu eða í hvaða 

samhengi verkir voru upplifaðir (Melzack, 1996). Í dag er það ljóst að ákveðnar breytingar 

geta orðið á taugum og frumum í kjölfar endurtekins sársaukaáreitis sem geta jafnframt átt 

þátt í að viðhalda verkjum (Moayedi og Davis, 2013).  

The gate control theory of pain var þróuð og sett fram af Ronald Melzack og Patrick 

Wall árið 1965 (Melzack og Wall, 1965). Kenningin er talin hafa gjörbylt verkjarannsóknum 

með því að varpa ljósi á hlutverk mænu og heila í bráða- og langvinnum verkjum (Moayedi 

og Davis, 2013). Kenningin dregur nafn sitt af því að þeir töldu að ákveðnir taugaþræðir sem 

staðsettir eru í baklægu horni (e. dorsal horn) mænu gegndu hlutverki sem einskonar 

hliðvörður, þar sem þessir þræðir gátu hamlað eða hleypt sársaukaboðum í gegn til heila sem 

síðan síar, fer yfir og aðlagar þau boð sem honum berst (Melzack, 1999). 

Ronald Melzack þróaði taugakortskenninguna (e. neuromatrix of pain theory) út frá 

gate control kenningunni í lok síðustu aldar (Melzack, 1999). Kenningunni er ætlað að 

útskýra eðli sársauka og langvinnra verkja. Samkvæmt taugakortskenningunni eru verkir 

margþátta reynsla af völdum auðkennandi mynstra sértækra taugaboða (e. patterns of 

neurosignature) sem myndast af útbreiddu tauganeti í heilanum. Tauganetið myndar ákveðið 

taugakort fyrir líkamsvitund eða body-self neuromatrix, um það hvernig við sjáum eigin 

líkama og túlkum upplýsingar út frá þeirri sýn (Melzack, 2005). Taugakortið er bæði 

erfðafræðilega ákvarðað, ásamt því að aðlagast út frá fyrri skynreynslu (e. sensory 

experience), sem myndar verkjaupplifun einstaklingsins. Taugakortið virkjar skynjun, hegðun 

og innri jafnvægisferli (e. homeostatic processes) til að bregðast við meiðslum, sjúkdómum 

eða langvinnri streitu. Verkir myndast því út frá víðtæku tauganeti innan heilans frekar en 

beint frá skynjuðu áreiti líkt og meiðslum, bólgum, eða öðrum sjúkdómum. Frálægu boðin 

sem taugakerfið sendir út frá sér eru þar af leiðandi undir áhrifum margra þátta og er skynjun 
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frá taugakerfinu (e. somatic sensory input) einungis einn af mörgum þáttum sem samþættast í 

taugakortinu og túlkar sársaukaboð (Melzack, 2005). 

Samkvæmt kenningu Melzack eru verkir ekki það sama og meiðsli heldur er um að 

ræða túlkaða upplifun sem ekki má rugla saman við atburðinn að rjúfa húð eða brjóta bein. 

Burtséð frá sjálfráðum viðbrögðum líkt og að kippa hendi frá heitri hellu eða blikka augum 

bregðumst við aðeins við sársauka eftir að boð frá taugum hafa verið greind, metin og 

samþætt til þess að þau hafi raunverulega meiningu. Skynjun verkja byggist því á 

taugaboðum frá miðtaugakerfinu, þar sem mörg svæði heilans vinna saman til þess að 

bregðast við sársaukavaldandi áreiti og mynda þannig margþættar hliðar á upplifun verkja 

(Melzack, 2005). Fjöldi rannsókna hafa stutt þessa kenningu ásamt gate control kenningunni 

og er talið að þessi líkön séu nokkuð nákvæm útskýring á eðli verkja (Melzack, 2005).  

Stoðkerfisverkir. Stoðkerfið samanstendur af beinum, vöðvum, brjóski, sinum, 

liðböndum, liðum og öðrum bandvef. Aðalhlutverk þess er að halda líkamanum uppréttum, 

styðja við vefi og vernda lífsnauðsynleg líffæri líkt og hjarta og lungu (Smith, 2009). 

Viðvarandi eða endurtekið álag ásamt sjúkdómum getur valdið stoðkerfisverkjum og koma 

þeir út frá skemmdum á beinum, liðum, vöðvum eða tengdum mjúkvef. Skemmdir á þessu 

kerfi geta haft víðtæk áhrif á líf einstaklings (Marek, 2007; Treede o.fl., 2015; Villa-Forte, 

e.d).  

Stoðkerfisverkir flokkast í skilgreinda og óskilgreinda stoðkerfisverki. Skilgreindir 

stoðkerfisverkir eru þegar vitað er um orsök og ástæðu verkjanna á meðan óskilgreindir 

stoðkerfisverkir eru þegar orsök verkja er óþekkt (Smith, 2009). Einstaklingar í öllum stéttum 

og aldurshópum geta þjáðst af stoðkerfisverkjum en algengi þeirra hækkar með auknum aldri 

(McBeth og Jones, 2007). Rannsóknir hafa sýnt að einstaklingar með stoðkerfisverki upplifa 

minni lífsánægju og skert heilsutengd lífsgæði (Boonstra, o.fl., 2013; Fredheim o.fl., 2008; 

Harker o.fl., 2012; Jonsdottir o.fl., 2014). Stoðkerfisverkir geta haft víðtæk áhrif á heilsu og 
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atvinnu einstaklingsins og felur í sér aukna notkun á heilbrigðiskerfinu með tilfallandi 

kostnaði (Picavet og Schouten, 2003). Stoðkerfisverkir geta verið útbreiddir, bresk 

þversniðsrannsókn sem skoðaði tíðni og heilsufarsleg áhrif langvinnra útbreiddra (multi-site) 

stoðkerfisverkja á 2445 manna úrtaki sýndi fram á að 45% þjáðust af langvinnum 

stoðkerfisverkjum (þrjá mánuði eða lengur), 75% þeirra fundu til á fleiri en einu líkamssvæði 

(Carnes o.fl., 2007). 

Sigrún Vala Björnsdóttir, Stefán Hrafn Jónsson og Unnur Anna Valdimarsdóttir 

(2011b) framkvæmdu rannsókn á Íslandi til að skýra algengi langvinnra stoðkerfisverkja og 

áhrif þeirra á daglegar athafnir. Úrtakið var valið með tilviljunarkenndum hætti þar sem 

10.000 þátttakendur voru valdir úr þjóðskrá, svör bárust frá 2724 körlum og 3108 konum. 

Niðurstöður þeirra leiddu í ljós að algengi stoðkerfisverkja á meðal karla var 15,2% og 24,7% 

hjá konum. Einstaklingar með stoðkerfisverki voru í mun meiri áhættu á að þjást af lélegri 

líkamsheilsu og skertri athafnargetu. Á Íslandi er algengi langvinnra útbreiddra 

stoðkerfisverkja og vefjagigtar nokkuð hátt. Í annarri íslenskri rannsókn sem gerð var á 

Suðurnesjum og Suðurlandi kom í ljós að algengi langvinnra útbreiddra stoðkerfisverkja var 

26,9% hjá konum en 12,9% hjá körlum. Konur sem þjáðust af vefjagigt voru 9,8% á móti 

1,3% hjá körlum. Konur eru því í miklum meirihluta, bæði hvað varðar útbreidda 

stoðkerfisverki og vefjagigt og verður mikil aukning í aldurshópnum 31-40 ára miðað við 

yngri hópa hjá báðum kynjum. Mögulegar orsakir þessa fjölda töldu rannsakendur að tengdist 

streitu og vinnuálagi (Helgi Birgisson, Helgi Jónsson og Árni Jón Geirsson, 1998). 

Einstaklingar með langvinna stoðkerfisverki geta verið í meiri áhættu fyrir lakari andlega 

heilsu, kvíða, þunglyndi og svefntruflunum (Sigrún Vala Björnsdóttir, Stefán Hrafn Jónsson 

og Unnur Anna Valdimarsdóttir, 2011a).  

Taugakerfið í verkjaupplifun. Taugakerfið skiptist í miðtaugakerfi og úttaugakerfi, 

miðtaugakerfið samanstendur af heila og mænu og úttaugakerfið skiptist í viljastýrða 
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taugakerfið (e. somatic nervous system) og dultaugakerfið (e. autonomic nervous system). 

Viljastýrða taugakerfið sér um að stjórna beinagrindavöðvum og dultaugakerfið sér um að 

stjórna sléttum vöðvum og kirtlum. Dultaugakerfið skiptist enn fremur í utansemjukerfið (e. 

parasympathetic) og semjukerfið (e. sympathetic) (Sherwood, 2015). 

Taugþræðir skynja áreiti frá vef um allan líkamann, þar með vöðvum, húð og innri 

líffærum (Basbaum, Bautista, Scherrer og Julius, 2009; Lee o.fl., 2011). Heilinn er vel 

skipulagður og tekur á móti boðum frá aðlægum taugum sem fara með boð til úrvinnslu á 

viðkomandi svæðum í heilaberki og sendir boð með frálægum taugafrumum um viðeigandi 

viðbragð. Sársaukaáreiti veldur boðspennu í sársaukanemum (e. nociceptor) sem bera boð um 

áreiti til heila eða mænu (Marchand, 2008; Silverthorn, 2010). Sársaukaboð berast með A-

delta (Aδ) og C-þráðum. A-delta eru mýelínslíðraðir og bera hröð boð um nákvæma 

staðsetningu sársaukans á meðan C-þræðir eru ómýelínslíðraðir og þar af leiðandi með 

hægari hleðslu og fyrir vikið berast boðin hægar til miðtaugakerfisins (Basbaum o.fl., 2009).  

Uppbygging og virkni vöðva  

Vöðvakerfið í líkamanum framkvæmir fjölbreyttar hreyfingar og aðgerðir þar sem 

vöðvar vinna saman sem samhæft teymi. Vöðvar sjá um líkamshreyfingar og knýja innri ferli, 

allt frá hjartslætti til meltingar, en taugakerfið sér um að örva og samþætta þessi ferli (Parker, 

2007; Sherwood, 2015). Vöðvar skiptast í þrjár megingerðir, þverrákóttavöðva (e. striation 

muscle) sem eru beinagrindavöðvar, slétta vöðva sem eru mjúkvöðvar (t.d. í meltingarfærum 

og æðum) og svo hjartavöðva (Sherwood, 2015). Beinagrindavöðvar (e. skeletal muscles) eru 

hluti af stoðkerfinu og framkvæma hreyfingu á líkamanum (Tortora og Derrickson, 2012), 

þeir eru eitt stærsta líffæri mannslíkamans og telja um 50% af líkamsþyngd okkar. Truflanir á 

starfsemi eða áverkar á beinagrindavöðvum geta leitt til vanvirkni (e.disfunction) eða verkja 

sem falla þá undir stoðkerfisverki (Yap, 2007).  
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Innan beinagrindavöðva eru þúsundir samdráttareininga (e. sarcomeres) sem tengjast 

hver annarri eins og hlekkir í keðju (Sherwood, 2015). Samdráttareiningarnar eru búnar til úr 

samdráttarpróteinum (e. myofilamentes) sem nefnast aktín og myosín. Þessi prótein ásamt 

flóknu efnasamspili gera vöðvunum kleift að dragast saman sem er forsenda allra hreyfinga 

(Simons, Travell og Simons, 1999). Þegar um litla vöðvaspennu er að ræða í lengri tíma 

bregst líkaminn við með því að spara orku sem kemur ójafnvægi á efnasamspil í 

samdráttarferlinu. Það hefur þau áhrif að minniháttar skammtíma skemmdir geti myndað 

hnúða í vöðva sem nefndir eru triggerpunktar (Simons o.fl., 1999).  

Triggerpunktar  

Janet Travell (1901-1997) var virtur læknir sem hafði sérhæft sig í að rannsaka 

vöðvaverki, hún vann markvisst að því að öðlast dýpri skilning á triggerpunktum. Travel var 

fyrst kvenna sem starfaði sem læknir forseta en hún starfaði bæði fyrir John F. Kenndy og 

Lyndon B. Johnson (Travell, 1968). Travel og samstarfsmaður hennar David Simons skrifuðu 

tvö bindi sem bera nafnið „Myofacial pain and disfunction: The trigger point manual”. Fyrra 

bindið kom út árið 1983, þar sem efri hluti líkamans og leiðniverkir af völdum punktana voru 

kortlagðir í leiðnimynstur (e. referral patterns) sem lýsir því hvernig verkurinn dreifir sér 

(Simons o.fl., 1999). Síðara bindið kom út árið 1993 og innihélt það kortlagningu 

triggerpunkta í neðri hluta líkamans (Travell og Simons, 1993). Líkanið hefur reynst 

einstaklega gagnlegt fyrir bæði meðferðaraðila og þá sem þjást af verkjum. Þar sem leiðni af 

völdum triggerpunkt er ekki endilega sú sama og taugaleiðni, gefur kortlagningin upplýsingar 

um hvar triggerpunktur liggur og er því notað sem viðmið til greiningar á triggerpunkt sem er 

undirstaða í meðhöndlun (Shah o.fl., 2015). 

Eðli triggerpunkta. Triggerpunktum er lýst sem hnúð í vöðvaþræði vöðvans sem 

myndast af herptum samdráttareiningum. Við myndun hnúðsins herpist saman ákveðinn hluti 

af vöðvaþræði sem gerir það að verkum að vöðvaþráðurinn verður stífur og hægt er að finna 
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hann við þreifingu á vöðvanum (Shah o.fl., 2015; Simons o.fl., 1999). Triggerpunktur getur 

myndast hvar sem er í vöðvanum og valdið miklum óþægindum af sökum þess að blóðflæði 

til vöðvans skerðist og hreyfigeta takmarkast, (Shah o.fl., 2015) sem getur skert lífsgæði 

einstaklings verulega (Simons o.fl., 1999). Helsta birtingarmynd verkja af sökum 

triggerpunkts er staðbundinn verkur og/eða leiðniverkur. Staðbundinn verkur er við 

triggerpunktinn sjálfan en 74% verkja af völdum triggerpunkta er ekki á þeim stað sem 

punkturinn er staðsettur og er þá talað um leiðniverk (Simons o.fl., 1999). Því hefur líkanið 

sem sýnir leiðnimynstrin reynst einstaklega gagnlegt bæði fyrir meðferðaraðila og þá sem 

þjást af verkjum (Shah o.fl., 2015). 

Triggerpunktar geta verið misvirkir, sumir geta verið alveg sársaukalausir á meðan 

aðrir valda óbærilegum sársauka. Hver triggerpunktur getur einnig haft breytilega virkni eftir 

því hvort um er að ræða dulinn (e. latent) eða virkan (e. active) triggerpunkt (Simons o.fl., 

1999). Dulinn triggerpunktur getur verið til staðar í lengri tíma án þess að leiða frá sér verk. 

Hann getur líka virkjast við þrýsting (á borð við nudd) og annað hvort valdið staðbundnum 

verk eða leitt sársauka á önnur svæði líkamans. Virkur triggerpunktur veldur skjótum verk 

sem leiðir sársaukaboð á annan stað í líkamanum. Verkurinn getur bæði verið stöðugur 

leiðniverkur eða komið upp annað slagið og horfið þess á milli. Þegar þrýst er á virkan 

triggerpunkt kemur þannig fram leiðniverkur sem einstaklingurinn hefur fundið fyrir áður 

(Shah o.fl., 2015). Dulinn triggerpunktur getur virkjast hvenær sem er þegar einstaklingur er 

undir álagi. Á sama hátt getur virkur triggerpunktur orðin dulinn þegar umhverfi 

einstaklingsins verður minna streituvaldandi en virkjast aftur við álag (Prudden, 2006; 

Simons o.fl., 1999). 

Kenningar um triggerpunkta. Triggerpunktar eru algengir verkjapunktar en samt 

sem áður er orsök þeirra ekki fyllilega þekkt sem gerir greiningu á verkjum af völdum þeirra 

erfiða í klínísku umhverfi (Shah o.fl., 2015). Rannsóknir sem gerðar hafa verið á 
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triggerpunktum eru því byggðar á kenningum sem hafa meðal annars skoðað hvort orsökin 

stafi af völdum efnaboða (e. chemicals) eða rafboða (e. electrical). Það getur hinsvegar aðeins 

útskýrt hluta af verkjunum og er því orsök þeirra ekki að fullu vituð þó tilvist þeirra sé þekkt 

(Prudden, 2006). David G. Simons setti fram kenningu um að triggerpunktar þróuðust út frá 

ofnotkun vöðvans. Þessa kenningu þróaði Simon aðallega með prófunum á kanínum en ýmsir 

rannsakendur hafa stutt verk hans með rannsóknum á mönnum (Simons o.fl., 1999). Önnur 

kenning, öskubuskukenningin (e. Cinderella theory), fjallar um að orsök triggerpunkta sé 

stöðugur samdráttur á litlu svæði í vöðva sem veldur því að hann nær aldrei fullnægjandi 

slökun. Af þeim sökum skerðist blóðflæði á samdráttarsvæðinu í vöðvanum sem leiðir til 

súrefniskorts og súrnun í vöðvavef (Forsman, Birch, Zhang og Kadefors, 2001). 

Vefjaskemmdin sem það leiðir af sér veldur því að ertandi efni leka út í umhverfi vöðvans 

sem ertir sársaukaviðtaka og einstaklingurinn finnur til verkja (Shah o.fl., 2015). 

Breytingarnar í vefnum má sjá í smásjá (míkróskópískar breytingar) sem hnúð eða herping á 

litlu þykknandi svæði í vöðva sem hefur þær afleiðingar að viðkomandi vöðvaþráður verður 

stífur (Shah o.fl., 2015; Simons o.fl., 1999). 

Meðferðir og rannsóknir á triggerpunktum. Út frá verkum Travell og kortlagningu 

hennar og Simons hafa verið gerðar ýmsar rannsóknir sem hafa leitt til þróunar á 

meðferðarformum við triggerpunktum. Travell meðhöndlaði triggerpunkta með því að 

sprauta prókaíni (e. procaine) í vöðvann sem virkaði sem staðdeyfing (Prudden, 2006). 

Vöðvameðhöndlun (e. myotherapy) Bonnie Prudden (2006) gekk út á að beita staðbundnum 

þrýsting á triggerpunkt og með grundvallar skilning á þeim gæti hver sem er losað um eigin 

verk, jafnvel á nokkrum mínútum (Prudden, 2006). Rannsóknir hafa sýnt fram á að 

triggerpunktar sem hafa verið í vöðva án þess að valda óþægindum geta í streitufullu 

umhverfi byrjað að valda óþægindum (Simons o.fl., 1999; Prudden 2006). Simons o.fl. 

(1999) töldu að triggerpunktar í dvala gætu virkjast og farið að valda óþægindum þegar 
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sálræn og/eða tilfinningaleg streita verður í umhverfi einstaklingsins. Þegar umhverfið róast 

slaknar á vöðvanum og triggerpunktar hætta að valda óþægindum. Þetta þýðir ekki að 

triggerpunktarnir séu ekki lengur til staðar, heldur um leið og streitustigið eykst aftur fara þeir 

að valda óþægindum aftur (Simons o.fl., 1999; Prudden, 2006). Prudden (2006) taldi að með 

vöðvameðhöndlun væri ekki eingöngu verið að vinna á verk eins og hann birtist þá stundina 

heldur er verið að koma í veg fyrir að hann muni birtast aftur.  

Hanten (2000) gerði rannsókn þar sem notast var við þrýstingstaf til að beita þrýstingi 

á triggerpunkta í hálsi og efra baki. Þátttakendur voru 17 karlar og 23 konur á aldrinum 23-58 

ára með einn eða fleiri triggerpunkt. Hópunum var skipt í tvennt og fengu þeir fimm daga 

heimaverkefni. Tilraunahópurinn fékk þrýstingstaf til að þrýsta á triggerpunktana sem fylgt 

var eftir með teygjum, en samanburðarhópurinn gerði eingöngu teygjur. Niðurstöðurnar bentu 

til gagnsemi þrýstingsmeðferðar þar sem tilraunahópurinn fann fyrir minni viðkvæmni í 

triggerpunktum og fann fyrir minni verkjum. Þetta gefur vísbendingar um virkni 

sjálfsmeðhöndlunar með þrýstingstaf og teygjum í verkjastjórnun (Hanten, 2000).  

Berggreen, Wiik og Lund (2012) skoðuðu áhrif triggerpunktanudds á konur með 

langvinna spennuhöfuðverki og sýndu niðurstöður fram á gagnsemi triggerpunktanudds við 

minnkun verkja. Einnig sýndu niðurstöður fram á marktæka fækkun á fjölda triggerpunkta í 

meðferðarhópnum samanborið við samanburðarhópinn. Triggerpunktanudd hafði þar af 

leiðandi jákvæð áhrif á konur sem þjáðust af spennuhöfuðverk (Berggreen o.fl., 2012). Þessar 

rannsóknir styðja við hugmyndir Prudden um notkun þrýstimeðferða og hægt sé að nota 

sjálfsmeðhöndlun til að létta á stoðkerfisverkjum.  

Heilsutengd lífsgæði 

Almenn lífsgæði og heilsutengd lífsgæði eru nátengd hugtök. Almenn lífsgæði vísa til 

helstu lífsnauðsynja sem eru mæld í formi fæðu, húsnæðis, tekna og huglægra þátta á borð 

við hamingju og vellíðan. Heilsutengd lífsgæði er þrengra hugtak sem nær yfir hugtökin 
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heilsu og lífsgæði og hvernig þau samtvinnast á nokkuð flókinn hátt. Heilsutengd lífsgæði eru 

þar af leiðandi upplifun einstaklings á eigin heilsu sem nær yfir líkamlega, félagslega og 

andlega heilsu hans og getu (Þorbjörg Jónsdóttir, 2014). Þau byggjast ennfremur á upplifun 

einstaklingsins og sjálflægu mati á lífsgæðum miðað við sálfélagslega þætti, félagslega 

starfsgetu og hvort sjúkdómar, slys eða veikindi hindra getu til að sinna athöfnum daglegs lífs 

(Kolbrún Albertsdóttir, Helga Jónsdóttir og Björn Guðbjörnsson, 2009; Tómas Helgason, 

Júlíus K. Björnsson, Kristinn Tómasson og Erla Grétarsdóttir, 2000). Þar af leiðandi geta 

einstaklingar sem þjást af langvinnum verkjum búið við mjög skert heilsutengd lífsgæði 

(Fredheim o.fl., 2008). Það er þó almennt talið að ef heilsa batnar þá aukast lífsgæði 

einstaklingsins (Kolbrún Albertsdóttir o.fl., 2009). 

Fredheim o.fl. (2008) gerðu rannsókn á heilsutengd lífsgæði 288 einstaklinga sem 

lagðir höfðu verið inn á þverfaglega verkjameðferðardeild Háskólasjúkrahússins í Þrándheimi 

vegna langvinnra verkja. Þeir báru saman útkomu þeirra við útkomu 434 

krabbameinssjúklinga í líknandi meðferð. Niðurstöður sýndu að heilsutengd lífsgæði 

einstaklinga með langvinna verki voru sambærileg og hjá fólki með krabbamein. Niðurstöður 

þeirra benda því til þess að aðrir þættir en endilega alvarleiki sjúkdóms hafi áhrif á mat 

einstaklings á heilsutengdum lífsgæðum. Önnur rannsókn sem gerð var í sex Evrópuríkjum á 

1260 þátttakendum sem voru með slitgigt í hnjám sýndi að þegar þegar verkjameðferð ber 

ekki árangur hefur það áhrif á heilsutengd lífsgæði. Einstaklingar sem fengu ófullnægjandi 

verkjameðferð upplifðu meiri skerðingu, höfðu lakari heilsutengd lífsgæði, fleiri 

fylgieinkenni og tóku meira af ópíumskyldum lyfjum (Black o.fl., 2013). Rannsóknir hafa 

einnig sýnt að þó að langvinnir verkir séu algengari meðal kvenna en karla þá virðast 

verkirnir hafa meiri áhrif á heilsutengd lífsgæði hjá karlmönnum en konum (Ono o.fl., 2012). 

Í langtímarannsókn Salo o.fl (2012) voru skoðuð áhrif teygja á langvinna verki í hálsi 

með tilliti til heilsutengdra lífsgæða. Alls voru 101 þátttakenda skipt í tvo hópa, annar 



LANGVINNIR VERKIR OG TRIGGERPUNKTAR 18 

hópurinn gerði styrktaræfingar ásamt teygjum og hinn hópurinn gerði aðeins teygjur. 

Þátttakendur framkvæmdu teygjur og/eða æfingar heima hjá sér þrisvar í viku eftir að hafa 

fengið þjálfun og skriflegar upplýsingar um framkvæmd þeirra. Báðir hóparnir mældust hærri 

á heilsutengdum lífsgæðum ári seinna, en ekki var marktækur munur á því hvort að þeir 

höfðu fengið teygjur og styrktaræfingar eða bara teygjur. 

Bjargráð 

Bjargráð (e. coping) er hugtak sem notað er yfir þær bjargir sem einstaklingur hefur til 

að takast á við streitufulla atburði eða aðstæður sem hann þarf að kljást við hverju sinni 

(Lazarus og Folkman, 1984). Hugtakið var formlega skilgreint af Lazarus og Folkman árið 

1984 en það hefur verið mikilvægt hugtak innan sálfræðinnar undanfarin 70 ár. Lazarus og 

Folkman (1984) töldu að bjargráð væru síbreytileg viðleitni í formi hegðunar og hugsunar til 

að takast á við ákveðnar ytri og/eða innri kröfur sem einstaklingurinn metur skaðlegar eða eru 

fyrir utan þær bjargir sem hann hefur. Bjargráð geta verið allt það sem einstaklingurinn 

hugsar eða gerir án tillits til hversu vel það virkar fyrir hann. Bjargráð geta þannig falið í sér 

að reyna að lágmarka, forðast, umbera eða sætta sig við streitufullar aðstæður. Bjargráð geta 

einnig falist í því að takast á við aðstæður með því að reyna að ná stjórn á umhverfinu 

(Lazarus og Folkman, 1984). 

Bjargráðum má skipta í tvennt eftir tilgangi þeirra, lausnarmiðuð bjargráð (e. 

problem-focused coping) og tilfinningamiðuð bjargráð (e. emotion-focused coping) (Lazarus 

og Folkman 1984). Lausnamiðuð bjargráð sem einnig má nefna virk bjargráð (Þorbjörg 

Jónsdóttir, 2007) felast meðal annars í því að skilgreina vandann, vega og meta aðrar lausnir 

og vera með virka áætlun um hvernig takast skal á við streituvaldinn (Austenfeld og Stanton, 

2004). Þeim er oftar beitt þegar einstaklingurinn telur sig geta gert eitthvað í þeim skaðlegu 

eða krefjandi aðstæðum sem hann er að takast á við. Þegar einstaklingur metur að ekki sé 

hægt að hafa áhrif á eða breyta streituvaldandi umhverfisaðstæðum notast hann frekar við 
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tilfinningamiðuð bjargráð (Lazarus og Folkman, 1984). Tilfinningamiðuð eða óvirk bjargráð 

felast í því að koma jafnvægi á tilfinningaleg viðbrögð sem vakna af völdum áreitis og er 

ætlað að ná stjórn á, aðlaga eða leysa streituvaldandi vandamál. Innan þeirra er safn aðgerða 

líkt og forðun, gera lítið úr hlutunum, aftengja sig frá aðstæðum, beita valkvæðri athygli eða 

einblína á það jákvæða sem hægt er að fá útúr aðstæðum (Lazarus og Folkman, 1984). Annað 

óvirkt bjargráð er til dæmis að einblína á það neikvæða við streituvaldinn og flokkast það 

undir hörmungarhyggju (Þorbjörg Jónsdóttir, 2007).  

Safngrein Tamres, Janicki og Helgeson (2002) skoðaði rannsóknir sem birtar voru á 

árunum 1900-2000 með tilliti til kynjamun á bjargráðum. Þar kom fram að konur eru líklegri 

en karlmenn að beita flestum tegundum bjargráða, hvort sem um er að ræða lausnamiðuð 

bjargráð eða tilfinningaleg bjargráð. Þær eru þannig líklegri að nýta virk bjargráð almennt, 

félagslegan stuðning og skipulagningu (e.planning). Þær beita einnig frekar forðun, jákvæðu 

endurmati, óskhyggju og jákvæðu sjálfstali. En ekki var kynjamunur á bjargráðunum 

afneitun, einangrun, sjálfsásökunum eða að fá útrás (e. venting). Í tengslum við streitu af 

völdum eigin heilsufars voru konur líklegri en karlmenn að nýta sér öll bjargráð sem skoðuð 

voru. 

Einstaklingar sem þjást af veikindum, fötlun eða annars konar heilsufarsvandamálum 

eiga erfiðara með að verja orku sinni í leit að hentugum bjargráðum heldur en heilbrigðir 

einstaklingar, sérstaklega ef vandamálið sem um ræðir er langvarandi (Lazarus og Folkman 

1984). 

Verkir eru oft mikill streituvaldur sem fólk tekst almennt misjafnlega á við og fer það 

eftir eðli þeirra hverju sinni (Banerjee, Bhattacharya og Sanyal, 2014; Carroll, Rothe og 

Ozegovic, 2013). Banerjee o.fl. (2014) báru saman bjargráðsaðferðir einstaklinga sem höfðu 

þjáðst af höfuðverkjum (n=22) og mjóbaksverkjum (n=18) lengur en sex mánuði við 20 

manna samanburðarhóp sem þjáðist ekki af neinum verkjum. Niðurstöður sýndu að þeir sem 



LANGVINNIR VERKIR OG TRIGGERPUNKTAR 20 

þjáðust af höfuðverkjum voru líklegri til að notast við óvirk bjargráð líkt og forðun eða 

óskhyggju en þeir sem þjáðust af mjóbaksverkjum voru líklegri til að nota virk bjargráð sem 

fólu í sér ágengar (e. aggressive) aðferðir til að breyta streituvaldandi aðstæðum (Banerjee 

o.fl., 2014). Óvirk bjargráð og þrengri fjárhagur eru aftur á móti áhrifaþættir í því að 

einstaklingar leiti sér síður meðferðar við mjóbaksverkjum (Mortimer, Ahlberg og the 

MUSIC-Norrta¨ lje study group, 2003) 

Þorbjörg Jónsdóttir (2007) gerði rannsókn hér á landi þar sem skoðuð voru tengsl á 

milli langvinnra verkja og aðlögunar á meðal einstaklinga (N=45) sem biðu eftir 

endurhæfingu vegna langvinnra verkja. Niðurstöður hennar bentu til þess að notkun 

tvennskonar bjargráða, endurtúlkun og hörmungarhyggju hefðu áhrif á það hversu vel eða illa 

einstaklingar aðlagast langvinnum verkjum. Það að einstaklingar telji sig hafa stjórn á 

verkjunum og hafi getu til að draga úr þeim hafði mikil áhrif á hvernig einstaklingar upplifðu 

styrkleika þeirra. Stjórn skipti einnig máli hvað varðaði styrk verkja, þeir einstaklingar sem 

töldu sig geta haft stjórn á verkjunum og tök á að draga úr þeim upplifðu minni verki. 

Styrkleiki verkjanna hafði aftur á móti neikvæð áhrif á það hversu mikla stjórn á verkjunum 

einstaklingar töldu sig hafa og getu til þess að draga úr þeim (Þorbjörg Jónsdóttir, 2007). 

Trú á eigin getu. Bandura skilgreindi trú á eigin getur (e. self efficacy) sem trú 

einstaklings á eigin hæfni til að framkvæma röð aðgerða á árangursríkan hátt til að ná fram 

þeirri útkomu sem hann sækist eftir við tilteknar aðstæður (Jackson, Wang, Wang og Fan, 

2014). Þessi trú er grunnur að hvatningarkerfi mannsins, afrekum og tilfinningalegri vellíðan. 

Ef fólk trúir ekki að það geti náð fram æskilegum áhrifum með aðgerðum sínum hefur það 

engan hvata til þess að reyna það og mun sýna litla þrautseigju þegar erfiðleikar koma upp 

(Bandura, 2010). Trú á eigin getu er hugsanleg skýring ýmissa þátta líkt og val á bjargráðum 

og sálfræðilegra streituviðbragða (Bandura, 1982). Talið er að trú á eigin getu hafi áhrif á 

verki á tvennskonar hátt, í fyrsta lagi á hvernig fólki tekst að takast á við eða stjórna verkjum 
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og í öðru lagi með hvaða hætti tekist er á við aðstæður tengdar verkjum. Einstaklingar með 

litla trú á eigin getu forðast gjarnan aðstæður og hreyfingu sem gæti stuðlað að auknum 

verkjum, auk þess eru þeir líklegri til að nota verkjalyf við þannig aðstæður (Jackson o.fl. 

2014). Trú á eigin getu er þannig áhrifaþáttur í vali á bjargráðum sem tengist verkjastjórnun. 

Til þess að bjargráð hafi tilætluð jákvæð áhrif er mikilvægt að einstaklingurinn sjálfur sé 

sannfærður um að geta nýtt sér eða beitt þeirri stjórn sem þau bjóða uppá (Vancleef og Peters, 

2011). Að trúa á eigin getu til þess að hafa stjórn á verkjum hefur áhrif á hversu mikla verki 

einstaklingur býst við að fara finna fyrir og hversu mikil óþægindi hann telji sig verða fyrir af 

völdum þeirra ásamt því hversu sterk verkjaupplifunin verður í raun og veru (Vancleef og 

Peters, 2011). Trú á eigin getu er því mikilvægur þáttur í upplifun verkja og hversu mikið þeir 

skerða lífsgæði einstaklingsins (Costal, Maher, McAuley, Hancock og Smeets, 2011).  

Núvitund. Núvitund á rætur sínar að rekja til Búddisma og þýðir að vera í núinu með 

því að viðhalda meðvitaðri athygli á hugsunum, tilfinningum, líkamlegri skynjun og umhverfi 

sínu. Það getur stuðlað að því að einstaklingurinn sé opinn fyrir og tilbúinn að taka hlutlaust á 

móti þeirri upplifun sem hann finnur fyrir og felur í sér ákveðna sátt á líðandi stund (Baer, 

2003; Hofmann, Sawyer, Witt og Oh, 2010; Kabat-Zinn, 2003). Árið 1979 byrjaði Jon Kabat-

Zinn að bjóða upp á núvitundarmiðaða streituminnkun (e. mindfulness-based stress reduction 

(MBSR)) sem meðferðarform. Það hefur verið nýtt bæði í tengslum við kvíða og 

verkjastjórnun (University of California, Berkeley, e.d.). Talið er að með því að kenna fólki 

að bregðast við streituvaldandi aðstæðum meðvitað frekar en með ómeðvituðum viðbrögðum 

geti núvitund haft áhrif á upplifun einstaklingsins og dregið úr álagi og óæskilegum 

hugsunum (Baer, 2003; Hayes, Luoma, Bond, Masuda, og Lillis, 2006). Rannsóknir hafa 

gefið til kynna að núvitundarmeðferð hafi jákvæð áhrif á sjúkdómseinkenni hjá 

einstaklingum með langvinna verki, þunglyndi, kvíða, streitu ásamt því að auka lífsgæði og 

líkamlega virkni (Gotink o.fl., 2015). Einnig hafa rannsóknir sýnt að regluleg ástundun 
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núvitundarhugleiðslu auki tilfinningalega og andlega vellíðan (Keune og Perczel-Forintos, 

2010). Rannsókn Brown og Jones (2013) sýndi að núvitund sýndi jákvæð tengsl við betri 

andlega heilsu hjá einstaklingum sem þjást af stoðkerfisverkjum. Þátttakendur voru 28 

einstaklingar með stoðkerfisverki sem skipt var með tilviljunarkenndum hætti í 

samanburðarhóp og tilraunahóp. Þeir sem fengu átta vikna núvitundarnámskeið upplifðu betri 

stjórn á verkjum heldur en samanburðarhópur án þess að skor á styrkleika verkja lækkaði. 

Aukin virkni sást með heilalínuriti (EEG) á svæðum heilans sem tengjast hugrænni virkni í 

tengslum við aukna andlega heilsu og skynjaða stjórn sem bendir til þess að upplifun 

einstaklingsins á því að hafa stjórn sé vegna þess að einstaklingur hafi betri stjórn á 

tilfinningalegum viðbrögðum við sársauka (Brown og Jones, 2013).  

TRT-námskeið. TRT (e. Tissue release technique) er meðferðarform sem sett var 

saman af Rakel Guðbjörnsdóttur heilsunuddara og sálfræðinema. Útfærsla námskeiðsins var 

unnin út frá hugmyndum Simons og Travell (Simons o.fl., 1999) um staðbundin verkjasvæði 

af völdum triggerpunkta. Markmiðið með námskeiðinu er að kenna leiðir til að vinna á 

verkjum og bæta andlega og líkamlega heilsu. Námskeiðið er sett upp sem 

sjálfsmeðhöndlunar meðferðarform með þeim tilgangi að sem flestir geti nýtt sér æfingarnar 

og unnið sé eftir þörfum hvers og eins. Námskeiðið byggir á æfingum í formi triggerpunkta 

nudds og teygjum með núvitundarnálgun þar sem þátttakendum voru kenndar leiðir til þess 

að takast á við auma punkta í líkamanum og létta á verkjum. 

Langvinnir verkir geta haft hamlandi áhrif á líf fólks bæði hvað varðar líkamlega getu 

og sálræna líðan. Aðgengi að meðferðarúrræðum er af skornum skammti og eru þær 

meðferðir sem í boði eru oft á tíðum tímafrekar og/eða kostnaðarsamar. Í nútíma þjóðfélagi 

getur það haft þau áhrif að fólk leiti sér síður hjálpar. Námskeið sem eru byggð á 

gagnreyndum meðferðarformum þar sem einstaklingur hefur færi á að vera virkur þátttakandi 

í eigin bataferli er því mikilvæg þróun í verkjastjórnun.  
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Tilgangur rannsóknarinnar er að skoða hvort TRT-námskeið geti nýst sem gagnlegt 

bjargráð fyrir einstaklinga sem þjást af langvinnum stoðkerfisverkjum. 

Rannsóknarspurningarnar sem lagðar eru fram eru:  

1) Hefur TRT-námskeið áhrif á styrkleika verkja hjá almennum þátttakendum. 

2) Hefur TRT-námskeið áhrif á hversu mikið verkir trufla daglegt líf hjá almennum 

þátttakendum. 

3) Hefur TRT-námskeið áhrif á heilsutengd lífsgæði hjá almennum þátttakendum. 

Aðferð 

Þátttakendur 

Notast var við hentugleikaúrtak þar sem einstaklingum sem sóttu námskeið í TRT-

vefjalosun var boðið að taka þátt í rannsókninni. Alls voru 16 konur sem tóku þátt í 

námskeiðinu og af þeim svöruðu 15 fyrri spurningalistanum en níu þeim seinni. Þátttakendur 

voru á aldrinum 21-60 ára. Þátttakendur sem svöruðu báðum fyrirlögnunum fengu umbun í 

formi nuddbolta og leiðbeiningarbæklings. 

Mælitæki 

Notast var við íslenska þýðingu af spurningalistunum The short form (36) health 

survey (SF-36), sem metur andlega og líkamlega heilsu og Brief pain inventory (BPI) sem 

snýr að verkjamati og áhrifum verkja á daglegt líf. Einnig var lagður fyrir spurningalisti sem 

var hannaður af rannsakendum og innihélt bæði opnar og lokaðar spurningar um námskeiðið. 

SF-36 inniheldur 36 spurningar sem skiptast í átta undirþætti; líkamlega getu (e. 

physical functioning), áhrif líkamlegra þátta á atvinnu og félagslíf (e. role physical), 

líkamlega verki (e. bodily pain), almenna heilsu (e. general health), hreysti (e. vitality), 

félagsleg virkni (e. social functioning), áhrif andlegra þátta á atvinnu- og félagslíf (e. role 

emotional) og andleg heilsa (e. mental health). Niðurstöðurnar eru lagðar saman og settar í 

skala frá 0-100 þar sem 0 þýðir versta mögulega heilsa og 100 þýðir besta mögulega heilsa. 
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Því hærra skor þeim mun betur metur einstaklingur heilsu sína (Jonsdottir o.fl., 2015; Ware 

Jr., 2007). Undirþættirnir mynda tvo aðskilda meginþætti; líkamlegt heilsufar (e. physical 

component summary) og sálrænt heilsufar (e. mental component summary) (Jenkinson, 

Stewart-Brown, Petersen og Paice, 1999; Ware Jr. og Gandek, 1998). SF-36 hefur verið 

þýddur á yfir 170 tungumál í yfir 70 löndum þar á meðal á íslensku (Optum, e.d.; Ware Jr. 

o.fl., 2007) og er það mælitæki sem helst er stuðst við þegar mæla á almenn heilsutengd 

lífsgæði (Vetter, 2007). 

Áreiðanleiki og réttmæti SF-36 hefur verið ýtarlega kannað bæði hvað varðar 

undirþættina átta og meginþættina tvo (Ware Jr., 2007). Áreiðanleiki hefur verið metinn bæði 

með innra samkvæmi (e. internal consistency) og með endurtekinni prófun (e. test-retest). 

Innra samkvæmi er mælt með áreiðanleikastuðlinum Chronback´s alpha þar sem 0,70 og 

hærra er talið merki um viðunandi áreiðanleika en rannsóknir hafa verið að sýna yfir 0,80 

hvað varðar undirþætti og yfir 0,90 fyrir meginþættina með örfáum undantekningum (Ware 

Jr. og Gandek, 1998). Sýnt hefur verið fram á gott réttmæti SF-36 bæði í Bandaríkjunum og 

við þýddar útgáfur (Ware Jr. og Gandek, 1998; Keller o.fl. 1998). SF-36 hefur sýnt fram á 

jafnvel betri áreiðanleika og réttmæti en fyrri útgáfan gerði (Jenkinson o.fl., 1999; Taft, 

Karlsson og Sullivan, 2004). Í þessari rannsókn var notuð endurbætt útgáfa af mælitækinu, 

SF-36v2 sem út kom 1996. Með henni var tekið á ákveðnum annmörkum sem var að finna í 

fyrri útgáfu. Orðalag var til að mynda einfaldað og gert skýrara til að koma í veg fyrir 

vafamál eða óskýrleika (Ware Jr., 2007). 

BPI er stuttur sjálfsmatslisti og inniheldur 15 spurningar sem meta styrk verkja og 

áhrif þeirra á daglegt líf (Cleeland, 2009; Gunnarsdottir o.fl., 2010). Fyrstu tvær 

spurningarnar snúa að staðsetningu verkja og hversu lengi þeir hafa staðið yfir. Næstu 

spurningum er ætlað að meta verki og styrkleika þeirra á verkjaskala frá 0 upp í 10 þar sem 0 

er enginn verkur og 10 er versti verkur sem einstaklingur getur ímyndað sér. Spurt er um 
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styrkleika verstu verkja, minnstu verkja, meðalverkja og svo styrkleika þeirra verkja sem 

þátttakendur finna fyrir þá stundina þegar þeir svara listanum. Árangur verkjameðferðar er 

svo metinn í prósentuhlutfalli þar sem 0% þýðir engin minnkun á verkjum og 100% þýðir 

laus við alla verki (Gunnarsdottir o.fl., 2010). Áhrif verkja á daglegt líf er metið með því að 

þátttakendur meta á skalanum 0-10 hversu mikið verkirnir trufla daglegt líf þar sem 0 þýðir 

engin truflun og 10 mjög mikla truflun. Metnir eru sjö þættir daglegs lífs: daglegar athafnir 

(e. daily activities), skap (e. mood), geta til göngu (e. walking), vinna utan og innan heimilis 

(e. working) , samskipti við annað fólk (e. social communication), svefn (e. sleeping) og 

almenn lífsánægja (e. enjoyment of life) (Cleeland, 2009). Til að fá styrkleikastuðul verkja (e. 

pain severity index) eru teknar saman þær fjórar spurningar sem snúa að styrkleika verkja og 

meðaltal þeirra reiknað. Slíkt hið sama er gert með þá sjö þætti sem taka til áhrifa á daglegt 

líf og gefur það stuðul fyrir áhrif verkja á daglegt líf (e. pain interference index) (Zelman, 

Gore, Dukes, Tai og Brandenburg, 2005; Gunnarsdottir o.fl., 2010; Cleeland, 2009). 

Áreiðanleiki og réttmæti BPI hefur verið mikið rannsakað (Atkinson o.fl., 2011; 

Cleeland, 2009). Þó svo að BPI hafi upphaflega verið þróaður til að meta verki af völdum 

krabbameins þá hefur hann verið nýttur til að meta verki af ýmsum öðrum orsökum (Keller, 

Bann, Dodd, Schein og Mendoza, 2004; Tan, Jensen, Thornby og Shanti, 2004). BPI hefur 

mælst með áreiðanleikastuðulinn (Chronback´s alpha) upp á 0,85 fyrir styrkleika verkja og 

0,88 fyrir truflun á daglegri virkni fyrir verki sem eru ekki af völdum krabbameins (Tan o.fl., 

2004). BPI hefur verið þýddur á fjölmörg tungumál þar sem áreiðanleiki og réttmæti hans 

hafa verið metin og staðfest, má þar nefna spænsku, þýsku, og norsku ásamt íslensku (Andrés 

Ares, J. o.fl., 2015; Radbruch o. fl., 1999; Klepstad o.fl., 2002; Gunnarsdottir o.fl., 2010). 

Í upprunalegu útgáfu BPI er styrkleiki verkja metinn með tilliti til verkja sem 

einstaklingur hefur upplifað síðastliðinn sólarhring (Cleeland, 2009) en íslenska þýðingin 
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miðast við verki síðastliðna viku. Hefur það form verið notað í íslenskum rannsóknum og 

réttmæti og áreiðanleiki verið með ágætum (Gunnarsdottir, o.fl., 2010; Jonsdottir o.fl., 2014). 

Spurningalistinn (sjá fylgiskjal A) sem hannaður var af rannsakendum innihélt bæði 

grunnspurningar um kyn og aldur ásamt opnum og lokuðum spurningum um námskeiðið. Var 

viðhorf þátttakenda til námskeiðsins kannað, hvort þeim fannst það hafa gagnast þeim og á 

hvaða hátt. Spurt var hvort námskeiðið hafi haft áhrif á andlega líðan þátttakenda (nei, hvorki 

né, já), ef fólk svaraði játandi var það beðið um að lýsa á hvaða hátt. Spurt var einnig um 

hvort þátttakendur hefðu fundið fyrir verkjum áður en námskeiðið hófst (nei, hvorki né, já) og 

ef svo væri hvort að þeir hefðu minnkað eftir þátttöku á námskeiðinu. Aðrar spurningar voru í 

tengslum við æfingarnar sjálfar, hversu oft fólk gerði æfingarnar heima (gerði ekki 

æfingarnar heima, 1 sinni í viku, 2-3 sinnum í viku, 4-5 sinnum í viku eða daglega), hvort 

fólki fannst hjálplegt að hafa tök á því að gera æfingarnar sjálft heima við (nei, hvorki né, já) 

og ef svo var á hvaða hátt. Í lokin var spurt um mætingu þátttakenda á námskeiðið. 

Rannsóknarsnið 

Í rannsókninni var notast við hálftilraunasnið (e. quasi-experimental design) með fyrir 

og eftir mælingu. Um er að ræða innanhópasnið (e. within-groups design) þar sem 

samanburður var gerður á sama hóp með mælingum fyrir og eftir íhlutun. Rannsóknin er 

megindleg samanburðarrannsókn en við öflun gagna var notast við staðlaða spurningalista 

ásamt spurningalista frá rannsakendum. Einnig var stuðst við eigindleg gögn í formi svara við 

opnum spurningum um námskeiðið til að fá dýpri skilning á efninu. 

Framkvæmd 

TRT-námskeiðið var haldið í samvinnu við Rope Yogasetrið, sem er heildræn hug- og 

heilsurækt staðsett í Garðatorgi 3 í Garðabæ. Námskeiðið var auglýst ásamt rannsókninni á 

vefmiðlinum Facebook og sendi Rope Yogasetrið einnig út fjölpóst á póstlista sinn. 

Námskeiðið stóð yfir í fjórar vikur á tímabilinu 8. febrúar til 2. mars 2016. Í fyrsta tíma 
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mættu 16 konur og var rannsóknin kynnt fyrir þeim og þeim gert ljóst að þeim bæri ekki 

skylda að taka þátt í rannsókninni og að það myndi ekki hindra þátttöku þeirra á sjálfu 

námskeiðinu. Öllum var afhent upplýst samþykki með ýtarlegum upplýsingum um hvað 

fælist í þátttöku þeirra í rannsókninni ásamt spurningalistum. Allir nema einn þátttakandi á 

námskeiðinu (n=15) skrifuðu undir upplýst samþykki og svöruðu fyrri spurningalistanum. 

Námskeiðið fór fram á mánudags- og miðvikudagskvöldum frá 19:15 til 20:15, alltaf 

undir leiðsögn sama leiðbeinanda. Í upphafi hvers tíma fengu allir þátttakendur afhenta tvo 

bolta, þvottastykki og þunna dýnu. Farið var yfir grunnatriði triggerpunkta og þátttakendum 

kenndar aðferðir til að bera kennsl á og losa um þá. Gerðar voru æfingar þar sem eigin 

líkamsþyngd var notuð til þess að ná fram hæfilegum þrýstingi á auma punkta eða 

triggerpunkta. Þátttakendur gátu gert æfingarnar á mismunandi vegu (liggjandi, sitjandi, 

standandi) eftir hentugleikum. Á meðan á þrýstingsnuddinu stóð voru þátttakendur beðnir um 

að beita ákveðinni núvitundarhugleiðslu, þar sem þeir voru beðnir um að beina athyglinni að 

vöðvanum sem verið var að nudda. Þátttakendur þjálfuðu þannig með sér næmni til að bera 

kennsl á eigin triggerpunkta og hvort eða hvernig leiðniverkur birtist. Eftir hverja æfingu var 

teygt á þeim vöðva sem verið var að nudda. Teygjurnar voru hluti af hugleiðslunni, þar sem 

það er hlustað á viðbrögð líkamans við hverri æfingu áreynslulaust í takt við eigin þolmörk. 

Djúpöndun var notuð samhliða bæði nudd- og teygjuæfingum sem gaf spenntum vöðva sem 

verið var að nudda betri eftirgjöf. Tímarnir samanstóðu að mestu leyti af sömu æfingum, með 

misjöfnum áherslum á hvaða líkamssvæði var tekið fyrir í hverjum tíma. Þátttakendum var 

auk þess boðið að fá nuddboltana lánaða heim til að gera æfingarnar sem þeir höfðu lært á 

námskeiðinu heima. Í síðasta tíma námskeiðsins mættu níu þátttakendur, allir sem svöruðu 

fyrri fyrirlögninni. Þeir voru fengnir í lok tímans til þess að svara seinni fyrirlögn 

spurningarlistanna, auk spurningarlista rannsakenda. Spurningarlistarnir voru afhentir og 

teknir saman af sama aðila í báðum fyrirlögnunum. 
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Lýsing á tíma. Í upphafi tímans voru þátttakendur látnir nudda sig undir iljunum, þar 

var einn bolti lagður á gólfið og þátttakendur stigu á hann, fyrst með hægri og síðan vinstri 

fæti. Með því að setja meiri þunga á fótinn sem steig á boltann jókst þrýstingur á triggerpunkt 

og með því að setja þungann á gagnstæðan fót léttist þrýstingurinn. Því næst voru 

þátttakendur látnir setjast niður á dýnu, boltinn var staðsettur undir hægri fæti á milli 10-20 

cm fyrir ofan hæl. Fóturinn hvíldi ofan á boltanum sem var færður upp eftir kálfanum þar til 

hann náði um það bil 5 cm fyrir neðan hnésbót. Þetta var gert með 30-90 sekúnda stoppi á 

hverjum verkjapunkti sem voru mismargir hjá hverjum og einum. Æfinguna var hægt að 

þyngja með því að krossa gagnstæðan fót við ökkla og halla líkamsþunganum fram yfir 

fótinn. Hliðlægur lærvöðvi (e. iliotibial tract) og baklægur lærvöðvi (e. hamstrings) var 

nuddaður á sama hátt í sitjandi stöðu. Þegar nuddað var baklægan lærvöðvann þá var 

líkamanum hallað fram yfir fæturna til að auka þrýsting. Þegar þrýst var á hliðlæga 

lærvöðvann var setið í „hafmeyjustellingu“ þar sem gagnstæð hendi var sett fyrir ofan hné og 

þrýsti fætinum niður að gólfi með boltann upp við lærlegginn. Að nuddæfingunum loknum 

voru framkvæmdar teygjuæfingar fyrir fætur. Því næst voru þátttakendur látnir standa 

hliðlægt upp við vegg þar sem boltinn var staðsettur öðru megin við spjaldhrygginn. Hér 

beygðu þátttakendur hægra hné og hölluðu sér að vegg með þungann á vinstri fæti á meðan 

hægri fóturinn var slakur. Því næst var boltinn færður upp að brjóstbaki við herðablaðið (e. 

rhomboids), hér voru hné bogin og með því að rétta og beygja úr hnjánum færðist boltinn 

lítillega ofar eða neðar við herðablaðið. Þegar þátttakendur voru búnir að færa sig upp með 

herðablaðinu var boltinn færður á herðablaðið sjálft (Supraspinatus og Infraspinatus) og 

unnið á triggerpunktum þar. Í næstu æfingu stóðu þátttakendur hliðlægt upp við vegg, beygðu 

sig í báðum fótum lítillega og settu boltann á hægri framhandlegg um það bil 5 cm fyrir 

neðan olnbogabót (Brachioradialis). Þátttakendur hölluðu sér svo inn að veggnum og notuðu 

vegginn sem mótstöðu til að framkalla nægilegan þrýsting á triggerpunkt í framhandlegg. 
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Eftir að þátttakendur voru búnir að nudda báðar hliðar á efri og neðri hluta líkamans, 

lögðust þeir á dýnuna og færðu sig í slökun. Þátttakendur tóku báða boltana og létu þá ofan á 

þvottastykki, því var rúllað þétt yfir boltana tvo hlið við hlið. Boltunum var svo komið fyrir 

neðst á hnakkasvæðinu undir hnakkagrófinni, þátttakendur lögðust ofan á boltana og komu 

sér þægilega fyrir á dýnunni. Með því að hvíla höfuðið ofan á boltunum, líta til hægri og 

vinstri á meðan hendurnar toguðu í sitthvorn endann á þvottastykkinu í sömu átt og litið var. 

Boltunum var svo lagt til hliðar og fóru þátttakendur í hugleiðslu í liggjandi stöðu, þeir drógu 

djúpt andann, fylltu kviðinn af lofti og héldu loftinu í kviðnum í 10 sekúndur. Í fráöndun 

slepptu þeir loftinu og tæmdu kviðinn, þetta var endurtekið þrisvar sinnum. Hægt og rólega 

gáfu þátttakendur sér svo tíma að koma aftur í standandi stöðu og tímanum var lokið. 

Í öðrum tíma var lögð áhersla á fæturna, teygt vel á þeim í lok nuddsins og farið yfir 

brjóstbakið og endað á hálsæfingum og teygjum. Í þriðja tíma var farið lauslega yfir fæturna 

með teygjum og áhersla lögð á efra bak, axlir (e. trapezius), brjóstvöðva (e. pectoralis major 

og pectoralis minor) og hálsvöðva (e. sternocleidomastoid (SCM)) ásamt teygjum á hálsi. Í 

fjórða til áttunda tíma voru allar æfingarnar gerðar í liggjandi stöðu, þar fóru þátttakendur 

dýpra í æfingarnar og þeir sem áttu erfitt með að framkvæma þá útfærslu, voru beðnir um að 

gera æfingarnar upp við vegg eða fá kodda undir höfuðið til að minnka þrýsting. Breyting 

varð eftir fjórða tímann á æfingunni með þvottastykkið sem lýst var hér að ofan, fólst hún í 

því að nuddað var upp með hryggjasúlunni, auk við hnakka. Boltarnir voru settir sitthvoru 

megin við hryggjasúlu, iljarnar voru á gólfinu og með því að vagga fótum til hægri og vinstri 

þrýstust boltarnir dýpra í síðuna. Því næst voru boltarnir færðir upp eftir hryggjasúlu, með því 

að færa líkamann niður í liggjandi stöðu (rassinn að hælum og stíga skref áfram) færðust 

boltarnir upp eftir baki. Þetta var gert hryggjalið fyrir hryggjalið þannig að boltarnir enduðu 

undir hnakkasvæðinu. 
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Siðfræði rannsóknar 

Spurningarlistarnir sem lagðir voru fyrir þátttakendur innihéldu persónulegar 

spurningar um andlega- og líkamlega líðan. Siðferðisleg gildi voru höfð að leiðarljósi við 

gerð þessarar rannsóknar þar sem stuðst var við höfuðreglurnar fjórar; Sjálfræðisregluna (e. 

the principle of respect for autonomy), Skaðleysisregluna (e. the principle of non-

maleficience), Velgjörðarregluna (e. the principle of beneficience) og Réttlætisregluna (e. the 

principle of justice). Sjálfræðisreglan snýr að virðingu einstaklingsins og að sjálfræði hans sé 

virt, að hann sé upplýstur um hvað það feli í sér að taka þátt í rannsókninni og að hann 

samþykki það á réttum forsendum. Skaðleysisreglan stendur vörð um að taka ekki óþarfa 

áhættu sem gæti valdið einstaklingnum skaða, að hagsmunir einstaklingsins séu hafðir að 

leiðarljósi. Með Velgjörðarregluna að leiðarljósi var ásetningur rannsóknarinnar að leiða til 

framþróunar og almennrar velferðar. Réttlætisreglan sér fyrir jöfnum tækifærum allra til að 

geta nýtt sér það sem rannsóknin leiðir af sér og til að vernda þá sem minna mega sín 

(Sigurður Kristinsson, 2013). Í þessari rannsókn gæti aðeins hallað á Réttlætisregluna þar sem 

efnaminni einstaklingar áttu erfitt með að taka þátt sökum kostnaðar við sjálft námskeiðið. 

Haft var samráð við Vísindasiðanefnd varðandi leyfi fyrir rannsókninni en þar sem 

væntanlegir þátttakendur voru ekki sjúklingar heldur almennt þýði var metið sem svo að 

rannsóknin væri ekki leyfisskyld. Rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar (nr. 

S7661/2016) áður en hafist var handa við að safna gögnum. Áður en þátttakendur svöruðu 

spurningalistanum var þeim gerð grein fyrir því að þeim væri hvorki skylt að svara honum í 

heild sinni né einstaka spurningum og að þeim væri frjálst að hætta þátttöku hvenær sem er. 

Einnig voru þeir upplýstir um að þær upplýsingar sem þeir veittu væru ekki rekjanlegar til 

einstakra þátttakenda. Ábyrgðamaður rannsóknarinnar var Dr. Þorbjörg Jónsdóttir Lektor við 

heilbrigðisvísindasvið Háskólans á Akureyri. 
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Tölfræðiúrvinnsla 

Rannsóknargögnin voru skráð og unnin í tölfræði forritinu IMB SPSS statistics 20. 

útgáfu þar sem lýsandi tölfræði (descriptive statistics) og dreifingu hverrar breytu var metin. 

Notast var við Microsoft EXCEL við framsetningu gagna, töflur og gröf. Niðurstöður voru 

reiknaðar með t-prófi háðar úrtaka (e.paired-samples t-test) með 95% marktektarmörkum í 

öllum útreikningum. Gerðar voru tíðnitöflur til þess að sjá staðsetningu verkja þátttakenda og 

einnig til þess að skoða meðaltalsmun einstakra þátta innan hvers meginþáttar sem 

rannsóknarspurningarnar snéru að. 

Niðurstöður 

Hér í þessum kafla verður leitast eftir því að svara rannsóknarspurningunum með því 

að skoða áhrif TRT-námskeiðs á heilsutengd lífsgæði, styrkleika verkja og daglegt líf 

þátttakenda. Borin voru saman meðaltöl heildarskora fyrir og eftir mælingu þessara þriggja 

þátta þar sem notast var við 95% öryggismörk, alpha mörkin (α 0,05), við útreikning allra 

tölfræðilegra prófa. 

Þátttakendur á námskeiðinu voru 16 talsins og 15 þeirra svöruðu fyrri fyrirlögn 

spurningarlistanna en níu þeirri seinni. Brottfall þátttakenda var af ýmsum ástæðum. Einn 

þátttakandi hafði svarað einungis litlum hluta fyrri spurningarlistans og var hann því 

ónothæfur, tveir þátttakendur tilkynntu að þeir þyrftu að draga sig úr námskeiðinu eftir að 

hafa dottið í hálku og þrír þátttakendur mættu ekki í lokatímann þegar seinni fyrirlögn 

spurningalistans fór fram. Þar sem aðeins var notast við gögn þeirra sem svöruðu báðum 

fyrirlögnum voru þátttakendur í rannsókninni níu talsins. Þátttakendur rannsóknarinnar voru 

allt konur á aldrinum 21-60 ára, meðalaldur var 46 ár. Þær voru að meðaltali búnar að vera 

með verki í 5,5 ár og allt frá 1 ári upp í 20 ár en aðeins ein hafði verið með verki í yfir 8 ár og 

dró hún því meðaltalið upp. Þátttakendur rannsóknarinnar mættu að meðaltali í sjö af átta 

tímum námskeiðsins. 
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Mynd 1. Þjáist þú af eða ert þú greind/ur með eftirfarandi? 

Þátttakendur svöruðu spurningunni Þjáist þú af eða ert þú greind/ur með eftirfarandi 

(sjá mynd 1) þar sem gefnir voru upp valmöguleikarnir vöðvabólga, óskilgreindir 

stoðkerfisverkir og/eða vefjagigt. Allir þátttakendur voru að minnsta kosti með einn af 

fyrrnefndum kvillum en fjórir af níu merktu við fleiri en einn þátt. Algengast var að 

þátttakendur þjáðust af vöðvabólgu (n=6) og óskilgreindum stoðkerfisverkjum (n=4) 
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Mynd 2. Staðsetning verkja 

Þátttakendur greindu frá staðsetningu verkja bæði fyrir námskeiðið og eftir að 

námskeiðinu lauk (sjá mynd 2). Fleiri þátttakendur fundu fyrir verkjum í efri hluta líkamans 

en þeim neðri. Í fyrri fyrirlögn fundu átta af níu þátttakendum fyrir verkjum í hálsi, herðum 

og öxlum, sex af níu voru með verki í efri hluta baks og þrír af níu voru með verki í 

mjaðmagrind og/eða hnjáliðum. Í seinni fyrirlögninni hafði tala þeirra sem voru með verki í 

hálsi lækkað niður í fimm og þær sem að fundu fyrir verkjum í efri hluta baks voru tvær. 

Fjöldi þeirra sem voru með verki í hnjáliðum hækkaði hins vegar um einn í seinni 

fyrirlögninni. 

Styrkur verkja og truflun á daglegu lífi 

Tekin voru saman meðaltöl fyrir og eftir mælinga þátta úr BPI spurningarlistanum 

sem mældu styrk verkja þátttakenda (sjá töflu 1). Þátttakendur mátu styrk verkja núna að 

meðaltali 4,11 í fyrri fyrirlögninni og var það búið að lækka niður í 2 í seinni fyrirlögninni, en 

á öllum þáttum voru þátttakendur að meta styrk verkja minna eftir þátttöku sína í TRT-

námskeiðinu.  
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Tafla 1 

Styrkur verkja  

 

Meðaltal 

fyrri fyrirlögn 

Meðaltal 

seinni fyrirlögn 

Verstu verkir sl. viku (0-10) 5,78 5 

Minnstu verkir sl. viku (0-10) 2,67 1,67 

Verkir að jafnaði (0-10) 4,33 3,56 

Verkir núna (0-10) 4,11 2 

Styrkleikastuðull  4,22 3,05 

 

Til að fá svar við rannsóknarspurningunni Hefur TRT-námskeiðið áhrif á styrkleika 

verkja? var skoðað hvort breyting hefði orðið á mati þátttakenda á styrk verkja eftir þátttöku 

á TRT-námskeiðinu með spurningarlistanum BPI. Niðurstöður sýndu að marktækur munur 

var á milli mælinga (t(8) = 3,556; p<0,05) út frá styrkleikastuðli (e. pain severity index) (sjá 

töflu 3), þar sem þátttakendur mátu styrkleika verkja minni heldur en fyrir námskeiðið. 

Tekin voru saman meðaltöl svara við spurningum um truflun verkja á daglegu lífi (sjá 

töflu 2). Þar má sjá að eftir TRT-námskeiðið voru þátttakendur að meta truflun verkja að 

meðaltali minna í öllum þáttum spurningarlistans BPI. 
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Tafla 2 

Truflun verkja á daglegt líf 

  

Meðaltal  

fyrri fyrirlögn 

Meðaltal 

seinni fyrirlögn 

Daglegar athafnir (0-10) 3,78 2,78 

Skap (0-10) 4 2,22 

Getu til göngu (0-10) 1,89 1,56 

Vinnu (0-10) 2,67 2,33 

Samskipti við annað fólk (0-10) 2,56 1,33 

Svefn (0-10) 4,44 3 

Lífsánægju (0-10) 3,7 2,56 

Áhrifastuðull  3,30 2,25 

 

Til að fá svar við rannsóknarspurningunni Hefur TRT-námskeið áhrif á hversu mikið 

verkir trufla daglegt líf? Var skoðað hvort að breyting hafi orðið á mati þátttakenda á truflun 

verkja í daglegu lífi þeirra eftir þátttöku á TRT-námskeiðinu út frá spurningarlistanum BPI. 

Niðurstöður leiddu í ljós að marktækur munur var á áhrifum verkja á daglegt líf fyrir og eftir 

námskeiðið (t(8) = 3,629; p<0,05) sem reiknað var út frá áhrifastuðli (e. pain interference 

index) (sjá töflu 3) 

Heilsutengd lífsgæði 

Til að svara rannsóknarspurningunni Hefur TRT-námskeið áhrif á heilsutengd 

lífsgæði? voru skoðuð áhrif námskeiðsins á andlegt heilsufar (e. mental component) og 

líkamlegt heilsufar (e. physical component) út frá útreikningum spurningalistans SF-36v2. Til 

að svara rannsóknarspurningum og bera saman niðurstöður á fyrir og eftir mælingu á hópnum 

var notast við t-próf háðra úrtaka í öllum prófum (sjá töflu 3). Niðurstöður mælinga á 

líkamlegu heilsufari sýndu ekki fram á marktæk áhrif (t(8) = -1,214; p=0,259) TRT 

námskeiðsins. Í mælingum á andlegu heilsufari kom fram marktækur munur (t(8) = -2,428; 

p<0,041) milli fyrirlagna þar sem þátttakendur voru almennt að meta andlega heilsu sína betri 

eftir þátttöku á TRT-námskeiðinu. 
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Tafla 3  

Marktektar próf (t-próf tveggja háðra úrtaka) á fyrir og eftir mælingu styrkleika verkja, 

áhrif verkja á daglegt líf og heilsutengdum lífsgæðum ásamt undirþáttum. 

 Frígráður t-gildi Sig. 

Styrkleiki verkja 

 -Verstu verkir 

 -Minnstu verkir 

 -Verkir að jafnaði 

 -Verkir núna 

8 

8 

8 

8 

8 

3,556 

2,800 

2,000 

2,800 

3,033 

0,007* 

0,023* 

0,081 

0,023* 

0,016* 

Truflun á daglegt líf 

 -Daglegar athafnir 

 -Skap 

 -Getu til göngu 

 -Vinnu 

 -Samskipti við annað fólk 

 -Svefn 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

3,629 

1,732 

2,101 

0,894 

0,436 

3,355 

2,871 

0,007* 

0,122 

0,069 

0,397 

0,674 

0,010* 

0,021* 

Líkamlegt heilsufar 8 -1,214 0,259 

 -Líkamleg geta  

 -Líkamlegir erfiðleikar  

 -Líkamlegir verkir  

 -Almenn heilsa  

8 

7 

7 

8 

-1,332 

-1,300 

 1,655 

-0,784 

0,220 

0,235 

0,142 

0,455 

Andlegt heilsufar 

 -Hreysti  

 -Félagsleg virkni  

 -Andlegir erfiðleikar  

 -Andleg heilsa  

8 

8 

8 

7 

8 

-2,428 

-2,000 

-0,389 

-3,550 

-1,886 

0,041* 

0,081 

0,708 

0,009* 

0,096 

* < 0,05 

Teknir voru út undir þættir andlegs- og líkamlegs heilsufars, þar má sjá að allir þættir 

undir líkamlegu heilsufari voru ekki marktækir út frá t-prófi háðra úrtaka. Þættir undir 

andlegu heilsufari var aðeins marktækur munur á þættinum andlegir erfiðleikar (t(8) = -3,550; 

p=0,009). Þó svo að ekki hafi komið fram marktækur munur á meginþættinum líkamlegt 

heilsufar, var ákveðið að skoða fyrir og eftir mælingu á einstaka breytum sem meginþættirnir 

byggja á. 
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Mynd 3. Hversu mikið hefur þú fundið fyrir verkjum undanfarnar 4 vikur? 

Við spurningunni Hversu mikið hefur þú fundið fyrir verkjum undanfarnar 4 vikur (sjá 

mynd 3) kom fram að í fyrri fyrirlögn voru þrír þátttakendur sem sögðust hafa fundið mjög 

mikið eða mikið fyrir verkjum síðastliðnar 4 vikur. Í seinni mælingunni var aftur á móti 

enginn þátttakandi sem var að meta sig með mjög mikla eða mikla verki síðastliðnar 4 vikur, 

eða á meðan TRT-námskeiðið stóð yfir. 
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Mynd 4. Hversu oft á undanförnum 4 vikum, áttir þú af heilsufarsástæðum í erfiðleikum með 

að sinna starfi þínu eða öðrum athöfnum (kostaði t.d. meiri fyrirhöfn)? 

Í spurningunni Hversu oft á undanförnum 4 vikum, áttir þú af heilsufarsástæðum í 

erfiðleikum með að sinna starfi þínu eða öðrum athöfnum (kostaði t.d. meiri fyrirhöfn) (sjá 

mynd 4) mátu þátttakendur í fyrri fyrirlögn áhrif heilsufars á starf eða aðrar athafnir vera 

alltaf (n=2), oft (n=1) eða stundum (n=2). Í seinni fyrirlögninni voru þátttakendur að meta sig 

í flokkunum alltaf (n=1), oft (n=1) og sjaldan (n=3). Þátttakendur voru því almennt að meta 

áhrif heilsufars á starf og aðrar athafnir minni heldur en fyrir þátttöku sína í TRT-

námskeiðinu. 

  

2 

1 1 1 

2 

0 

1 

3 

2 

4 

0

1

2

3

4

5

Fyrir Eftir

Fjöldi  

Alltaf Oft Stundum Sjaldan Aldrei



LANGVINNIR VERKIR OG TRIGGERPUNKTAR 39 

 

Mynd 5. Á undanförnum 4 vikum, hefur þú verið hamingjusöm/hamingjusamur? 

Áhugaverðar breytur innan andlegs heilsufars var hamingja og depurð/þunglyndi. Í 

spurningunni Á undanförnum 4 vikum, hefur þú verið hamingjusöm/hamingjusamur (sjá 

mynd 5) voru fleiri í fyrri fyrirlögninni sem sögðust stundum (n=4) vera hamingjusamir, en í 

seinni mælingunni hefðu fleiri fært sig yfir í að vera oft hamingjusamir (n=6). 
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Mynd 6. Hversu oft á undanförnum 4 vikum fannst þér þú vera dapur/döpur og þunglynd(ur)? 

Í spurningunni Hversu oft á undanförnum 4 vikum fannst þér þú vera dapur/döpur 

eða þunglynd(ur) (sjá mynd 6) voru fleiri í fyrri fyrirlögninni sem sögðust oft (n=1), stundum 

(n=3) eða sjaldan (n=5) finna fyrir depurð eða þunglyndi. Í seinni fyrirlögninni voru fleiri 

farnir að finna sjaldan (n=4) eða aldrei (n=2) fyrir depurð eða þunglyndi. 

 

Mynd 7. Fyrir og eftir mæling á lífsorku og þreytu 
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Tvær breytur, lífsorka og þreyta, sem falla undir andlega heilsu innan heilsutengdra 

lífsgæða voru einnig skoðaðar (sjá mynd 7). Voru tekin saman svör þátttakenda sem mátu sig 

oft eða alltaf á þessum tveim breytum og svörin úr fyrri og seinni fyrirlagningu borin saman. 

Þátttakendur svöruðu spurningunni Hversu oft, á undanförnum 4 vikum fannst þér þú full(ur) 

af lífsorku þar sem tveir af níu þátttakendum mátu sig í fyrri fyrirlögninni með oft eða alltaf 

fulla af lífsorku. Í seinni fyrirlögninni voru fjórir þátttakendur sem mátu sig oft eða alltaf fulla 

af lífsorku. Í spurningunni Hversu oft, á undanförnum 4 vikum fannst þér þú vera þreytt(ur) 

voru sex þátttakendur sem svöruðu svarmöguleikunum alltaf eða oft í fyrri fyrirlagningunni 

en aðeins fjórir í þeirri seinni. 

Umræður 

Markmið rannsóknarinnar var að skoða áhrif TRT-námskeiðs á styrkleika verkja, 

truflun verkja á daglegt líf og heilsutengd lífsgæði hjá þátttakendum. Þessi rannsókn var 

forprófun til að sjá hvort að niðurstöður rannsóknarinnar gæfu nægilega miklar vísbendingar 

til þess að gera samanburðarrannsókn á stærra úrtaki. Hér verða niðurstöður 

rannsóknarspurninganna túlkaðar, farið yfir helstu takmarkanir og hagnýt gildi 

rannsóknarinnar dregin fram. Vegna þess hversu fáir þátttakendur voru í rannsókninni var 

tekin sú ákvörðun að taka saman opnar spurningar úr spurningarlista rannsakenda sem 

kannaði huglægt mat þátttakenda á TRT-námskeiðinu til þess að varpa frekara ljósi á 

niðurstöður. Einnig verður komið með hugmyndir að framtíðarrannsóknum. 

Niðurstöður okkar sýndu að marktækur munur var á öllum þáttum sem 

rannsóknarspurningarnar snéru að nema líkamlegu heilsufari innan heilsutengdra lífsgæða. 

Allir þátttakendur sem sóttu TRT-námskeiðið voru konur, meðalaldur 48 ár, þær höfðu allar 

fundið fyrir verkjum í meira en eitt ár og fundu mest fyrir verkjum í efri hluta líkama, hálsi, 

herðum og öxlum. Þannig voru allir þátttakendur sem nýttu sér TRT-námskeiðið með 

langvinna verki. Þetta er í samræmi við fyrri rannsóknir sem sýnt hafa að konur séu líklegri 
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til þess að þjást af langvinnum verkjum (Moulin o.fl., 2002; Reid o.fl, 2011) og beita almennt 

frekar bjargráðum heldur en karlar, sérstaklega í tengslum við eigið heilsufar (Tamres o.fl., 

2002). Einnig eru einstaklingar í aldurshópnum 41-60 ára líklegastir til að finna fyrir 

langvinnum verkjum líkt og kom fram í rannsókn Breivik o.fl. (2006). Staðsetning verkja sem 

þátttakendur þjáðust af er einnig í samræmi við fyrri erlendar og íslenskar rannsóknir 

(Jonsdottir o.fl., 2014; Reid o.fl. 2011).  

Þegar litið er til þess hvort að námskeiðið hafði haft áhrif á styrkleika verkja mældist 

marktækur munur á þrem af fjórum undirþáttum styrkleikastuðulsins; mestu verkjum, 

verkjum að jafnaði og verkjum sem þátttakandi fann fyrir á þeirri stundu. Mestan mun mátti 

sjá á verkjum sem þátttakendur fundu fyrir þá stundina en þar sem seinni mælingin var gerð 

strax eftir síðasta tíma námskeiðsins getur það hafa átt þátt í hversu mikill munur var á 

verkjaupplifun þátttakenda á milli mælinga. Einnig getur sá þáttur námskeiðsins að 

þátttakendur gátu sjálfir meðhöndlað eigin verki og gætu haldið áfram að vinna á aumum 

punktum að námskeiði loknu gefið þeim ákveðna stjórn á eigin verkjum. Í rannsókn 

Þorbjargar Jónsdóttur (2007) kom einmitt fram að einstaklingar upplifðu minni verki þegar 

þeir töldu sig hafa stjórn á og getu til að draga úr verkjum. Núvitundarhluti námskeiðsins 

getur líka hafa átt þátt í að þátttakendur upplifi sig með meiri stjórn á verkjum sem leiðir til 

minni verkjaupplifunar. Í rannsókn Brown og Jones (2013) á núvitund kom fram að með því 

að notast við núvitundaræfingar geta einstaklingar öðlast ákveðna stjórn á verkjum sem hefur 

áhrif á verkjaupplifun þrátt fyrir að styrkur verkja minnkaði ekki. 

Þátttakendur mátu truflun verkja á daglegt líf að meðaltali minni á öllum þáttum að 

TRT-námskeiðinu loknu. Áberandi munur var á þáttum sem snéru að svefni, skapi, 

lífsánægju og samskiptum við annað fólk, en langvinnir verkir geta haft mjög neikvæð áhrif á 

svefn (Ohayon, 2004) og er því líklegt að þar sem verkjastyrkur minnkaði getur verið að 

svefn hafi batnað í kjölfar minni verkja. Sama má segja með samskipti við annað fólk, en 

minnkun á verkjum getur falið í sér aukin félagsleg samskipti þar sem einstaklingar einangra 
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sig síður (Tüzün, 2007). Námskeiðið fólst jafnframt í ákveðnum félagslegum samskiptum þar 

sem um hópnámskeið var að ræða. Félagslegi þátturinn er afar mikilvægur samkvæmt 

rannsókn Tüzün (2007) sem sýndi að einstaklingar geta einangrast vegna skertrar getu til þess 

að taka þátt í félagslegum athöfnum sökum verkja.  

Þegar skoðuð voru heilsutengd lífsgæði voru þau túlkuð út frá tveimur aðskildum 

þáttum, líkamlegu og andlegu heilsufari (Jenkinson o.fl., 1999; Ware Jr. og Gandek, 1998). 

Ekki reyndist marktækur munur á líkamlegu heilsufari þátttakenda en marktækur munur var 

hins vegar á andlegu heilsufari. Ástæður að baki mismunandi niðurstaðna á þessum þáttum 

getur legið í því að mögulega tekur lengri tíma fyrir þætti innan líkamlegs heilsufars að 

breytast en þætti innan andlegs heilsufars. Þar sem þátttakendur fundu fyrir minni verkjum að 

námskeiði loknu getur það einnig haft áhrif á sálræna kvilla sem fylgja oft langvinnum 

verkjum eins og fram hefur komið í fyrri í rannsóknum (Azevedo o.fl., 2012; Elliot o.fl., 

2003; Reid o.fl., 2011; Breivik o.fl., 2006).  

Þessar niðurstöður eru ekki alveg í takt við það sem kom fram í grein Kolbrúnu 

Albertsdóttir o.fl. (2009) að með minni verkjum meta einstaklingar almennt lífsgæði sín betri. 

Niðurstöður okkar rannsóknar styðja jafnframt einungis að hálfu leiti við rannsókn Salo o.fl. 

(2012) sem skoðaði áhrif íhlutunar í formi teygja og styrktaræfinga á langvinna verki með 

tilliti til heilsutengdra lífsgæða, en þar mældust þátttakendur marktækt hærri á heilsutengdum 

lífsgæðum að íhlutun lokinni. Í rannsókn Sigrúnar Völu Björnsdóttur o.fl. (2011a) kom fram 

að athafnageta einstaklinga með stoðkerfisverki getur verið skert. Þegar undirþættir andlegrar 

heilsu í okkar rannsókn voru skoðaðir kom fram að lífsorka þátttakenda hafði aukist og þreyta 

minnkað eftir þátttöku í námskeiðinu sem eru þá mögulega vegna minni verkja. Þrátt fyrir að 

ekki hafi komið fram marktækur munur á líkamlegu heilsufari var samt sem áður hægt að sjá 

breytingu á einstaka þáttum. Þátttakendur voru meðal annars farnir að upplifa heilsufar sitt í 

starfi og við aðrar athafnir betra eftir þátttöku á námskeiðinu.  
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Eins og fram hefur komið voru þátttakendur beðnir um að svara spurningum um 

námskeiðið. Allir þátttakendur töldu að námskeiðið hefði gagnast sér almennt og voru svör 

þeirra á borð við:  

„Já, mjög mikið gagn, er mjög stíf og með verki og með 

boltunum næ ég að losa aðeins um sem er annars erfitt að gera 

sjálf, finnst þetta besta tækni sem ég hef lært til að hjálpa mér 

að slaka á vöðvunum“  

„Rosa flott námskeið, búin að losa mikið úr stífleika í baki“  

„Já, ég fann punkt á herðablaðinu sem að leiddi í öxlina 

á mér og ég er búin að vera að drepast í mjög lengi og náði að 

losa á honum, ég finn einnig ekki lengur til í öxlunum alla 

daga“  

Þátttakendur töldu að námskeiðið hefði einnig stuðlað að aukinni andlegri vellíðan og 

lýstu því þannig að þær hvíldust betur, væru léttari í skrokknum, jákvæðari og vonbetri. 

Öllum þátttakendum fannst hjálplegt að geta framkvæmt æfingarnar heima við og lýstu 

mikilvægi í því að geta æft sig heima á meðan námskeiðinu stóð til að ná tökum á 

æfingunum. Þessi svör eru lýsandi fyrir það að þátttakendur töldu almennt að námskeiðið hafi 

haft jákvæð áhrif og að það hafi kennt þeim aðferð til að vinna með eigin verki og bætt 

andlega líðan. Niðurstöður þessarar rannsóknar gefa því vísbendingar um að TRT-námskeið 

hafi tilburði til þess að vera árangursríkt til að minnka verki, minnka áhrif verkja á daglegt líf 

og bæta heilsutengd lífsgæði þátttakenda. Að því sögðu voru ákveðnar takmarkanir á 

rannsókn þessari sem má hafa til hliðsjónar við gerð álíka rannsókna í framtíðinni. 

Takmarkanir rannsóknarinnar 

Helstu takmarkanir þessarar rannsóknar eru rannsóknarsniðið, en það hefði verið 

hentugra að notast við eigindlegt rannsóknarsnið hér, þar sem það voru einungis níu 
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þátttakendur sem tóku þátt í báðum fyrirlögnum. Með eigindlegum viðtölum hefði mátt fá 

betri innsýn á líðan þátttakenda og hægt hefði verið að draga fram ákveðna þætti og/eða 

þemu sem sneru að upplifun þeirra á námskeiðinu. Einnig hefði mögulega verið heppilegra að 

notast við blandað rannsóknarsnið með hvort tveggja spurningalistum og eigindlegum 

viðtölum.  

Í upphafi voru þátttakendur fimmtán en þar sem brottfall var nokkuð hátt miðað við 

lítið úrtak eru niðurstöðurnar ekki byggðar á sterkum grunni og því áreiðanleiki 

rannsóknarinnar ekki mikill. Auk þess má ætla að þar sem um hentugleikaúrtak var að ræða 

og þátttakendur allt einstaklingar sem sjálfir skráðu sig á námskeiðið er ekki ólíklegt að þeir 

séu líklegri til þess að nýta sér virk bjargráð líkt og TRT-námskeið. Rannsóknin hefði einnig 

sagt meira um áhrif TRT-námskeið sem íhlutun á langvinna verki ef hefði verið notast við 

samanburðarhóp þar sem þátttakendur hefðu fengið aðra virka íhlutun.  

Rannsóknin var ekki alveg hlutlaus, þar sem að leiðbeinandi námskeiðsins var einnig 

einn af rannsakendum og mögulegt er að þátttakendur hafi verið undir þóknunaráhrifum og 

viljað að niðurstöður rannsóknar myndu koma vel út fyrir rannsakandann. Erfitt var að hafa 

stjórn á áhrifum utanaðkomandi breyta þar sem að rannsóknin fór ekki fram við 

tilraunaaðstæður og því ekki hægt að útiloka að sá munur sem hefur komið í ljós sé ekki 

vegna annarra þátta. Mögulegir áhrifaþættir gætu verið félagslegi þátturinn sem námskeiðið 

fól í sér, slökunartónlistin sem notast var við, jákvætt yfirbragð leiðbeinanda og aðrir þættir 

ótengdir námskeiðinu. 

Hugmyndir að frekari rannsóknum 

Í framtíðarrannsókn væri hægt að framkvæma samskonar rannsókn í stærra þýði, með 

samanburðarhóp þar sem báðir hópar fá virka íhlutun. Annar hópurinn fengi TRT-námskeið 

og hinn annarskonar íhlutun eða námskeið í formi núvitundar. Til að auka réttmæti 

rannsóknarinnar þyrfti að skipta handahófskennt í hópana til að jafna út breytileika innan 
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þeirra. Námskeiðsíhlutunin myndi standa yfir í lengri tíma en fjórar vikur til að fá betri sýn á 

líkamlega þætti heilsutengdra lífsgæða. Einnig væri áhugavert að fylgja eftir árangri 

meðferðar til sjá hvort að einstaklingar noti ennþá æfingarnar sem sjálfshjálparmeðferð. Hægt 

væri að framkvæma rannsókn sem miðast við konur í einhæfum störfum eða kyrrsetu vinnu, 

en rannsóknir hafa sýnt að það sé sá hópur sem er í mikilli hættu á að þróa með sér langvinna 

stoðkerfisverki. Einnig myndi það að afmarka þýðið með þessum hætti auka áreiðanleika 

ásamt því að gefa betri mynd hvort að TRT-námskeið væri að nýtast sem úrræði fyrir þennan 

afmarkaða hóp. Áhugavert væri líka að skoða áhrif TRT-námskeiðs á sjúklingahópa líkt og 

þá sem þjást af vefjagigt eða óskilgreindum stoðkerfisverkjum til að sjá hvort að 

meðferðarformið geti nýst þeim hóp. TRT-námskeiðið getur verið hagkvæm lausn miðað við 

aðrar meðferðir því það felur í sér að einstaklingar læri að meðhöndla sjálfa sig við verkjum 

og geti haldið meðferð áfram eftir að námskeiði lýkur.  

Þrátt fyrir takmarkanir þessarar rannsóknar hefur verið sýnt fram á að þátttakendum 

leið umtalsvert betur hvað varðar bæði verkjastyrk og andlega líðan eftir TRT-námskeiðið og 

sýnir þessi forprófun fram á að nægilegar vísbendingar eru til staðar fyrir frekari rannsóknir á 

þessu efni. 
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Fylgiskjal A 

Spurningalisti rannsakenda – fyrri fyrirlagning 

Aldur: ________ 

Kyn:     □ KK                □  KVK 

 

Þjáist þú af eða ert þú greind/ur með eftirfarandi:  

□  Vöðvabólgu 

□  Óskilgreinda stoðkerfi 

□  Vefjagigt 

 

 

Spurningalisti rannsakenda – seinni fyrirlagning 

Aldur: ________ 

Kyn:     □ KK                □  KVK 

 

Fannst þér námskeiðið gera þér gagn, ef svo þá á hvaða hátt? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Telur þú að námskeiðið hafi stuðlað að aukinni andlegri vellíðan hjá þér?  

□  Nei 

□  Hvorki né 

□  Já, á hvaða hátt:______________________________________________________ 

 

 

Fannst þú fyrir verkjum í líkamanum áður en námskeiðið hófst? 

□  Nei 

□  Hvorki né 

□  Já 
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Ef þú svaraðir spurningunni hér fyrir ofan játandi, finnst þér verkirnir hafa 

minnkað eftir þátttöku í námskeiðinu? 

□  Nei 

□  Hvorki né 

□  Já 

 

Hversu oft gerðir þú  æfingarnar sem kenndar voru á námskeiðinu heima við? 

□  Gerði ekki æfingarnar heima 

□  1 sinni í viku   

□  2-3 sinnum í viku 

□  4-5 sinnum í viku 

□  Daglega 

 

Fannst þér hjálplegt að hafa möguleika á að gera æfingarnar sjálf/sjálfur heima? 

□  Nei  

□  Hvorki né 

□  Já, á hvaða hátt? ____________________________________________________ 

 

Hvernig var mætingin þín á námskeiðinu? 

□  Mætti í alla átta tímana 

□  Mætti í sjö tíma 

□  Mætti í sex tíma 

□  Mætti í fimm tíma 

□  Mætti í fjóra tíma 

□ Mætti í færri en fjóra tíma  
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Heilsa og vellíðan (SF-36v2) 

Í eftirfarandi spurningum er spurt um viðhorf þitt til heilsu þinnar. Svaraðu hverri 
spurningu með því að merkja  í það box sem þér finnst að eigi best við. 
 

1. Almennt séð, hvernig finnst þér heilsa þín vera: 

 

Frábær Mjög góð Góð Sæmileg Slæm 

          

 

 

2. Miðað við hvernig heilsa þín var fyrir einu ári, hvernig metur þú heilsu þína nú? 

 

Miklu betri nú 

en fyrir ári 

síðan 

Dálítið betri nú 

en fyrir ári 

síðan 

Svipuð nú og 

fyrir ári síðan 

Dálitið verri nú 

en fyrir ári 

síðan 

Miklu verri nú 

en fyrir ári 

síðan 

          

 

 

3. Eftirfarandi spurningar eru um athafnir sem þú gætir gert á dæmigerðum degi. 

Takmarkar heilsa þín núna að þú getir framkvæmt þessar athafnir? 

Ef svo er, hversu mikið? 

 Já, 

takmarkar 

heilmikið 

Já, 

takmarkar 

dálítið 

Nei, 

takmarkar 

alls ekki 

a)  Kröftug áreynsla, t.d. hlaupa, lyfta 

þungum hlutum, taka þátt í 

áreynsluíþróttum 
      

b)  Meðal-þungar athafnir og áreynsla, t.d. 

færa til borð, ryksuga, spila keilu, leika 

golf 
      

c)  Lyfta eða bera innkaupapoka       

d)  Ganga upp nokkrar hæðir       

e)  Ganga upp eina hæð       
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f)  Beygja sig niður, krjúpa eða halla sér 

fram       

g)  Ganga meira en einn kílómetra       

h)  Ganga nokkur hundruð metra       

i)  Ganga eitthundrað metra       

j)  Baða sig eða klæðast       

 

4. Hversu oft á undanförnum 4 vikum hefur þú átt við eftirfarandi vandamál að 

stríða í daglegu lífi eða starfi af heilsufarsástæðum? 

 

 Alltaf Oft Stundum Sjaldan Aldrei  

a)  Eyddir minni tíma í vinnu eða 

aðrar athafnir 
          

b)  
Áorkaðir minna en þú vildir           

c)  Takmarkaðir þig við sum störf 

eða athafnir 
          

d)  Áttir í erfiðleikum með að sinna 

starfi þínu eða öðrum athöfnum 

(kostaði t.d. meiri fyrirhöfn) 

          

 

5. Hversu oft á undanförnum 4 vikum hefur þú átt við eftirtalin vandamál að stríða 

í daglegu lífi eða starfi vegna tilfinningalegra vandamála (t.d. kvíða eða depurðar)? 

 

 Alltaf Oft Stundum Sjaldan Aldrei  

a)  Eyddir minni tíma í vinnu eða 

aðrar athafnir 
          

b)  Áorkaðir minna en þú vildir           

c)  Varst ekki jafn vandvirk(ur) og 

venjulega í vinnu eða við aðrar 

athafnir 
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6. Hversu mikið hefur líkamleg heilsa þín eða tilfinningaleg vandamál truflað 

eðlileg samskipti þín við fjölskyldu, vini, nágranna eða aðra undanfarnar 4 vikur? 

 

Alls ekkert Lítils háttar All nokkuð Talsvert Gríðarlega  

          

 

7. Hversu mikið hefur þú fundið fyrir verkjum undanfarnar 4 vikur? 

 

Ekkert Mjög lítið Dálítið All nokkuð Mikið  Mjög mikið 

            

 

8. Hversu mikið trufluðu verkir þín venjubundnu störf undanfarnar 4 vikur (bæði 

störf utan heimilis og heimilisstörf)? 

 

Alls ekkert Lítils háttar All nokkuð Talsvert Gríðarlega  

          

 

9. Hér á eftir fara spurningar um líðan þína og hvernig þú hefur haft það 

undanfarnar 4 vikur. Svaraðu sérhverri spurningu eins og best á við líðan þína.  

Hversu oft, á undanförnum 4 vikum... 

 

 Alltaf Oft Stundum Sjaldan Aldrei  

a)  Fannst þér þú full(ur) af lífsorku? 
          

b)  Hefur þú verið mjög 

taugaóstyrk(ur) 
          

c)  Varst þú svo niðurdregin(n) að 

ekkert gat hresst þig við? 
          

d)  Hefur þú fundið fyrir ró og 

friðsæld? 
          

e)  Hafðir þú mikla orku? 
          

f)  Fannst þér þú vera dapur/döpur 

og þunglynd(ur)? 
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g)  Fannst þér þú vera úrvinda? 
          

h)  Hefur þú verið 

hamingjusöm/hamingjusamur? 
          

i)  Fannst þér þú vera þreytt(ur)? 
          

 

10. Hversu oft hefur líkamleg heilsa þín eða tilfinningaleg vandamál truflað félagslíf 

þitt (t.d. að heimsækja vini eða ættingja) undanfarnar 4 vikur? 

 

Alltaf Oft Stundum Sjaldan Aldrei  

          

 

11. Hversu SÖNN eða ÓSÖNN er hver eftirtalinna fullyrðinga að þínu mati? 

 
 

Algjörlega 
sönn 

Að 
mestu 
leyti 
sönn 

Veit 
ekki 

Að 
mestu 
leyti 

ósönn 

Algjörleg
a ósönn 

a)  Ég virðist veikjast fremur 

en aðrir 
          

b)  Ég er jafn heilbrigð(ur) og 

hver annar sem ég þekki 
          

c)  Ég býst við að heilsu 

minni eigi eftir að hraka 
          

d)  Ég er afskaplega 

heilsuhraust(ur) 
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Spurningar um verki - (BPI) 

 

12.  Þegar þú finnur fyrir verkjum, hvar eru þeir þá oftast staðsettir?  

Merktu við allar staðsetningar sem eiga við þína verki 

 

 Í höfði      Í efri hluta baks 

 Í hálsi  Í neðri hluta baks (mjóbaki)  

 Í herðum  Í mjaðmagrind  

 Í öxl /öxlum  Í mjaðmalið /mjaðmaliðum 

 Í brjóstholi   Í nára /nárum 

 Í kvið  Í hnjálið /hnjáliðum 

 Í handlegg /handleggjum  Í fótlegg /fótleggjum 

 Í úlnlið /úlnliðum  Í fæti /fótum  

 Í hendi /höndum  Í tá /tám  

 Í fingri /fingrum  

 

 Annars staðar 

_______________________________ 

 

13. Hversu lengi hefur þú haft verki?   

Skrifaðu viðeigandi tölu í viðeigandi reit og vertu eins nákvæm/ur og þér er mögulegt 

 

_____  Ár _____  Mánuðir _____  Vikur         _____  Dagar 

 

14. Vinsamlegast settu X í reitinn við þá tölu á kvarðanum hér fyrir neðan, sem lýsir 

best verstu verkjum sem þú hefur fundið fyrir í síðastliðinni viku  (Vinsamlegast merktu 

við eina tölu) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                      

Engir 
verkir 

         Verstu 
verkir sem 
hægt er að 
ímynda sér 

 

15. Vinsamlegast settu X í reitinn við þá tölu á kvarðanum hér fyrir neðan, sem lýsir 

best minnstu verkjum sem þú hefur fundið fyrir í síðastliðinni viku  (Vinsamlegast 

merktu við eina tölu) 

    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                      

Engir 
verkir 

         Verstu 
verkir sem 
hægt er að 
ímynda sér 
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16. Vinsamlegast settu X í reitinn við þá tölu á kvarðanum hér fyrir neðan sem lýsir 

því best hversu mikla verki þú ert með að jafnaði(Vinsamlegast merktu við eina tölu) 

    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                      

Engir 
verkir 

         Verstu 
verkir sem 
hægt er að 
ímynda sér 

 

17. Vinsamlegast settu X í reitinn við þá tölu á kvarðanum hér fyrir neðan sem lýsir 

því best   hversu mikla verki þú ert með núna (Vinsamlegast merktu við eina tölu) 

    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                      

Engir 
verkir 

         Verstu 
verkir sem 
hægt er að 
ímynda sér 

 

18. Hversu mikið hefur verkjameðferð, s.s. lyf eða önnur meðferð dregið úr verkjum 

þínum síðastliðna viku?  Vinsamlegast merktu við þá prósentutölu á kvarðanum hér fyrir 

neðan sem lýsir því best hversu mikið meðferð hefur dregið úr verkjum  (Vinsamlegast 

merktu við eina tölu) 

   0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

                      

Ekkert dregið 

úr verkjum 

         Algerlega 

dregið úr 

verkjum 

 

 

 

19. Vinsamlegast settu X í reitinn við þá tölu á kvarðanum hér fyrir neðan sem lýsir 

því best hversu mikið verkir hafa haft truflandi áhrif á eftirfarandi þætti síðastliðna 

viku 

 (Vinsamlegast merktu við eina tölu) 

A. Daglegar athafnir 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                      

Engin  

truflun 

         Trufla 

algerlega 
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B. Skap 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                      

Engin  

truflun 

         Trufla    

algerlega 

C. Getu til göngu 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                      

Engin  

truflun 

         Trufla    

algerlega 

D. Vinnu (utan heimilis og heimilisstörf) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                      

Engin  

truflun 

         Trufla    

algerlega 

E. Samskipti við annað fólk 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                      

Engin  

truflun 

         Trufla    

algerlega 

F. Svefn 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                      

Engin  

truflun 

         Trufla    

algerlega 

 

G. Lífsánægju 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                      

Engin  

truflun 

         Trufla   

algerlega 
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Fylgiskjal B 

 

 

 




