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Ágrip 

Dagleg hreyfing mænuskaddaðra á Íslandi 

Að stunda hreyfingu er öllum einstaklingum nauðsynlegt. Regluleg hreyfing er 

mænusködduðum einnig mikilvæg en áhrif reglulegrar hreyfingar á heilsu og velferð 

einstaklinga með mænuskaða er samt sem áður lítið rannsökuð. 

Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna hver dagleg hreyfing mænuskaddaðra 

einstaklinga er á Íslandi með tilliti til hreyfiráðlegginga frá Embætti Landlæknis og 

alþjóðlegra heilbrigðisstofnana. Jafnframt var markmið að kanna hvort hægt væri að áætla 

daglega hreyfingu hjá mænusködduðum einstaklingum út frá alþjóðlegum spurningalista, 

International physical activity questionnaire (IPAQ). 

Rannsóknin var fólgin í mælingum á daglegri hreyfingu með hröðunarmælum, þolprófi 

og spurningalista. Mæling með hröðunarmælir var fólgin í því að mælir var festur á víkjandi 

úlnlið og borinn í eina viku. Auk þess svöruðu þátttakendur spurningalista um hreyfingu 

síðastliðna 7 daga (IPAQ). Helmingur þátttakanda þreytti þar að auki 12 mínútna þolpróf. 

Þátttakendur (n=14) voru á aldrinum 1952 ára og voru þeir allir með þverlömun. 

Einstaklingar með mænuskaða hreyfa sig að meðaltali 292 slög á mínútu (cpm) á dag og 

297 cpm um helgar. Niðurstaða úr þolprófi þátttakanda þoltala mælt með aðlöguðu 

Cooper prófi, var 18,6 ml/kg/mín. Samkvæmt spurningalista voru þátttakendur að hreyfa 

sig í 115 mínútur á dag af miðlungs til mikilli ákefð. Há fylgni var á milli hröðunarmæla og 

spurningalista r=0,83. 

Þessi rannsókn fer inn á nýtt svið sem ekki hefur verið kannað áður hér á landi og 

niðurstöður kalla á svörun samfélagsins um bætta þjónustu og aðgengi þessa hóps að 

daglegri þjálfun, aðstöðu og sérhæfðum starfskröftum. Með tilliti til fjölda þátttakenda 

hafði hver og einn mikil áhrif á niðurstöður rannsóknar. Þar sem hreyfing mænuskaddaðra 

sem og annarra hjólastólanotenda er mun minna rannsökuð en hreyfing heilbrigðra er þörf 

á frekari rannsóknum á þessu sviði. Auka þarf þekkingu fræðimanna og annarra á sviði 

mænuskaddaðra tengda hreyfingu svo hægt sé að mæta þörfum sem flestra þeirra sem 

búa við þverlömun. Því er mikilvægt að halda áfram rannsóknum á hreyfingu 

mænuskaddaðra, bæði hér á landi og erlendis. 

 

Efnisorð: Mænuskaði, hreyfing, hröðunarmælar, spurningalistar, þolpróf.  

  



Abstract 

Daily physical activity of Spinal cord injury 

Physical activity is important to every individual, including those that have suffered from 

any sort of spinal cord injury (SCI). There has not been done much research on the effect 

of regular physical activity (PA) on the health and well-being of individuals with SCI.  

The purpose of the research was to find out how much individuals with SCI move on a 

daily basis and see if the fulfil national and/or international recommendations. 

Furthermore the aim was to find out if it is possible to estimate daily movement using the 

questionnaire. 

This particular research measured their performance by using accelerometers, 

endurance tests, and questionnaires. The participants wore accelerometers on their 

nondominant wrists for a week. Additionally, they answered a questionnaires regarding 

their movement the past 7 days and half of the participants did endurance test. 

Participants (n=14) were between ages 1952, all paraplegic. The main results were 

that individuals PA were 292 count per minute (cpm) on weekdays and 297 cpm in the 

weekend. The endurance of the participants was 18,6 ml/kg/min. According to the 

questionnaire, the participants were active for 115 minutes per day at medium to maximal 

intensity. High correlation was seen between the accelerometers and the questionnaire 

r=0,83. 

This research explores new fields previously untouched by locally and its results call for 

a responce from society to improve service and access for this group to daily physical 

therapy, improved facilities and specialised personelle. Taking the number of participants 

into account, each and every one had a big impact on the result of the study. Since the 

activity levels of those with spinal injury and other wheelchair users are less researched 

then the activity of healthy individuals, more research is needed in this field.  

 

Key words: Spinal cord injury (SCI), physical activity, accelerometers, questionnaire.  
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1 Inngangur 

Hreyfing er öllum einstaklingum nauðsynleg. Regluleg hreyfing er mænusködduðum 

mikilvæg en áhrif reglubundinnar hreyfingar á heilsu og velferð einstaklinga með 

mænuskaða er samt sem áður lítið rannsökuð (Nightingale, Walhim, Thompson og Bilzon, 

2014; Spinal Cord Injury Network, 2011). Kyrrsetu lífsstíll er mjög áhættusamur fyrir 

mænuskaddaða. Því eru einstaklingar sem hlotið hafa mænuskaða í mun meiri hættu á að 

fá sjúkdóma eins og hjarta og æðasjúkdóma, sykursýki II og offitu en líkamlega heilbrigðir 

einstaklingar (Butler, Miller, O’Connell, Jelinek og Collins, 2008).  

Regluleg hreyfing dregur úr þeirri hættu að þróa með sér langvarandi 

heilsufarsvandamál eins og hjarta og æðasjúkdóma, sykursýki II, háþrýsting og sumar 

tegundir krabbameina. Fyrir mænuskaddaða einstaklingar, sem eru mun líklegri til að lifa 

kyrrsetulífi (Kehn og Kroll, 2009), getur hreyfing haft verulegan heilsufarslegan ávinning. 

Virkur einstaklingur getur dregið verulega úr þeim fylgikvillum sem fylgja mænuskaða. 

Hreyfingin gerir það að verkum að einstaklingur hefur sjálfur betri stjórn á vandaálum eins 

og stífni og langvarandi verkjum (Kehn og Kroll, 2009; Nightingale o.fl., 2014; Spinal Cord 

Injury Network, 2011) 

Rannsókn leidd af Garshick og félögum (2005) sýndi fram á jákvæð áhrif reglulegrar 

hreyfingar og þyngdarstjórnunar á áhættuþætti hjarta og æðasjúkdóma hjá heilbrigðum 

einstaklingum. Á sama tíma eru hjarta og æðasjúkdómar leiðandi orsök dauðsfalla hjá 

mænusködduðum og þeir sjúkdómar herja fyrr að á lífsleiðinni en þeir gera hjá heilbrigðum 

(Garshick o.fl., 2005). Önnur rannsókn sem gerð var í Bandaríkjunum árið 2008 sýndi að 

offita mældist mun hærri hjá hjólastólanotendum eða 36% á móti 23% hjá gönguhæfum 

einstaklingum (Centers for Disease Control and Prevention, 2010). 

Warburton og félagar (2006) gerðu rannsókn meðal almennings sem leiddi í ljós að 

einstaklingar sem eru í betra líkamlegu formi lifa að meðaltali lengur en þeir sem eru í 

slæmu ásigkomulagi. Línuleg fylgni var á milli heilsu annars vegar og hreyfingar hins vegar. 

Eins kom það fram að ótímabærum andlátum fækkar eftir því sem heilsa einstaklinga var 

betri. Því er mikilvægt að hjá hópi eins og mænusködduðum þar sem lífsstílstengdir 

sjúkdómar flokkast jafnvel sem fylgikvillar að einstaklingar stundi markvissa þjálfun 

(Warburton, Nicol og Bredin, 2006). Fatlaðir einstaklingar sem stunda reglulega hreyfingu 

eru einnig mun líklegri til að gefa meira frá sér til samfélagsins í vinnu en þeir sem ekki 

stunda reglulega hreyfingu. Samkvæmt könnun sem var gerð af vísindamanninum Åse 

Norlin í Malmö kom fram að hreyfing borgar sig einnig þegar opinber kostnaður er tekinn 

inn í breytuna. Meðal þeirra sem iðkuðu íþróttir voru 79% í vinnu á móti 59% þeirra sem 



stunduðu ekki reglulega hreyfingu. Eins kom fram að með aukinni hreyfingu minnkuðu 

verkir hjá þeim einstaklingum sem hana stunduðu (Åsa Llinares Norlin, 2015). 

Þó að rannsóknir hafi sýnt fram á mikilvægi hreyfingar þá taldi Lýðheilsustöð, nú 

Embætti landlæknis, mikilvægt að gefa út hreyfiráðleggingar til að minnka líkur á kyrrsetu 

og lífsstílstengdum sjúkdómum landsmanna. Í ráðleggingum eru fullorðnum einstaklingum 

ráðlagt að hreyfa sig 30 mínútur á dag af miðlungs til mikilli ákefð. Ráðleggingarnar eru 

gefnar út með það markmið að fræða almenning um fjölþættan ávinning reglulegrar 

hreyfingar og að stuðla að því að sem flestir landsmenn hreyfi sig nóg til að vernda og bæta 

heilsuna (Lýðheilsustöð, 2008). 

Ráðleggingarnar miða að heilbrigðum einstaklingum sem geta nýtt sér náttúruna, 

íþróttamannvirki og flestar byggingar án nokkurs vanda. Í rannsókn sem gerð var af 

Steinunni Þóru Árnadóttur (2013) til MA prófs í fötlunarfræðum kom það í ljós að: 

„Meginvandinn sem hjólastólanotendur þurfa að takast á við í sínu daglega lífi er skortur á 

aðgengi að manngerðu umhverfi, ekki skerðing einstaklingsins“ (Steinunn Þóra Árnadóttir, 

2013). Miðað við niðurstöður Steinunnar getur aðgengið hér á Íslandi mögulega haft áhrif 

á hreyfingu mænuskaddaðra. Á meðan á rannsókn þessari stóð kom í ljós að aðstaða hér á 

landi er á mörgum stöðum ágæt. Meira þarf til að gera aðstöðuna betri og auðveldari í 

aðgengi fyrir notendur hjólastóla og þá sérstaklega yfir vetrar tímann þegar illa er mokað 

og erfiðlega gengur fyrir þá að komast í aðgengi nema með utanaðkomandi aðstoð. 

Hérlendis hefur umræðan verið að opnast gagnvart mikilvægi hjólastólaaðgengis. Vert er 

að berjast samtímis á sem flestum stöðum til að auka umræðu og þekkingu einstaklinga í 

samfélaginu og auka á þann hátt jafnrétti ólíkra stétta. Mikilvægt er að svipað framboð sé 

til hreyfingar fyrir einstaklinga hvort heldur sem þeir eru með mænuskaða í hjólastól eða 

líkamlega heilbrigðir. 

 

1.1 Markmið og rannsóknarspurningar 

Markmið með rannsókninni var að kanna hver væri dagleg hreyfing mænuskaddaðra 

einstaklinga á Íslandi og hvort þeir væru að ná viðmiðum Embætti Landlæknis og annarra 

alþjóðlegra ráðlegginga. Markmiðið var jafnframt að gefa þessum einstaklingum tækifæri 

á að sjá hvernig þeir eru að hreyfa sig samanborið við aðra mænuskaddaða á Íslandi og 

vinna að aðgerðaáætlun sé þess þörf. Þá var markmið að kanna afkastagetu 

mænuskaddaðra hvað þol varðar og að athuga hvort hægt sé að aðlaga IPAQ 

spurningalistann um daglega hreyfingu, að mænusködduðum einstaklingum. Annað 

mikilvægt markmið með rannsókninni var að kanna út frá niðurstöðum hröðunarmæla, 

hvernig mænuskaddaðir þátttakendur meta hreyfingu sína. Auk þess að athuga hvort 
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niðurstöður frá hröðunarmælum beri saman við svör úr spurningalista og útkomu á 

þolprófi sem þátttakendur þreyttu.  

Tilgangurinn með verkefninu var einnig að öðlast meiri þekkingu á hreyfingu 

mænuskaddaðra á Íslandi og að kanna hvernig staðan þeirra er sem minnihlutahóp í 

samfélaginu. 

Verkefni þetta varð til vegna samvinnu við Akademia Wychowania Fizycznego (AWF) 

Háskólann í Varsjá. Í upphafi voru skráð niður sameiginleg markmið sem talið var mikilvægt 

að kanna. Þegar aðalmarkmiðið var komið á blað, fylgdu fleiri spurningar í kjölfarið sem 

vert þótti að kanna hér á landi. Þegar leið á rannsóknina var vægi spurninga búið að 

breytast og eftirfarandi rannsóknarspurningar voru hafðar að leiðarljósi við gerð 

verkefnisins:  

 

1. Hver er dagleg hreyfing mænuskaddaðra einstaklinga á Íslandi? 

2. Hversu margir þátttakendur ná hreyfiráðleggingum Embætti Landlæknis? 

3. Hvernig er þol mænuskaddaðra þátttakenda? 

4. Hver er möguleikinn að aðlaga IPAQ spurningalistann að mænusködduðum 

einstaklingum? 

Eins voru eftirfarandi undir spurningar settar fram: Er munur á hreyfingu karla og kvenna, 

hefur aldur og staðsetning skaða áhrif á magn hreyfingar? 

 

Út frá þessum spurningum voru settar fram og kannaðar nokkrar tilgátur 

 Dagleg hreyfing mænuskaddaðra einstaklinga á Íslandi er langt undir viðmiðum, 

sé miðað við niðurstöðurnar úr hröðunarmælunum upp á 307 counts per minute 

(cpm).  

 Mænuskaddaðir hreyfa sig minna en ráðleggingar frá Embætti Landlæknis og 

aðrar alþjóðlegar ráðleggingar mæla með. Notast er við viðmiðin 30 mínútur á 

dag af miðlungs til mikilli ákefð alla daga. 

 Þol mænuskaddaðra er undir viðmiðum sé notast við viðmiðunartöflu fyrir 

mænuskaddaða. Einstaklingur er í meðallagi sé hann með þoltölu á bilinu 

14,428,9 ml/kg/mín. 

 Hægt er að aðlaga IPAQ spurningalistann að mænusködduðum. 

 

 

 



1.2 Val á viðfangsefni 

Hugmyndin af verkefninu kviknaði fyrst í júní 2014 þegar Háskólinn í Varsjá Akademia 

Wychowania Fizycznego (AWF), bauð nokkrum nemendum Háskóla Íslands (HÍ) á námskeið 

um hreyfingu hjólastóla notenda. Var námskeiðið fyrsti hluti af samstarfi HÍ og AWF í Varsjá 

en sá síðarnefndi fékk styrk frá Evrópusambandinu. Styrkurinn fólst í að miðla þekkingu um 

hreyfingu hjólastólanotenda til annarra landa. Eftir tvær Póllandsferðir var komin hugmynd 

að verkefninu og var ákveðið að fara í samstarf. Þar sem markmiðið var að samstarf 

skólanna tveggja myndi skilja eitthvað eftir sig, var farið af stað með sambærilega rannsókn 

í Varsjá en þar eru það sjúkraþjálfari og íþróttafræðingur sem standa að rannsókninni. 

Samstarfið var aðallega fólgið í því að finna hvaða mælingar væru hentugastar fyrir 

hjólastólanotendur og þýðingu og aðlögun alþjóðlegs spurningalista um hreyfingu IPAQ að 

aðstæðum mænuskaddaðra, en spurningalistinn var upphaflega hannaður með heilbrigða 

einstaklinga í huga. 

Í upphafi átti rannsóknin að snúa að hreyfingu hjólastólanotenda almennt en til að 

sérhæfa efnið betur var ákveðið að þrengja viðfangsefnið niður í hreyfingu 

mænuskaddaðra.  

 

1.3 Hagnýtt gildi rannsóknar 

Rannsókn þessi er fyrst og fremst gerð til að auka þekkingu okkar á hreyfingu 

mænuskaddaðra einstaklinga á Íslandi. Að geta út frá niðurstöðum áætlað hreyfingu þessa 

hóps og hannað aðgerðaáætlun sem stuðlar að aukinni hreyfingu mænuskaddaðra, sé þess 

þörf.  

Ávinningurinn af rannsókninni er annars vegar fyrir þátttakendur, til að sjá hver staða 

þeirra er miðað við aðra mænuskaddaða einstaklinga og hins vegar fyrir fræðimenn til að 

auka þekkingu þeirra á stöðu þessa hóps, hreyfitíðni þeirra, hreyfimagni og ákefð. 

Rannsókn þessi er sú fyrsta sinnar tegundar sem gerð hefur verðið hér á landi en 

samkvæmt okkar bestu vitund hefur ekkert verið birt um hreyfingu mænuskaddaðra á 

Íslandi. Niðurstöður munu vonandi gefa sérfræðingum á sviði mænuskaddaðra dýrmætar 

upplýsingar um stöðu þessa hóps hér á landi. Niðurstöðurnar verða vonandi ekki síður 

mikilvægar til frekari úrvinnslu og aðgerða um áætlanir um markvissa hreyfingu og bætt 

lífsgæði þessa hóps. 
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1.4 Uppbygging ritgerðar 

Ritgerðinni er skipt upp í 6 kafla. Kafli tvö: Fræðilegi hlutinn. Þar er farið í skilgreiningar á 

hreyfingu og mikilvægi hennar, mænuskaða og fylgikvillum hans. Kafli þrjú: Aðferðir og 

efniviður. Þar er greint frá tölfræðiaðferðum, hvernig þátttakendur voru valdir og hvernig 

mælingarnar fóru fram. Kafli fjögur: Niðurstöðukaflinn. Honum er skipt niður í nokkra hluta 

þar sem farið er yfir þátttakendur, niðurstöður úr hröðunarmælunum, þolprófi og 

spurningalista og að endingu kaflans eru útkomur mismunandi aðferða bornar saman. Kafli 

5 og 6: Umræður og lokaorð. Þar er efnið dregið saman og rætt um kosti og galla 

rannsóknar og niðurstöður bornar saman við aðrar rannsóknir á þessu sviði. 

  



2 Fræðilegur bakgrunnur 
 

„Walking, Physical activity is man's best medicine. ”  

 (Hippókrates 460-377 f. Kr, 1978).  

 

Ef litið er til forna heimilda hefur líkaminn og þarfir mannsins verið ofarlega í huga 

einstaklinga í langa tíð. Hippókrates faðir læknisfræðinnar sagði fyrir meira en 2000 árum 

að besta meðal mannsins gegn sjúkdómum og kramleik væri hreyfing (Hippókrates 460-

377 f. Kr, 1978). Í dag eru rannsóknir lengra á veg komnar en þær voru fyrir 2000 árum og 

er það staðreynd að hreyfing er manninum nauðsynleg til að vaxa og dafna. Með hreyfingu 

minnkar einstaklingur líkur á mörgum sjúkdómum líkt og hjarta og æðasjúkdómum, 

háþrýstingi, heilablóðfalli og sykursýki af tegund II (American College of Sports Medicine, 

2010; Lýðheilsustöð, 2008; Vivian H. Heyward, 2010; World Health Organization, 2015). 

Hreyfing minnkar líkur á ýmsum sjúkdómum og eykur jafnframt lífslíkur og lífsgæði 

þeirra einstaklinga sem hana stunda. Sýnt hefur verið fram á að hreyfing minnkar líkur á 

þunglyndi, kvíða og streitu á meðan sjálfstraust virðist aukast (Craft LL, 2004; Nick Cavill, 

2006; Norman Paul, 1997). Það er mikilvægt að vita hvernig hreyfing hefur áhrif á líkamann 

og hvernig hægt er að auka lífsgæði einstaklings. Eins langt og þekkingin er komin þá er 

samt lítið búið að kanna hreyfingu einstaklinga í hjólastólum. Ef veraldarvefurinn er 

skoðaður og leitarorð slegin inn á vefsíðum eins og pubmed1, leitarorðunum: Physical 

activity, þá koma upp mörg þúsund greinar, yfir 365 þúsund rannsóknir, skrif og greinar 

um hreyfingu líkamlega heilbrigðra einstaklinga (National Center for Biotechnology 

Information, 2015). Ef hinsvegar orð eins og physical activity og wheelchair eru rituð í sömu 

leit þá koma mun færri greinar og rannsóknir upp eða rúmlega 700 (National Center for 

Biotechnology Information, 2015). Sé leitin þrengd enn frekar og skoðað hversu margar 

rannsóknir hafa verið gerðar þar sem hreyfing einstaklinga er könnuð með 

hröðunarmælum (en: accelerometer) þá finnast einungis 16 greinar (National Center for 

Biotechnology Information, 2015).  

Þar sem mænusködduðum hjólastólanotendum hefur fjölgað töluvert á heimsvísu á 

síðustu tveimur áratugum vegna framfara í læknavísindum (Conger og Bassett, 2011) er 

mikilvægt að kanna hver sé raunveruleg hreyfing mænuskaddaðra einstaklinga á Íslandi. 

Framfarir í læknavísindum hafa átt sér stað vegna framfara í tækjabúnaði og þekkingu. 

                                                      

 

1 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
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Hægt er að bjarga fleiri einstaklingum sem hljóta mænuskaða frá ótímabærum dauða og í 

mögrum tilfellum lágmarka skaðann betur en áður var hægt (Conger og Bassett, 2011). 

Þetta veldur því að slíkar rannsóknir hafa öðlast aukið vægi með aukningu einstaklinga sem 

gætu notið góðs af þeim niðurstöðum og uppgötvunum sem rannsóknir á sérstöðu þeirra 

gætu leitt til. 

 
 

2.1 Mænan og tilgangur hennar 

Hryggsúlan gegnir einu af mikilvægustu hlutverkum í líkamanum, hún ver mænuna. 

Hryggsúlan er saman sett af 7 hálsliðum (lat: cervical), 12 brjóstliðum (lat: thoracic) og 5 

lendarliðum (lat: lumbar) auk spjaldbeins (lat: sacrum) og rófubeins (lat: coccyx).  

 

 

Mynd 1: Hryggjarliðir og mæna  

(Columbia University Department of Neurological Surgery. (E.d.)) 

 



Mænan er langur og mjór vefur af taugum og stoðfrumum sem hryggsúlan hefur það 

meginmarkmið að verja fyrir skaða. Mænuvökvi er glær vökvi sem umlykur mænuna og ver 

hana þegar hún rekst í hryggjarliðina. Mænan er staðsett innan í hryggjarliðnum og er varin 

með mænuvökvanum (sjá mynd 1). Mænan ásamt heilanum mynda miðtaugakerfi 

líkamans. Mænan liggur frá mænukylfu í heilanum og niður eftir bakinu að lendarliðum. 

Þar greinist hún í knippi sem kallast mænutagl. Taugar sem liggja til og frá mænu kallast 

mænutaugar, þær hafa bæði hreyfitaugaþræði og skyntaugaþræði. Hreyfitaugaþræðir sjá 

um að flytja boð frá miðtaugakerfinu og til kirtla eða vöðva en skyntaugaþræðir flytja boð 

frá skynnemum til miðtaugakerfisins. Alls er hver einstaklingur með 31 pör af 

mænutaugum (Apparelyzed Spinal Cord Injury, 2015; Þuríður Þorbjarnardóttir, 2013b).  

Hlutverk mænunnar er að tengja saman miðtauga og úttaugakerfi líkamans. Að flytja 

hreyfiboð frá heilanum til tauganna sem koma skilaboðum til kirtla eða vöðva og letja eða 

örva starfsemi þeirra. Hlutverk mænunnar er einnig að koma skynboðum frá ýmsum 

nemum til heila sem síðan vinnur úr þeim boðum. Þegar boðflutningur á sér stað fara 

taugaboð af stað sem eru vægar rafspennubreytingar á himnu taugunga og efnaboða milli 

fruma, þau boð fara niður og upp eftir mænu, milli mænu og tauga og eins heila og mænu 

(Þuríður Þorbjarnardóttir, 2013b). 
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2.2 Mænuskaði 

Hugtakið mænuskaði vísar til skaða sem orðið hefur á mænunni vegna áverka af völdum 

slyss eða sjúkdóms. Mænuskaði leiðir til skerðingar á líkamsstarfsemi en mænan er helsta 

tenging heilans við líkamann (Spinal cord injuries Australia (SCIA), e.d.). Það fer eftir 

staðsetningu og alvarleika áverka hversu mikil skerðingin er. Í fæstum tilfellum fer mænan 

alveg í sundur en skaðinn verður þegar mænan kremst og/eða merst þegar brotinn eða 

hreyfður hryggjarliður þrýstir á hana. Við það geta taugar ekki flutt boð fyrir neðan það 

svæði sem skaddaðist. Taugaskaði getur annað hvort verið algjör eða óverulegur. Ef 

taugaskaði er algjör þá lamast einstaklingur algjörlega fyrir neðan það svæði sem 

skaddaðist. Ef taugaskaði er óverulegur þá getur einstaklingur verið með skerta tilfinningu 

fyrir neðan skaða en samt sem áður einhverja hreyfigetu fyrir neðan skaðann (Samtök 

endurhæfðra mænuskaddaðra, e.d.-b; Spinal cord injuries Australia (SCIA), e.d.; Þuríður 

Þorbjarnardóttir, 2013a). Hér á eftir fylgir útlistun á algengustu tegundum mænuskaða og 

fylgikvillum hans.  

 

 

Mynd 2: Áverkar og alvarleiki  

(Þuríður Þorbjarnardóttir, 2013a) 



2.2.1 Ferlömun  

Þegar alvarlegir áverkar verða á hálsliðum (lat: cervical vertebrae) sem eru efstu 7 

hryggjarliðir í hryggsúlunnar er talað um ferlömun (quadriplegia). Ferlömun er þegar 

mænan hefur orðið fyrir það miklum skaða að bæði fætur og hendur hafa orðið fyrir 

áhrifum sem og búkur og grindarholslíffæri. Skaði á hálsliðum getur valdið dauða ef mænan 

skaddast á efstu 3 hryggjarliðunum þar sem öndunarvöðvar geta lamast. Einstaklingar með 

ferlömun eiga sumir hverjir í erfiðleikum með öndun. Staðsetning skaðans hefur mest áhrif 

á það hversu mikil skerðing verður en hægt er að sjá alvarleika skaðans eftir staðsetningu 

á mynd 2 (Disabled world, 2010; Samtök endurhæfðra mænuskaddaðra, e.d.-b; Þuríður 

Þorbjarnardóttir, 2013a). 

 

2.2.2 Þverlömun 

Skaði sem verður á brjóstliðum (lat: thoracal verebrae) og lendarliðum (lat: lumbar 

vertebrae) kallast þverlömun (paraplegia). Mænuskaði sem verður á brjóst og lendarliðum 

hefur áhrif á búk, grindaholslíffæri og báða fótleggi. Það fer eftir staðsetningu hversu mikil 

áhrif skaðinn hefur á búkinn. Því neðar á hryggsúlunni sem skaðinn er því meira vald hefur 

einstaklingur á búknum, kvið og bakvöðvum (Samtök endurhæfðra mænuskaddaðra, e.d.-

b; Þuríður Þorbjarnardóttir, 2013a). 

 

2.2.3 Helstu fylgikvillar mænuskaða 

Mænuskaða fylgja oftast fylgikvillar sem geta verið misjafnir og mismiklir eftir 

einstaklingum og tegund skaða (Samtök endurhæfðra mænuskaddaðra, e.d.-c). Meðal 

helstu kvilla eru verkir, hægða- og þvaglosunarerfiðleikar, legusár, blóðtappi og 

öndunarfæravandamál. Það eitt að vera í hjólastól er ekki endilega það sem hefur mest 

áhrif á einstaklinginn heldur þeir kvillar sem geta fylgt mænuskaða (Samtök endurhæfðra 

mænuskaddaðra, e.d.-c). Öðrum helstu fylgikvillum verður lýst stuttlega hér á eftir en þeir 

eru:   

 

 Hjarta og æðasjúkdómar 

 Blóðþrýstingsvandamál 

 Spasmi 

 Öndunarkvillar 

 Sárahætta 
 Ósjálfráð rangviðbrögð   
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2.2.3.1 Hjarta og æðasjúkdómar 

Líkur eru á að einstaklingar með mænuskaða þrói með sér hjarta og æðasjúkdóma vegna 

skertrar starfsemi líkamans. Neðan við skaðann á mænunni er lítil vöðvavirkni sem veldur 

því að æðar víkka og virkni æðakerfisins minnkar vegna víkkunar sem er tilkomin vegna 

lömunarinnar (Spinal Injury Network, e.d.).  

 

2.2.3.2 Blóðþrýstingsvandamál 

Mænuskaða fylgir oft óreglulegur og eða of lágur blóðþrýstingur sökum þess að æðar 

slappast og víkka í fótleggjum og blóð safnast því saman í æðum fótleggjanna (Samtök 

endurhæfðra mænuskaddaðra, e.d.-a). Vegna lélegs blóðflæðis eru einstaklingar með 

mænuskaða í meiru hættu með að fá blóðtappa, segamyndun í djúpæðum og 

lungnablóðrek (Mayo Foundation for Medical Education and Research, 2014).  

 

2.2.3.3 Spasmi 

Þar sem mænan sér um að stjórna ósjálfráðum viðbrögðum er það hlutverk heilans að 

halda þeim í skefjum. Þegar mænan er sködduð hættir heilinn að halda þessum 

viðbrögðum í skefjum. Spasmi hrjáir oftar einstaklinga með skaða á hálsliðum en brjóst og 

lendarliðum (Model Systems Knowledge Translation Center, e.d.). 

Spasminn er misjafn á milli einstaklinga og getur hann bæði verið góður eða vandamál 

fyrir einstakling. Þegar talað er um góðan spasma er átt við að spasminn getur aukið 

blóðflæði til vöðva og á þann hátt aukið vöðvamassa. Þegar spasminn er til vandræða hjá 

einstaklingum er oft brugðið á það ráð að notast við lyfjagjöf þar sem lyfjum er dælt inn í 

mænugöng til að halda spasmanum í skefjum (Samtök endurhæfðra mænuskaddaðra, e.d.-

e) 

 

2.2.3.4 Ósjálfráð rangviðbrögð 

Ósjálfráð rangviðbrögð (en: autonomic dysreflexia) eru viðbrögð sem geta orðið 

lífshættuleg og hefur áhrif á einstaklinga sem eru með hálsskaða eða skaða ofarlega í 

brjóstliðum. Ósjálfráð rangviðbrögð eru þegar erting, verkur eða áreiti verður fyrir neðan 

skaðann. Það svæði sem ertingin er á reynir að senda boð til heila en vegna skaðans ná 

boðin ekki til heila og bregst því sjálfvirka taugakerfið við ertingunni og sendir boð til líffæra 

og æða um að bregðast við. Ólíkt spasma hefur ósjálfráð rangviðbrögð áhrif á æða- og 

líffærakerfið (National Institute of Neurological Disorders and Stroke, 2015). 

Það eru margir hlutir sem geta komið rangviðbrögðum af stað líkt. Inngróin nögl, þröng 

föt, sýkingar, þörf á þvagláti eða hægðum, brunasár eða þrýstingssár eru allt dæmi um 



sársauka sem veldur pirringi og ertingu sem kemur síðan af stað ósjálfráðum 

rangviðbrögðum. Lífeðlisfræðileg viðbrögð sem verða eru þau að blóðþrýstingur hækkar 

mjög mikið og þar af leiðandi verður hjartsláttur mjög hár. Það getur síðan leitt til 

heilablóðfalls, flogs eða jafnvel dauða. Einkenni ósjálfráðra rangviðbragða geta verið: roði 

í kinnum, mikill höfuðverkur, gæsahúð, sjóntruflanir, einstaklingur fölnar skyndilega í 

andliti og hækkaður blóðþrýstingur. Mikilvægt er að bregðast hratt við og breyta um 

stellingu, losa þvag eða hægðir, losa um þröngan fatnað, skoða neglur og húð (National 

Institute of Neurological Disorders and Stroke, 2015; Samtök endurhæfðra 

mænuskaddaðra, e.d.-d) 

 

2.2.3.5 Sárahætta 

Legusár eða þrýstingssár (en: pressure sores) verða til þegar húð og vöðvavefur rofna 

vegna stöðugs álags. Einstaklingar með skerta hreyfigetu eru í meiri hættu en aðrir að fá 

legusár þar sem þeir eru oft lengi í sömu stöðu án þess að létta á álaginu með því að hreyfa 

sig til (Grundy, Tromans, Carvell og Jamil, 2002; National Institute of Neurological Disorders 

and Stroke, 2015).  

Ákveðin svæði eru viðkvæmari fyrir en það eru setsvæði, rófubein og mjaðmir, 

herðablöð sem og utanverðir ökklar og hælar. Þessir staðir eiga það sameiginlegt að það 

er stutt í bein og ef lengi er verið í sömu stöðu þá getur myndast mikill þrýstingur á þessi 

svæði. Þegar þrýstingur er langvarandi þá minnkar blóðflæðið til þess svæðis enn frekar. 

Án aðgerða fara vefir í húð og vöðvum fljótt að gefa sig og myndast þá sár innan frá. 

Einstaklingar með mænuskaða finna ekki þegar svona sár eru að myndast og því er 

mikilvægt að vera meðvitað um að breyta reglulega um stellingu og fylgjast vel með 

húðinni (Mayo Clinic, 2014; National Institute of Neurological Disorders and Stroke, 2015). 

 

2.2.3.6 Öndunarkvillar  

Öndunarefiðleikar eiga sér stað hjá einstaklingum með háan skaða (high level injury), mjög 

alvarlegan skaða. Það er ef mænan hefur orðið fyrir skaða mjög ofarlega á hryggnum eða í 

hálsliðunum (cervical). Ef skaði er á efstu 4 hryggjarliðunum þá þarf einstaklingur tafarlaust 

aðstoð með öndun vegna þess að þaðan liggja taugar frá mænu og til þindar. Þessi skaði 

getur valdið öndunarstoppi. Ef mænuskaði er svona ofarlega þurfa einstaklingar oftast á 

öndunarvél að halda en hægt er að venja suma af öndunarvél og hefur raförvun á þindina 

verið notuð í því skyni (Samtök endurhæfðra mænuskaddaðra, e.d.-f).   

Einstaklingar sem hljóta mænuskaða á hálsliði 5 (cervical 5) getur andað sjálfstætt en 

öndun er oft mjög grunn og hröð og erfiðleikar geta verið með hósta vegna lömunar í 
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kviðvöðvum. Það er mjög mikilvægt að einstaklingur geti hóstað vegna þess að annars 

getur safnast saman slím í lungum sem jafnvel leiðir til lungnabólgu (Samtök endurhæfðra 

mænuskaddaðra, e.d.-f) 

 

2.2.4 Tíðni 

Á Íslandi líkt og annarsstaðar í heiminum þá eru karlar í miklum meiri hluta þeirra sem 

hljóta mænuskaðaða (World Health Organization, 2013). Samkvæmt niðurstöðum 

Sigrúnar Knútsdóttur og fleiri (2012) var tölfræði mænuskaddaðra skoðuð hérlendis á 

árunum 1975-2009 og leiddi það í ljós að 72% þeirra sem hlutu mænuskaða voru karlar og 

28% konur. Eftir árið 2000 var tíðni kvenna sem mænuskaddaðist hærra eða 37% þar sem 

51 af 57 sem voru í úrtaki slösuðust eftir aldamót. Meðalaldur Íslendinga sem hljóta 

mænuskaða er 38 ár. Helsta orsakir mænuskaða er umferðarslys (42,5%), fall (30,9%) eða 

íþrótta og tómstundaslys (18,8%). Saman valda þessir 3 flokkar orsök rúmlega 92% allra 

mænuskaðaslysa (Sigrún Knútsdóttir o.fl., 2012). 

Svipaðar tölur er að finna í Bandaríkjunum en þar er meðalaldur mænuskaddaðra við 

slys 33,4 ár. Algengasti aldurinn við slys er 19 ára. Um 79% þeirra sem hljóta mænuskaða 

eru karlar og er algengast að einstaklingar hljóti skaða á aldrinum 1630 ára þá helst í 

umferðarslysum (BrainAndSpinalCord, 2015). Ástæður þess að karlar slasast frekar en 

konur er tengt við áhættuhegðun þeirra og telur hæðst á aldrinum 2539 ára. Rúmlega 

70% allra sem slasast eru yngri en 40 ára (Andrzej Szulc og Witold Marciniak Witold 

Marciniak, 1984).  

 

  



2.3 Dagleg hreyfing 

Alþjóðaheilbrigðisstofnunin, WHO, skilgreinir hreyfingu sem líkamlega hreyfingu 

framkvæmda við orkunotkun af beinagrindavöðvum líkamans. Hreyfing er virkni vöðvanna 

sem kostar einstakling meiri orku að framkalla en ef hann er í algjörri hvíld (World Health 

Organization, 2014). 

Á sjöunda tug síðustu aldar voru fyrst settar fram hreyfiráðleggingar fyrir almenning 

(Bowerman og Harris, 1967). Það var síðan árið 2008 að Lýðheilsustöð, síðar Embætti 

landlæknis, gaf út eftirfarandi hreyfiráðleggingarnar að fullorðinn einstaklingur skal hreyfa 

sig í minnst 30 mínútur af miðlungs til mikilli ákefð á hverjum degi. Þessar ráðleggingar eiga 

við um alla fullorðna einstaklinga 18 ára og eldri hvort heldur sem einstaklingur er í 

hjólastól eða með fulla hreyfigetu (Lýðheilsustöð, 2008).  

McMaster háskólinn í Ontario í Kanada gaf út hreyfiráðleggingar sem eiga einungis við 

heilsuhrausta mænuskaddaða einstaklinga. Þar er miðað við hreyfingu í minnst 20 mínútur 

á dag, 4 sinnum í viku. Tvisvar sinnum í viku er mælt með þolæfingu af miðlungs til hámarks 

ákefð og tvisvar í viku styrktarþjálfun þar sem framkvæmd eru 3 sett af 810 

endurtekningum fyrir hvern vöðvahóp (McMaster University, 2011). Þessar 

hreyfiráðleggingar hafa ekki verið teknar upp hér á landi svo vitað sé. 

Árið 2008 voru gefnar úr hreyfiráðleggingar fyrir Bandaríkjamenn. Þar er tekið fram að 

fullorðnir einstaklingar með fötlun skuli hreyfa sig minnst 150 mínútur á viku, þar af 75 

mínútur af miðlungs til mikilli ákefð og ráðlagt er þeim sem hafa getu til að stunda 

styrktarþjálfun minnst tvisvar sinnum í viku (U.S. Department of Health and Human 

Services, 2008). Heildar tímanum, 150 mínútum er hægt að skipta niður á þann veg að 

einstaklingur skuli hreyfa sig að meðaltali í 30 mínútur á dag 5 daga vikunnar. Minnst 

tvisvar sinnum í viku skal hreyfingin vera af miðlungs til mikilli ákefð til að ná sem bestum 

árangri.  

Í ráðleggingum frá Embætti landlæknis er mælt með að hreyfa sig af miðlungs til mikilli 

ákefð á dag. Þegar talað er um hreyfingu af miðlungs ákefð er átt við að hreyfingin sé á 

bilinu 36 METs (3,57 kkal/mín) hjá heilbrigðum einstakling. MET, (en: metabolic 

equivalen) er eining sem er notuð til að áætla orkunotkun við hreyfingu. Eitt MET jafngildir 

orkunotkun í hvíld og er það súrefni sem einstaklingur þarfnast í hvíld til að mæta þörfum 

vöðva og annarra líffæra eða 3,5 ml af súrefni fyrir hvert kíló líkamsþyngdar á mínútu. 

Hreyfing af mikilli ákefð er allt fyrir ofan 6 METs. (Jette, Sidney og Blumchen, 1990; 

Lýðheilsustöð, 2008; Vivian H. Heyward, 2010). Þar sem mænuskaddaðir eru með minni 

vöðvamassa, minna af fitufría vöðvamassanum (fat-free mass) og vegna sympatíska 

taugakerfisins er orkunotkun þeirra lægri, bæði í hvíld sem og við hreyfingu (Conger og 

Bassett, 2011; Heath og Fentem, 1997).  
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Conger og Bassett (2011) bera saman nokkrar rannsóknir þar sem orkunotkun 

mænuskaddaðra og annarra hjólastólanotenda var rannsökuð. Þeir komust að þeirri 

niðurstöðu að í stað þess að nota METs þá væri betra að reikna orkuþörf mænuskaddaðra 

með því að reikna orkueyðslu þeirra í kaloríum fyrir hvert kílógramm líkamsþyngdar á 

klukkustund (kcal/kg/klst). Kom það fram að í hvíld eyða mænuskaddaðir 0,8 kcal/kg/klst 

að meðali á meðan heilbrigðir nota 1 kcal/kg/klst (Conger og Bassett, 2011). Töluvert er til 

af rannsóknum sem hafa kannað muninn á orkunotkun heilbrigðra og mænuskaddaðra í 

sömu aðstæðum og í langflestum tilfellanna voru mænuskaðaðir með lægri orkunotkun en 

heilbrigðir og stafar munurinn á lífeðlisfræðilegum takmörkunum mænuskaddaðra. Eins er 

munur á orkunotkun mænuskaddaðra eftir því hvar skaðinn er á hryggnum, því neðar sem 

skaðinn er á hryggnum því hærri orkunotkun er einstaklingur með (Collins o.fl., 2010; Jette 

o.fl., 1990).  

Þótt mænuskaði geri það að verkum að hreyfingar verða erfiðari í framkvæmd vegna 

minnkaðar hreyfifærni og það þurfi að taka tillit til margra þátta eins og breyttrar 

líkamsstarfsemi og hreyfifærni er ekki þar með sagt að hreyfing sé ekki framkvæmanleg. 

Það fer að sjálfsögðu eftir alvarleika skaðans hversu mikil áhrif mænuskaðinn hefur á 

hreyfingu og hreyfigetu einstaklings (Kristin Kaupang, 2013). Æfing dregur úr líkum á 

langvarandi heilsufarslegum sjúkdómum líkt og hjarta og æðasjúkdómum, sykursýki II, 

háþrýstingi og í einstaka tilfellum krabbameinum. Þessir heilsufarslegu sjúkdómar eru líka 

flokkaðir sem fylgikvillar mænuskaða og því getur hreyfing haft mikinn heilsufarslegan 

ávinning fyrir mænuskaddaða (The Miami Project to Cure Paralysis, E.d.). 

 

2.3.1 Mæling á hreyfingu og þoli 

Hreyfingu og líkamlegt ástand einstaklinga er hægt að mæla á ýmsa vegu, bæði með 

beinum og óbeinum mælingum. Þegar notast er við beinar mælingar eru til dæmis notaðir 

hröðunarmælar, skrefmælar eða þátttakendur teknir í ástandspróf. Þegar notast er við 

óbeinar mælingar þá er spurningalisti lagður fyrir einstakling eða hreyfidagbækur yfir 

ákveðinn tíma skoðaðar (Chastin, 2014; Gendle o.fl., 2012)  

Hröðunarmælar hafa verið notaðir til margra ára bæði hérlendis og erlendis. Enn sem 

komið er hafa hröðunarmælar ekki verið notaðir á einstaklinga í hjólastólum á Íslandi í 

birtum rannsóknum. Reynsla erlendra rannsakenda hefur sýnt fram á það að notkun 

hröðunarmæla fyrir einstaklinga í hjólastólum virkar vel, þeir gefi raunhæfa mynd á 

hreyfingu hvers og eins einstaklings í hans daglegu athöfnum (Garcia-Masso, 2013; 

Nightingale o.fl., 2014)  



Garcia Massó og félagar (2013) og Nightingale og félagar (2014) könnuðu hvort munur 

væri á ef hröðunarmælar eru settir á mismunandi staði hjá hjólastólanotendum, eins og 

hægri úlnlið eða vinstri, olnboga, mjöðm eða öxl. Rannsóknin leiddi það í ljós að best er 

fyrir einstaklinga að vera með hröðunarmælinn á úlnlið þeirrar handar sem telst ekki til 

ríkjandi handar (not dominant), líkt og hjá rétthentum einstakling væri mælirinn settur á 

vinstri úlnlið. Þannig væri best komist hjá mögulegum skekkjum. 

Þar sem lítið hefur verið birt um hreyfingu mænuskaddaðra og mælingum sem hafa 

verið gerðar með hröðunarmælum, þá verða niðurstöðurnar úr hröðunarmælunum bornar 

saman við niðurstöður sem Catherine A Warms og Basia L. Belza fengu. Þær niðurstöður 

sýndu að mænuskaddaðir hreyfa sig að meðaltali 293,8 cpm með spönnina 117,4–459,7 

miðað við 78 klst í svefn, sem reiknast ekki með í heildar slögin (Warms og Belza, 2004). 

Til viðmiðunar verður einnig stuðst við gögn úr rannsókn Janusar Guðlaugssonar þar sem 

fram kom að 307cpm jafnaðist á við 35 mínútna hreyfingu á dag (Janus Guðlaugsson, 

2012). 

Annað dæmi um beinar mælingar er þolpróf eða önnur ástandspróf. Til eru margar 

aðferðir til að kanna ástand heilbrigðra einstaklinga, en því miður eru ekki mörg próf sem 

hafa verið yfirfærð fyrir mænuskaddaða. Eitt af þeim prófum sem til er fyrir 

mænuskaddaða er Cooper próf. Það er 12 mínútna próf notað til að finna áætlað 

hámarkssúrefnis upptöku, oftar þekkt sem VO2max próf (Kenneth H Cooper, 1968). Þetta 

þolpróf er eins upp sett og um heilbrigða einstaklinga væri að ræða en aðrar formúlur hafa 

verið notaðar til að finna út þoltölu mænuskaddaðra. Cooper próf fyrir mænuskaddaða 

hefur það markmið að með niðurstöðum þess sé hægt að áætla þoltölu einstaklings. 

Þoltala segir til um það magn súrefnis sem blóðrásarkerfið flytur vöðvum líkamans til að 

þeir geti framkvæmt vinnu. Magn rauðra blóðkorna hefur mikið að segja varðandi 

flutningsgetu súrefnis í blóðrásarkerfinu. Þol vísar til þeirrar tímalengdar sem einstaklingur 

getur haldið út ákveðnu álagi. Meginþáttur takmörkunar og jafnframt afkasta er þreyta 

vegna mjólkursýru í vöðvum. Því hærri þoltölu sem einstaklingur hefur, því betra formi er 

hann í og getur þarf af leiðandi unnið lengur á ákveðnu álagi (Bompa og Haff, 2009). 

IPAQ sjálfskoðunar spurningalistinn er dæmi um óbeina mælingu en tilgangur með 

spurningalistanum er að einstaklingar meti daglega hreyfingu sína. Spurningalistinn er 

alþjóðlegur og því hægt að nota hann á þverþjóðlegum vettvangi til að fá sambærilega 

áætlun um hreyfingu einstaklinga eða ákveðins hóp víðsvegar um heiminn. Tvær útgáfur 

eru til af listanum. Annars vegar stuttur spurningalisti sem er ákjósanlegur á landsvísu sem 

og minni svæði til eftirlits. Hins vegar lengri spurningalisti sem veitir nánari upplýsingar um 

þátttakendur og er ákjósanlegri í rannsóknarvinnu þar sem markmiðið er að vinna 

markvisst með niðurstöður (International Physical activity questionnaire, E.d.). IPAQ 
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spurningalistinn sem og aðrar óbeinar mælingar hafa verið notaðar hérlendis sem og 

erlendis í nokkurn tíma til að kanna á auðveldan og fljótlegan hátt hreyfingu ákveðins hóps. 

Þessi aðferð er fljótleg og ódýr og getur gefið rannsakendum mynd af aðstæðum hverju 

sinni (Stéphanie A. Prince, 2008). Hérlendis hafa verið gerðar nokkrar kannanir þar sem 

notast hefur verið við lengri spurningalistann og hann verið sendur til fjölda fólks og þau 

beðin að meta hreyfingu sína í daglegu lífi. Í einni af þeim rannsóknum kom það meðal 

annars fram að Íslendingar hreyfa sig mun meira en nágrannaþjóðirnar. Vert er þó að taka 

fram að svarhlutfall var einungis 33% (Grétar Halldórsson, 2010). Einn af ókostum 

spurningalista er sá að svarhlutfall er oft lágt sem og að þeir sem hafa áhuga á efninu eru 

líklegastir til að svara og gefa því ranga mynd af aðstæðunum. 

 

2.3.2 Fyrri rannsóknir  

Hér á landi hefur rannsókn sambærileg þessari ekki verið gerð á einstaklingum með 

mænuskaða eða öðrum einstaklingum í hjólastólum. Til eru dæmi um rannsóknir þar sem 

notast er við hröðunarmæla sem og sjálfsmats spurningalistann hjá einstaklingum sem ekki 

eru í hjólastólum. Margar þessara rannsóknir snúast um íhlutun þar sem hreyfing er aukin, 

og hafa þær leitt í ljós að hröðunarmælar séu mikilvægir í mælingum til að finna út 

hreyfingu hvers og eins þátttakenda (Katrín Heiða Jónsdóttir, 2009; Kristján Þór 

Magnússon, 2011). Hröðunarmælar mæla hver sé nákvæm hreyfing einstaklinga þar sem 

mælingin er mjög áreiðanleg á því plani sem verið er að mæla (Ekelund o.fl., 2001; Trost 

o.fl., 1998).  

Í þeim samanburðarannsóknum sem hafa verið gerðar með IPAQ spurningalista og 

hröðunarmælum kom það fram að einstaklingar vanmeta setutíma sinn. Margir hverjir um 

46 klukkustundir á dag (Chastin, 2014; S. M. Dyrstad, 2014) og því hafa rannsakendur 

aðlagað spurningalistann (sjá fylgiskal 3) að einstaklingum í hjólastólum sem verja 

stærstum hluta dagsins í sitjandi stöðu.  

 

  



3 Aðferðir og efniviður  

Markmið rannsóknar var að kanna umfang daglegrar hreyfingar mænuskaddaðra á Íslandi 

og hvort mænuskaddaðir séu að ná þeim ráðleggingum sem settar hafa verið um 

hreyfingu, auk þess að kanna hvort hægt væri að aðlaga alþjóðlegan 

sjálfskoðunarspurningalista um hreyfingu að mænusködduðum miðað við þá hreyfingu 

sem fæst úr hröðunarmælum.  

Við gerð rannsóknar var notast við hröðunarmæla af gerðinni Actigraph GT3X við 

mælingu á daglegri hreyfingu þátttakenda þar sem hreyfing var mæld í 7 daga á þremur 

ásum (ActiGraph, 2015). Svör úr aðlöguðum stöðluðum spurningalista, IPAQ (sjá fylgiskjal 

3) voru einnig nýtt til að meta daglega hreyfingu (International Physical activity 

questionnaire, E.d.). Þol þátttakenda var fundið út frá niðurstöðum þolprófs, svonefndu 

Cooper hlaupaprófi (Kenneth H Cooper, 1968) 

 

3.1 Þátttakendur 

Við leit að þátttakendum voru sendar auglýsingar til samtaka endurhæfðra 

mænuskaddaðra (SEM) sem og til Íþróttafélags fatlaðra. Leitað var að einstaklingum sem 

hlotið höfðu mænuskaða fyrir minnst einu ári síðan og nota hjólastól að jafnaði. Leitað var 

eftir þátttakendum á aldrinum 1860 ára. Tölvupóstar voru sendir út til þeirra einstaklinga 

sem rannsakanda barst ábendingar um frá stjórnarmeðlimum SEM. Eins var notast við 

símhringingar til að ná til þátttakenda sem rannsakenda hafði verið bent á frá öðrum 

þátttakendum í rannsókninni.  

Þegar farið var af stað með rannsóknina voru 34 einstaklingar með þverlömun á 

aldrinum 1860 ára hér á landi sem áttu það sameiginlegt að meira en ár var liðið frá því 

að slys eða sjúkdómur olli mænuskaða þeirra. Af þessum 34 einstaklingum voru 10 konur 

og 24 karlar (Sigrún Knútsdóttir, 2016). Þátttökuhlutfall var í heildina 41%, hjá konum var 

það 60% en hjá körlum 26%. 

 

Bakgrunnsupplýsingar  

Þátttakendur voru boðaðir í viðtal sem fól í sér að bakgrunnsupplýsingum var safnað 

saman. Þetta voru mælingar á hæð (sm) og þyngd (kg). Hæð einstaklinga er mæld í liggjandi 

stöðu, mælt er frá hvirfli til hæls. Gæta þurfti þess að rétt væri vel úr mjaðma- og hnélið 

(Froehlich-Grobe, Nary, Van Sciver, Lee og Little, 2011). Þyngd er fundin með því að 

einstaklingur vigtar sig í hjólastólnum og síðan er hjólastólinn vigtaður sér og dregið frá 

heildarþyngdinni. Upplýsingum var aflað um fæðingarár, hve langt var liðið frá slysi og hvar 
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staðsetning skaðans er. Þessar upplýsingar voru skráðar í excel forrit til frekari úrvinnslu. 

Að því loknu var samkeyrsla á niðurstaðum úr hröðunarmælunum, þolprófi og 

spurningalistanum. Passað var að gæta nafnleyndar við úrvinnslu 

3.2 Mælingar á hreyfingu  

3.2.1 Hreyfing með hröðunarmælum 

Hröðunarmælir er á stærð við eldspýtustokk. Hann var festur með armbandi á víkjandi 

úlnlið þátttakenda og þeir látnir bera hann í viku tíma. Hröðunarmælarnir voru af gerðinni 

Actigraph GT3X+ (ActiGraph, 2015). Mælarnir nema hreyfingu á þremur mismunandi 

ásum. Auk þess mæla þeir svefn þátttakenda en ekki verður unnið með þær niðurstöður í 

þessari rannsókn. Mælarnir eru vatnsheldir og þurftu þátttakendur ekki að fjarlægja þá á 

meðan á rannsókn stóð (ActiGraph, 2015). Mælarnir voru forritaðir á þann veg að þeir 

mældu hreyfingu á einnar mínútu millibili eða 60s epoch (ActiGraph, 2015). Þegar 

hröðunarmælir var festur á þátttakanda var merkt við í forritinu að hann yrði borinn á 

víkjandi úlnlið. Þátttakandi var síðan látinn fá blað þar sem hann var beðinn að skrá niður 

hreyfingu sína í lok hvers dags. Einstaklingar voru hvattir til að halda daglegum venjum og 

reyna að forðast að breyta hreyfimynstri sínu.  

Þegar lesið var af hröðunarmælunum í gegnum Actilive forritið var notast við Freedson 

(1998). Þær upplýsingar sem notast var við úrvinnslu gagnanna komu eins út þrátt fyrir að 

mismunandi reikniforrit væru notuð. Því var ákveðið að velja eitt sem er þekkt og notast 

við þessar grunn upplýsingar úr því. Freedson gaf upp Mets (orkunotkun), kaloríueyðslu, 

magn hreyfingar, hreyfingu í kyrrsetu auk þess sem það skipti hreyfingu niður eftir því hvort 

hún var létt af miðlungs, mikilli eða mjög mikilli ákefð auk annarra niðurstaða. Þar sem 

mænuskaddaðir eru með takmarkanir í hjarta og æðakerfi var ekki hægt að notast við allar 

þær upplýsingar sem forritið hafði upp á að bjóða. Fyrirfram ákveðnir skurðpunktar (cut 

points) sem Freedson (1998) forritið notast við til að finna hvort hreyfing væri létt, 

miðlungs erfið (1952–5724 cpm) eða erfið (<5725 cpm) var fundin með rannsókn á 

hreyfingu heilbrigðra einstaklinga á hlaupabretti og voru skurðpunktarnir því ekki nýttir til 

úrvinnslu.  

Vegna takmarkana á hröðunarmælunum var ákveðið að skoða einungis slög á mínútu 

(cpm) og hvernig munurinn er á virkum dögum og helgum, hvort einhver munur sé á 

hreyfingu eftir kynjum sem og hvort munur sé eftir aldri. Í þessari rannsókn var notast við 

heildar slög á dag (en: total counts per day) og því umbreytt í slög á mínútu (cpm). Eins var 

notast við tölurnar um hve lengi einstaklingur hreyfir sig að meðaltali þá daga sem hann 

bar mælinn sem og hver var lengsta hreyfing hans yfir daginn. 



Við aflestur úr hröðunarmælunum var farið eftir ákveðnum stöðlum. Samkvæmt þeim 

þarf hreyfing að vara í að minnsta kosti 10 mínútur í senn til að teljast sem hreyfing. Þessi 

viðmið eru þau sömu og í spurningalistanum sem lagður var fyrir. Ástæðan fyrir því að 

hreyfing þarf að vara í minnst 10 mínútur er sökum þess að þá er hún byrjuð að hafa jákvæð 

áhrif á hjarta og æðakerfi, vöðva og taugaboð. Sömu upplýsingar er að finna í ráðleggingum 

Embættis Landlæknis þar sem fram kemur að skipta megi heildar hreyfingu dagsins niður í 

styttri tímabil, 1015 mín í senn (Lýðheilsustöð, 2008).  

 

3.2.2 Cooper próf fyrir mænuskaddaða 

Cooper próf fyrir mænuskaddaða er 12 mínútna þolpróf. Upprunalega prófið er þekkt 

hlaupapróf en það hefur verið aðlagað að mænusködduðum (Franklin, 1990). 

Það sem þarf til að framkvæma prófið er: 

 Hlaupabraut, helst 400 metra með merkingum á 100 metra fresti eða aðra 

hlaupabraut þar sem merkingar eru á 50-100 metra fresti 

 Skeiðklukka 

 Púlsmælir  

 Flauta (val) 

Framkvæmd prófsins skal vera á þann veg að þátttakendum eru gefnar 10 mínútur til 

upphitunar þar sem þeir geta prófað brautina. Þátttakendur eru síðan ræstir nokkrir saman 

34 að hámarki og fara þeir eins langt og þeir geta á 12 mínútum. Í lok hvers 400 metra 

hrings fær þátttakandi að vita hve langt er liðið frá upphafi prófs (National Register of 

Personal Trainers, 2015; The fit map, E.d.).  

Þar sem helmingur þátttakenda eða 7 einstaklingar þreyttu prófið var aðeins einn 

prófaður í einu og var þátttakanda tilkynnt um tímann sem liðinn var frá upphafi prófs í lok 

hvers hrings. Þegar líða fór undir lok prófsins staðsetti rannsakandi sig við þann stað þar 

sem þátttakandi yrði að prófinu loknu. Þar tók hann hjartslátt viðkomandi um leið og prófi 

lauk auk þess að staðurinn merktur og reiknað út hve langt frá upphafslínu hann var.  

Út frá niðurstöðum sem fást úr Cooper prófinu er hægt að finna út áætlaða þoltölu, 

hámarks súrefnisupptöku einstaklings mældri í ml/kg/mín, og bera hana saman við 

niðurstöður annarra. Þoltalan er reiknuð með eftirfarandi formúlu: (18,55x km)–11,288 = 

Vo2max. Eins eru til heimasíður á veraldarvefnum sem reikna út þoltölu einstaklings eftir 

vegalengd (BrianMac Sports Coach, 2015). 

Allir þátttakendur tóku prófið í „venjulegum“ hjólastól. Með því er átt að ekki var um 

keppnisstól að ræða eða handhjól (sjá mynd 3). 
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Mynd 3. Venjulegur hjólastóll 

(Yesmobility, (E.d)). 



3.2.3 Hreyfing með spurningalista 

Eftir að þátttakendur voru búnir að bera hröðunarmæli í viku tíma voru þeir beðnir um að 

svara spurningalista. þar áttu þeir að meta hreyfingu sína síðastliðna 7 daga. 

Spurningalistinn IPAQ er alþjóðlegur spurningalisti um hreyfingu. Tvær gerðir eru til af 

IPAQ, þeir ganga undir nöfnunum stutti og langi spurningalistinn. Í langa spurningalistanum 

sem nýttur var í rannsókninni voru einstaklingarnir beðnir um að meta hreyfingu sína sem 

þeir framkvæmdu síðastliðna 7 daga í vinnunni, inni á heimilinu, í garðinum og í 

frístundum. Spurningalistinn telur í heild 27 spurningar. Eftir að hafa verið aðlagaður að 

mænusködduðum er hann 25 spurningar og er hægt að skoða hann í heild sinni í 

fylgiskjölum (The IPAQ gruop, E.d.). Þær spurningar sem voru útilokaðar úr 

spurningalistanum sneru að kyrrsetu einstaklinga. Ekki var talið þörf á að hafa þær 

spurningar með þar sem mænuskaddaðir eyða stærstum hluta dagsins í sitjandi stöðu. 

Á meðan þátttakandi svaraði spurningalista var rannsakandi til staðar til að útskýra ef 

eitthvað var óljóst. Þeir þátttakendur sem höfðu fyllt út hreyfidagbók meðan á rannsókn 

stóð notuðu hana til stuðnings við að fylla út listann. Misjafnt var hvort og hvernig 

þátttakendur fylltu út dagbókina. Við gerð spurningalistans var fenginn einstaklingur með 

mænuskaða (ferlömun) til að meta spurningarnar og aðstoða við að lagfæra og breyta því 

sem betur mátti fara í spurningunum og orðalagi. Í upphafi var breyting gerð á ensku 

útgáfunni og það síðan yfirfært á íslenska listann. 

Þátttakendum var raðað í flokka eftir staðsetningu skaðans. Einstaklingur var settur í 

flokk 1 ef mænuskaðinn hafði áhrif á fleiri en 2 útlimi og um ferlömun var að ræða. 

Þátttakandi var settur í flokk 2 ef hann gat notað hendur en vöðvar í búk, kvið og bakvöðvar 

eru ekki allir virkir. Þátttakandi var settur í flokk 3 ef mænuskaði hafði að mestu leyti áhrif 

á fætur. Við flokkunina var stuðst við flokkunar kerfi America Spinal Injury association 

(America Spinal Injury association, E.d.). þar sem allir þátttakendur voru með ferlömun 

voru þeir annað hvort í flokki 2 eða 3. 
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3.3 Úrvinnsla gagna 

Lesið var úr hröðunarmælum inn í ActiLive forrit en á meðan á rannsókninni stóð var 

einungis ein tölva á Íslandi með virkt leyfi til notkunar á þessu forriti og var hún í eigu 

Háskóla Íslands. Voru valdar helstu upplýsingar sem rannsakandi taldi sig þurfa til frekari 

úrvinnslu. Úr forritinu voru upplýsingarnar færðar í excel forrit, þar vistaðar á .csv form og 

lesnar inn í Rstudio tölfræðiforrit. Flestar töflur voru unnar í Rstudio en færðar síðan yfir á 

myndaform áður en þær voru færðar inn í ritgerðina. 

Í Rstudio var notast við línulega aðhvarfsgreiningu til að greina gögnin betur og til að 

kanna hvort megi útskýra einhverjar niðurstöður. Aðhvarfsgreining er notuð til að kanna 

hvort samband sé á milli einnar samfelldrar svarbreytu og einnar eða fleiri skýribreyta. 

Með því er átt við hvort munur sé á hreyfingu eftir kyni, aldri, BMI sem og fleiri þátta. 

Skipunin lm (linear regression) var notuð í Rstudio. Einfalt línulegt aðhvarfssgreiningarlíkan 

er líkan á forminu : Y = β0 + β1x 

Niðustöður úr þolprófi voru upphaflega settar inn í excel forrit þar sem var unnið úr 

þeim sem og þær færðar inn í Rstudio. Spurningalistinn var á prentuðu formi og setti 

rannsakandi hann upp í excel forriti þegar allir höfðu svarað honum. Spurningalistinn var 

settur inn og vistaður á .csv form til að hægt væri að lesa úr honum í Rstudio sem var notað 

til frekari úrvinnslu. 

Flestar myndir og gröf voru gerð í excel  þeim síðan komið yfir á jpeg-form og þær settar 

inn í ritgerðina sem myndir. Helstu niðurstöður sem þurftu að liggja fyrir voru lýsandi 

tölfræði eins og meðaltöl, staðalfrávik, spönn, hæsta og lægsta gildi. Notast var við 

Microsoft Word við skrif á ritgerð og við skráningu heimilda var notast við heimildarforritið 

Endnote. 

Við úrvinnslu kom í ljós að tveir þátttakendur voru einfarar á mismunandi hátt. Annar 

aðilinn var sá eini með ferlömun, var hann upphaflega hafður inn í gögnunum en síðan 

tekinn út og gerð tilfella rannsókn (case study), kafli 4.7. Því voru upphaflega 15 

þátttakendur í rannsókninni, en þessi þátttakandi var alfarið tekinn út og hafður sér, sjá 

kafla 4.7. Hinn einfarinn var einfari í niðurstöðum úr hröðunarmælunum, þar var hann með 

mun meiri hreyfingu skráða þá daga sem mælirinn var borinn og var hann talinn skekkja 

niðurstöðurnar mikið, því var hann tekinn út úr niðurstöðum úr hröðunarmælunum en 

rætt um hann í kafla 4.2.1: Einstakur einfari.  



4 Niðurstöður 

4.1 Þátttakendur 

Þátttakendur voru alls 14 talsins, 6 konur og 8 karlar. Einstaklingarnir voru á aldrinum 

1952 ára, með meðalaldur 35,6 ár. Fimm þátttakendur voru af landsbyggðinni en 9 af 

höfuðborgarsvæðinu. Allir nema einn þátttakandi höfðu lent í slysi sem olli mænuskaða en 

sá hlaut mænuskaða sökum sjúkdóms. Staðsetning mænuskaðans hjá þátttakendum var 

misjöfn, en allir þátttakendur notuðust við venjulegan hjólastól. Upplýsingar um 

þátttakendur og staðsetningu mænuskaðans er hægt að sjá á mynd 4.  

 

 

 

 

Teknar voru saman helstu upplýsingar um þátttakendur og niðurstöður þeirra úr hverri 

mælingu fyrir sig. Eins er búið að aðgreina niðurstöður karla og kvenna til samanburðar. 

Allar helstu grunnupplýsingar um þátttakendur má sjá í töflu 1 

Mynd 4. Þátttakendur og staðsetning á mænuskaða 
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Tafla 1. Grunnupplýsingar um þátttakendur 



4.2 Hröðunarmælar  

Alls báru 13 þátttakendur mælana samfleytt í 7 sólarhringa en einn mælirinn mældi 

einungis hreyfingu 5 daga. Allir sem báru mælana náðu að minnsta kosti þremur virkum 

dögum og tveimur helgidögum. Notast var við meðaltöl allra daga saman, meðaltöl virkra 

daga og meðaltöl helgar daga (laugardags og sunnudags). 

Í niðurstöðunum verður notast við gögn frá 13 þátttakendum þar sem einn 

einstaklingur var einfari og með afgerandi mesta hreyfingu. Niðurstaða hans skekkti heildar 

niðurstöður töluvert, meira verður rætt um einfarann í kaflanum einstakur einfari, kafli 

4.2.1 

Meðalslög á mínútu fyrir samanlagt alla dagana var 294 cpm og var spönnin 

168,5394,5 cpm. Á virkum dögum mældist hreyfingin 292 cpm og spönnin 182,6435,5 

cpm. Um helgar var hreyfingin 297 cpm með spönnina 116,4546,5. cpm  

 

 

Mynd 5.Dagleg hreyfing þátttakenda. 
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Svipað hreyfimunstur er hjá þátttakendum þegar skoðaður er munur á virkum dögum 

annars vegar og um helgi hinsvegar. Sé hreyfing skoðuð með tilliti til kyns eru karlarnir að 

hreyfa sig örlítið meira en konur eða því sem nemur 24 cpm.  

Tími sem þátttakendur vörðu í daglega hreyfingu var að meðaltali 15,3 mínútur í senn 

í þau skipti sem hreyfing var stunduð, lægsta meðaltalið var 13 mínútur en hæsta 17 

mínútur. Enginn munur var á kynjunum. Niðurstöðurnar má sjá í töflu 2.  

Hámarkslengd hreyfingar þá daga sem hreyfing var mæld með hröðunarmælum var 

skoðuð. Meðaltalshreyfing hjá öllum hópnum var 41 mínúta með spönnina 2371 mínúta. 

Hjá konum var lengsta hreyfingin hjá þátttakendum frá 23 mínútum upp í 71 mínútu í einu 

á þessu tímabili. Karlar mældust með 31 mínútu sem lægri tölu og sá sem hreyfði sig lengst 

í einu þessa 7 daga sem mælirinn var borinn hreyfði sig mest í 57 mínútur. Sé meðaltal 

kynjanna borið saman eru konurnar hærri með meðaltal upp á 43,8 mínútur en karlarnir 

með meðaltal upp á 39,5 mínútur. 

 

Þegar munur er skoðaður á hreyfingu kemur fram lítill munur á meðaltölum allra daga, 

hreyfingu sem framkvæmd var á virkum dögum eða um helgi. Meðaltal helgarinnar er ögn 

hærra og þegar hver og einn þátttakandi er skoðaður kemur í ljós að 8 þátttakendur 

hreyfðu sig meira um helgi en á virkum dögum. Að meðaltali hreyfðu þeir sig um 110 cpm 

meira um helgina en á virkum dögum, spönnin var frá 1,4271,1 cpm. Þeir 5 einstaklingar 

sem hreyfðu sig minna um helgi en á virkum dögum hreyfðu sig að meðaltali 162 cpm 

minna yfir helgina, spönnin var frá 72,9242 cpm.  

  

Tafla 2. Dagleg hreyfing og lengd hreyfingar eftir kyni 



Hreyfing eftir aldri og kyni 

 

 

 

Mynd 6. Dagleg hreyfing allra daga, eftir aldri og kyni 

 

Þegar aðhvarfsgreining var gerð á gögnunum til að skoða hreyfingu þátttakenda með tilliti 

til kyns og aldurs kom í ljós að með hækkandi aldri minnkar hreyfing þátttakenda mest á 

virkum dögum. Kyn hefur einnig áhrif á hreyfingu en samkvæmt því eru konur að hreyfa 

sig minna þegar búið er að leiðrétta fyrir aldri.  

Aldurinn hefur bæði jákvæð og neikvæð áhrif á hreyfinguna. Á virkum dögum hefur 

aldurinn neikvæð áhrif á hreyfingu og hreyfing því lægri hjá þeim sem eru eldri, hins vegar 

um helgar þá eru jákvæð áhrif á milli aldurs og hreyfingar þegar búið er að leiðrétta fyrir 

kyni en þá hækkar hreyfing örlítið fyrir hvert ár sem bætist við hjá þátttakanda. Engin 

marktækni er á muni kynjanna eða hreyfingu eftir aldri, en þegar leiðrétt var fyrir kyni og 

aldri útskýrði það rúm 1 % breytileikans í gögnunum sem verður að teljast sem mjög lítið 

skýringahlutfall. 
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Hreyfing eftir staðsetningu skaðans 

Þegar hreyfing hvers og eins þátttakanda er skoðuð með tilliti til staðsetningu skaða þá er 

ekki mikill munur á milli einstaklinga einungis út frá þeim forsendum. Einungis fjórir 

einstaklingar eru skráðir með háan mænuskaða í þessum hóp en þar er átt við að skaði hafi 

orðið á brjóstbaki, einhversstaðar á milli hryggjarliða T4-T11. Einstaklingur telst vera með 

lágan mænuskaða ef skaði varð á hryggjarliðum frá T12-L5. Einstaklingur sem mældist með 

minnsta hreyfingu var með skaða neðarlega í baki, en sá einstaklingur sem er með mestan 

skaða af þátttakendum mældist með meiri hreyfingu en meira en helmingur annarra 

þátttakenda sé meðaltal allra daga tekið með. 

 

 

 

Mynd 7. Hreyfing og staðsetning skaða 

 

 



Niðurstöður úr hröðunarmælunum gefa yfirlit af hverjum degi fyrir sig á myndrænu 

formi í gegnum Actilive forritið. Þar kemur fram sú hreyfing sem mælist á þremur ásum 

eftir virkni einstaklingsins. Ásarnir mæla hreyfinguna misjafnt eftir því hvernig hún er byggð 

upp. Ás þrjú nær ekki hámarki líkt og ásar eitt og tvö í mikilli hreyfingu og mælist því ás þrjú 

töluvert lægri þegar unnið er af mikilli ákefð sökum þess að hann mælir hliðlæga hreyfingu 

(abduction–adduction) sem er ekki notuð mikið þegar hjólastólum er ýtt af mikilli ákefð.  

Á myndum 8 og 9 má sjá fyrirfram ákveðna skurðpunkta sem skipta hreyfingu niður í 

litla, miðlungs, mikla og mjög mikla ákefð. Þar sem þessir skurðpunktar eiga ekki við þegar 

fjallað er um hreyfingu mænuskaddaðra er ekki hægt að notast við þá. Hins vegar gefur 

þetta ágæta grunnmynd af því hvernig hreyfing einstaklings skiptist yfir daginn í fljótu 

bragði. Mynd 8 sýnir virkan dag hjá þeim þátttakanda sem virkastur var í rannsókninni og 

hvernig hann hreyfði sig þennan tiltekna dag. 

 

 

 

 

Mynd 8. Hreyfing þátttakanda á virkum degi 



41 

Á mynd 9 sést annar þátttakandi og hreyfimunstur hans á frídegi, það er að segja öðrum 

degi helgarinnar. Þar er munur á milli ása ekki sjáanlegur. Fyrirfram ákveðnu 

skurðpunktarnir á þessari mynd eru mun lægri en á mynd 8 og sést að þessi einstaklingur 

hefur verið í lítilli hreyfingu mestan hluta af þessum degi.  

Eins og áður hefur komið fram var hægt að fá upplýsingar um hve löngum tíma 

einstaklingar eyddu í kyrrsetu, litla hreyfingu eða miðlungs til mikilli hreyfingu. Þegar sá 

tími var reiknaður, kom fram að þátttakendur voru í kyrrsetu eða lítilli hreyfingu að 

meðaltali í 89,5% af heildartímanum sem hröðunarmælirinn var borinn. Alls vörðu allir 13 

þátttakendur á bilinu 84%94% tímans í kyrrsetu eða litla hreyfingu.  

 

  

Mynd 9. Hreyfing þátttakanda um helgi 



4.2.1 Einstakur einfari 

Einn þátttakandi var eins og áður kom fram mun virkari en aðrir alla þá daga sem mælingar 

fóru fram. Þessi þátttakandi var í mikilli hreyfingu á virkum dögum með hreyfingu upp á 

2091 cpm að meðaltali á virkum dögum, 16551899 cpm meira en aðrir þátttakendur í 

rannsókninni. Um helgi var þátttakandi ekki í afgerandi meiri hreyfingu en aðrir en meðaltal 

hans var upp á 567 cpm eða því sem munaði 20450 cpm miðað við aðra þátttakendur. 

Hægt er að sjá hvernig einfari hafði áhrif á niðurstöðurnar í töflu 4 og til hliðsjónar er tafla 

3 til að sjá hvernig meðaltölin komu út án einfarans. 

Þessi þátttakandi var í meiri hreyfingu á virkum dögum en á helgidögunum. 

Meðaltalsmunurinn á hreyfingu sem framkvæmd var á virkum dögum og um helgi var 1525 

cpm. Á virku dögunum var hreyfingin svipuð í þrjá daga eða með hreyfingu upp á 

14001500 cpm, hina tvö virku dagana var hreyfingin frá 28003250 cpm.  

Meðallengd í hreyfingu var tæp 21 mínúta og hámarkslengd hreyfingar var 210 mínútur 

í einu. Tími sem þátttakandi eyddi í kyrrsetu eða litla hreyfingu var 75% þess tíma sem 

mælir var borinn. 
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Tafla 3. Hreyfing 13 þátttakenda 

 

 

Tafla 4. Hreyfing 14 þátttakenda, einfari með 
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4.3 Cooper próf 

Þolprófið var tekið nokkru síðar en mælingar með hröðunarmælunum fór fram og fékkst 

helmingur þátttakanda til að taka prófið, þar af voru fjórar konur og þrír karlar. Markmiðið 

var að taka prófið úti á hlaupabraut sem er 400 metrar en vegna veðurs og færðar voru 

flestar mælingar færðar inn í Laugardalshöllina þar sem mælt var á 200 metra braut, tvær 

mælingar fóru fram á landsbyggðinni á úti hlaupabrautum sem eru 400 metrar.  

Þátttakendur voru að meðaltali að fara 1604 metra á 12 mínútum. Út frá því er áætluð 

þoltala þátttakenda 18,47 ml/kg/mín miðað við formúlu sem birtist í aðferðakafla. Sé 

heildarvegalengdin sett inn í ofangreinda formúluna kemur í ljós að ástand þessa hóps er í 

meðallagi en þó í neðra lagi í meðaltalshópnum, eins og sést á töflu 5.   

 

 

Af þeim 7 sem þreyttu prófið voru tveir einstaklingar undir meðallagi hvað varðar 

áætlaða þoltölu en hinir 5 voru í meðallagi allir nema einn í neðra lagi í þeim hópi. Einn 

þátttakandi komst yfir 2000 metra á 12 mínútum en það gaf honum hæstu þoltöluna sem 

mældist í þessari rannsókn eða 26,3 ml/kg/mín. Niðurstöður allra þátttakenda úr 

þolprófinu má sjá á mynd 10. 

Hjartsláttur þátttakenda var mældur fyrir prófið sem og strax að því loknu. Í upphafi var 

hjartsláttur þátttakenda á bilinu 74–100 slög á mínútu. Að prófi loknu var hjartsláttur 

þátttakenda á bilinu 152192 slög á mínútu en þátttakendur báru púlsmæli á meðan á 

prófinu stóð. Þeir þátttakendur sem þreyttu þolprófið voru á á aldrinum 2149 ára.  

   

 

Tafla 5. Vegalengd og áætluð þoltala 

(Franklin, 1990) 



 

 

  

Mynd 10. Áætluð þoltala þátttakenda 
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4.4 Spurningalisti 

Helstu niðurstöður úr spurningalistanum eru eftirfarandi. Þátttakendur mátu hreyfingu 

sína að meðaltali um tvær klukkustundir á dag eða 114,8 mínútur á dag. Þátttakendur voru 

beðnir að meta þá hreyfingu sem flokkaðist undir miðlungs og mikla ákefð þegar þeir voru 

í vinnu, á heimilinu, í garðinum og í frístundum sínum.  

Ein spurning um ýtingar í vinnu var ekki notuð við útreikninga úr spurningalista þar sem 

engin ákefð var tekin fram og flestir misskildu spurninguna og settu inn mest allan 

vinnudaginn (spurning 6–7, sjá fylgiskjal 3). Spurt var í tveimur spurningum um hreyfingu 

á milli staða, ferðamáta. Sú hreyfing var einungis notuð við útreikninga á heildar hreyfingu 

á dag. Fyrri spurningin var um ferðalag á milli staða á handhjóli en fáir þátttakendur notuðu 

handhjól á meðan á mælingum stóð til útréttinga því var ekki skráður inn sér flokkur fyrir 

þann ferðamáta (spurning 1011, sjá fylgiskjal 3). Seinni spurningunni sem var sleppt 

snérist um heildar rúll á milli staða, ekki var tekið fram að ferð skildi vara í minnst 10 

mínútur eða af ákveðinni ákefð (spurning 1213, sjá fylgiskjal 3).  

Þegar hver og einn þátttakandi var skoðaður með tilliti til staðsetningu skaða kom í ljós 

að því neðar á hryggnum sem skaðinn var þeim mun meiri hreyfingu taldi einstaklingur sig 

vera að stunda. Til að greina gögnin var staðsetningu mænuskaða skipt niður í þrjá flokka 

eftir alvarleika, flokkur eitt er ferlömun eða hálsmænuskaði, flokkur tvö er skaði sem er 

ofarlega í hrygg (T4-T11) og flokkur þrjú er skaði sem er neðarlega í hrygg (T12-L5).  

Fleiri þátttakendur voru með skaða neðar á hrygg en ofar og því voru einungis 5 

þátttakendur í flokki tvö en 9 þátttakendur í flokki þrjú. Eins og áður hefur komið fram voru 

einstaklingar með lægri mænuskaða að meta hreyfingu sína meira en þátttakendur með 

hærri skaða í öllum hlutum spurningalistans nema einum. Þeir þátttakendur sem voru í 

flokki tvö töldu hreyfingu sína meiri inni á heimilinu en hjá þátttakendum í flokki þrjú.  

Meðaltal hreyfingar sem framkvæmd var við vinnu var skipt niður á alla þátttakendur 

hvort sem þeir voru í vinnu eða ekki í báðum hópum. Helstu niðurstöður úr 

spurningalistanum er hægt að sjá eftir flokk skaða í töflu 6. 

 



Tafla 6. Lýsandi tölfræði eftir flokk skaða 

 

Hreyfing af miðlungs ákefð 

Þátttakendur voru beðnir um að meta þá hreyfingu sem þeir framkvæmdu af miðlungs 

ákefð í sínu í daglega lífi, bæði í vinnu, heimilisstörfum, í garðinum og frístundum. 

Einstaklingar mátu hreyfingu sína sem svo að þeir hreyfi sig að meðaltali af miðlungs ákefð 

í 73,3 mínútur á dag. Þegar hver þátttakandi er skoðaður með tilliti til skaða, er dreifingin 

örlítið meiri þar sem fleiri þátttakendur hreyfðu sig lítið. Þátttakendur mátu hreyfingu sína 

fyrst og var þeim síðan skipt í flokka eftir staðsetningu skaðans. Kom þar fram að þeir sem 

hreyfa sig mest af miðlungs ákefð eru einstaklingar með minnstan mænuskaða (lægstan 

skaða).  

 

 

Tafla 7. Mat á hreyfingu af miðlungs ákefð e. flokk skaða 
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Hreyfing af mikilli ákefð 

  

 

 

Þátttakendur voru beðnir að meta þá hreyfingu sem þeir framkvæmdu af mikilli ákefð í 

vinnunni, inni á heimilinu, í garðinum og í frístundum. Allir sem stunduðu einhverja 

hreyfingu í frístundum skráðu hana inn sem hreyfingu af mikilli ákefð. Þegar skoðaður var 

munur á hvernig þátttakendur mátu hreyfingu sína með tilliti til skaða þá var lítill munur á 

hverjir voru að hreyfa sig af mikilli ákefð eins og sést í töflu 8. 

Í heildina voru þátttakendur að meta hreyfingu sína sem svo að þeir hreyfi sig af mikilli 

ákefð í 26 mínútur á dag. Þrír þátttakendur meta hreyfingu sína að meðaltali af mikilli ákefð 

í meira en klukkustund á hverjum degi alla 7 dagana. Níu þátttakendur töldu hreyfingu sína 

af mikilli ákefð minni en 20 mínútur á dag þar af þrír sem töldu að engin hreyfing af mikilli 

ákefð hefði verið framkvæmd á þessum tíma. 

 

 

Ferðamáti  

Í spurningalistanum var einnig komið inn á ferðamáta og þann tíma sem einstaklingar 

eyddu meðal annars í ökutækjum. Að meðaltali eyddu þátttakendur um 44 mínútum á dag 

í farartæki, hvort sem um ræðir einkabíl eða strætisvagni/rútu. Í hópnum var einn aðili sem 

notaðist ekkert við ökutæki þessa 7 daga og aðrir sem ferðuðust lítið sem ekkert í ökutæki 

á þeim tíma sem spurt var um. Einn þátttakandinn skráði niður að einn daginn hafði hann 

notast við ökutækið í nokkrar klukkustundir sökum ferðalaga, spönnin var frá 0 mínútum 

og upp í 120 mínútur, 5 daga vikunnar en einungis helmingur þátttakenda skráði niður að 

Tafla 8. Mat á hreyfingu af mikilli ákefð 



þeir hefðu notast við ökutæki alla daga þeirrar viku sem mælingar fóru fram en hinn 

helmingurinn notaði bíl 06 daga vikunnar. 

 

Kynjamunur og aldur 

Samkvæmt spurningalistanum töldu karlar að þeir hreyfðu sig meira en konur í öllum 

flokkum spurningalistans nema þeim sem viðkom frístundum. Karlar mátu hreyfingu sína 

á þann veg að þeir hreyfðu sig að meðaltali klukkustund lengur en konur á hverjum degi 

alla þá daga sem spurt var um. Minnstur munur var á hreyfingu af mikilli ákefð þegar 

niðurstöður alls spurningalistans voru skoðaðar. Karlar töldu meiri hreyfingu af mikilli 

ákefð vera stundaða í vinnu við að færa til hluti sem og verkefni framkvæmd við húsið og í 

garðinum á hverjum degi á meðan konur töldu meiri hreyfingu af mikilli ákefð vera 

stundaða í frístundum. Fyrir nánari niðurstöður er hægt að skoða töflu 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tafla 9. Meðaltals hreyfing á dag, kynjamunur 
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Þegar kannað var hvort aldur hefði áhrif á hreyfingu mænuskaddaðra, kom í ljós að tengsl 

voru á milli aldurs og hreyfingar. Þegar gerð var aðhvarfsgreining kom í fram að með 

hækkandi aldri minnkaða hreyfing mænuskaddaðra. Hægt er að sjá alla einstaklinga með 

tilliti til aldurs og kyns á mynd 11.  

 

  

Mynd 11. Hreyfing eftir aldri og kyni 



4.5 Samanburður hröðunarmæla og spurningalista 

Helstu niðurstöður sem fengust þegar bornar voru saman niðurstöður um hreyfingu 

þátttakanda eftir hröðunarmælum og hvernig þau mátu hreyfingu sína með 

spurningalistanum. Þegar tengslin á milli þessara tveggja þátta voru skoðuð kom lítil sem 

engin fylgni í ljós þegar allir 14 þátttakendurnir voru teknir með r(14)=-0,0423. Ef rýnt er í 

gögnin og hver og einn þátttakandi skoðaður fyrir sig kemur í ljós að 6 einstaklingar voru 

að ofmeta hreyfingu sína verulega út frá spurningalistanum, með tilliti til viðmiða úr 

rannsókn Janusar Guðlaugssonar á eldri aldurshópum (Janus Guðlaugsson, 2012). Þar var 

hreyfing út frá cpm að meðaltali 307 slög á mínútu eða um 35 mínútur í hreyfingu á dag 

notuð. Átta þátttakendur voru að meta hreyfingu sína á svipaðan hátt og niðurstöður 

hröðunarmæla segja til um með mjög jákvæða fylgni r(8)=0,83. 

Þegar skoðað var með hröðunarmælum hvort munur væri á hreyfingu einstaklinga eftir 

skaða þá er lítill munur þar á en aftur á móti þegar þátttakendur mátu hreyfingu sína með 

spurningalistanum var niðurstaðan á þann veg að þátttakendur með lægri skaða hreyfðu 

sig mun meira en þeir með hærri skaða (alvarlegri skaða). Engin tengsl voru á milli 

hreyfingar og staðsetningu skaðans.  

Þegar samanburður var gerður með tilliti til kyns kom fram að fleiri karlar voru frekar 

að ofmeta hreyfingu sína þegar spurningalistinn var skoðaður samanborið við þá mælingu 

sem fékkst úr hröðunarmæli. Sé meðaltal karla og kvenna tekið úr hröðunarmælunum og 

spurningalistanum kom fram að karlar voru að meta hreyfingu sína upp á tæpar 141 

mínútu á dag og konur 80 mínútur, séu niðurstöður úr hröðunarmæli bornar saman við 

þessar tölur voru hvorki konur né karlar að hreyfa sig um meira en rúmar 30 mínútur á dag 

(viðmið úr rannsókn Janusar) það er að segja ef einfari kvenna var ekki tekinn með. 

Meðaltal allra daga var nánast það sama eftir kynjum 294,5 cpm hjá körlum og 294,1 cpm 

hjá konum. 

Til að sjá hvernig hver og einn þátttakandi var að meta hreyfingu sína samanborið við 

þá niðurstöðu sem fékkst úr hröðunarmæli er hægt að skoða mynd 12. 
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Mynd 12. Hreyfing á dag, hröðunarmælir og spurningalisti 



4.6 Samanburður hröðunarmæla, þolprófs og spurningalista 

Helstu niðurstöður á samanburði frá útkomu úr þolprófi sem og þeim niðurstöðum sem 

fengust úr hröðunarmælum og spurningalista. Einstaklingarnir voru skoðaðir hver fyrir sig 

til að kanna hvort það væri samband á milli þoltölu einstaklings og þeirra niðurstöðu sem 

fengust úr hröðunarmælum. Hvort þeir einstaklingar sem eru með háa þoltölu séu að 

hreyfa sig mikið og öfugt.  

Í heildina tóku 7 þátttakendur þolprófið og því til gögn frá helming þátttakanda úr 

hröðunarmælum, þolprófi og spurningalista. Eins og áður hefur komið fram eru margir sem 

virtust vera að ofmeta hreyfingu sína þegar spurningalista var svarað með tilliti til 

niðurstaða úr hröðunarmælum og því eru lítil tengsl þar á milli. 

Þegar gögnin úr hröðunarmælunum og þolprófinu voru skoðuð mátti sjá að sami 

einstaklingur var með lægsta þoltöluna og var einnig með lægstu cpm út úr 

hröðunarmælunum. Þessi sami einstaklingur mat hins vegar hreyfingu sína sem svo að 

hann væri að hreyfa sigi næst mest af öllum sem voru í úrtakinu. 

Sá einstaklingur sem mældist með mesta hreyfingu út frá niðurstöðum hröðunarmæla 

var með þriðju hæstu þoltöluna. Sami þátttakandi mat hreyfingu sína lægri en þær tölur 

sem fengust úr hröðunarmælunum, en var hann einn þeirra 8 sem náðist fylgni á milli 

spurningalista og hröðunarmæla upp á r(8)=0,83.  

Þátttakandi sem var með hæstu þoltöluna var einnig með eina af hæstu mælingunum 

úr hröðunarmælunum á virkum dögum en stundaði hann mjög litla hreyfingu þá helgi sem 

mælingin fór fram sem hafði áhrif á heildarmælinguna hans. Þessi þátttakandi mat 

hreyfingu sína með spurningalista sem svo að hann væri að hreyfa sig meira en helmingur 

annarra þátttakenda.  

Þeir þátttakendur sem voru með háan mænuskaða mátu hreyfingu sína á þann veg að 

þeir væru að hreyfa sig að meðaltali minna en þátttakendur með lægri skaða. Aftur á móti 

þegar kannaðar voru útkomur úr þolprófi þá kom í ljós að þeir einstaklingar sem voru með 

hæstu þoltöluna voru einstaklingar með lægstan mænuskaða sömu sögu var að segja um 

einstaklinga með lægstu þoltöluna þeir voru líka með lágan skaða. Einungis tveir af 5 

þátttakendum sem voru með háan skaða tóku þolprófið og því erfitt að bera þessar tölur 

saman. 
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Þátttakendum var raðað niður eftir daglegri hreyfingu, meðaltali allra daga, getu í 

þolprófi og hreyfingu samkvæmt spurningalistanum. Þátttakendum var raðað í 1.7. sæti 

þar sem 1. sæti er best og 7. sæti lakast. Þessar niðurstöður miðast við meðaltal allra daga, 

sjá mynd 13.  

4.7 Tilfellarannsókn (case study) 

Einn einstaklingur var mikill einfari sökum þess að hann var með hálsmænuskaða og því 

ekki hægt að bera hann saman við aðra þátttakendur, því var gerð tilfellarannsókn um hans 

niðurstöður. Helstu niðurstöður úr hröðunarmæli voru að á virkum dögum var hreyfing að 

meðaltali 380 cpm. Um helgar var hreyfing að meðaltali 681 cpm. Meðallengd einstaklings 

í hreyfingu hverju sinni var 14,7 mínútur og hámarkslengd í hreyfingu var 73 mínútur. Sé 

cpm aðlagað að mínútum, þá var hreyfing á virkum dögum 43 mínútur á dag og 77 mínútur 

að meðaltali báða daga helgarinnar. 

Helstu niðurstöður úr spurningalista voru að þátttakandi mat hreyfingu sína þá 7 daga 

sem hröðunarmælir var borinn upp á 1,4 mínútu hvern þessara daga, eða að einu sinni hafi 

hreyfing af miðlungs til mikilli ákefð verið stunduð í 10 mínútur í senn. 

Engin tengsl eru á milli niðurstaða úr hröðunarmæli og spurningalista. Mikill munur er 

á hvernig þátttakandi metur hreyfingu sína og þá hreyfingu sem mældist með 

hröðunarmæli. 

Mynd 13. Röðun þátttakenda eftir niðurstöðum 
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5 Umræða 

Markmið með þessari rannsókn var að kanna hver væri dagleg hreyfing mænuskaddaðra á 

Íslandi. Einnig var markmið að kanna hvort mænuskaddaðir væru að ná ráðleggingum um 

hreyfingu, hvernig þol þeirra væri og hvort hægt væri að aðlaga alþjóðlegan spurningalista 

um hreyfingu að mænusködduðum. Helstu niðurstöðurnar voru þær að meðalhreyfing 

mænuskaddaðra er 294 cpm samkvæmt hröðunarmælunum. Þetta gefur okkur þá 

niðurstöðu að þátttakendur séu að hreyfa sig að meðaltali í um 30 mínútur á dag. Vegna 

þess hve litlar upplýsingar eru til um aflestur hröðunarmæla fyrir þennan hóp, er erfitt að 

túlka þessar niðurstöður sem fullkominn sannleik. Því var ákveðið að setja fram helstu 

upplýsingar svo skjalfest gögn séu til um þennan hóp í framtíðinni.  

Í upphafi rannsóknar voru settar fram nokkrar rannsóknarspurningar sem hafðar voru 

að leiðarljósi við gerð rannsóknar. Svar við fyrstu rannsóknarspurningunni um hver dagleg 

hreyfing mænuskaddaðra er á Íslandi er að hún nái því sem nemur 294 cpm út frá 

niðurstöðum hröðunarmæla. 

Svar við annarri rannsóknarspurningu um hvort mænuskaddaðir séu að ná markmiðum 

Embættis landlæknis eða annarra alþjóðlegra heilbrigðisstofnana um ráðlagða um 

hreyfingu, er notast við viðmiðin að 307 cpm sem má áætla að sé 35 mín hreyfing, þá er 

rúmlega helmingur þátttakenda (n=8) sem hreyfir sig yfir þeim viðmiðum eða meira en 30 

mínútur daglega. Aftur á móti náðu 6 þátttakendur ekki þeim viðmiðum alla daga sem á 

rannsókn stóð. Sé skoðaður munurinn á hreyfingu um helgi og á virkum dögum kemur í 

ljós að 5 einstaklingar voru langt frá því að ná þessum viðmiðum á virkum dögum en þrír 

hreyfðu sig sem samsvaraði meira en 30 mínútum bæði á laugardegi og sunnudegi. Séu 

skoðaðar ráðleggingar sem gefnar voru út erlendis um hreyfingu í 20 mínútur á dag, fjóra 

daga vikunnar, virðast allir þátttakendur vera að ná þeim viðmiðum hvað varðar þolið, en 

erfitt að segja til um hvort styrktarþjálfun var stunduð á tímabilinu sem mælt var á. 

Alþjóðlegar ráðleggingar mæla með að styrktarþjálfun sé stunduð tvisvar sinnum í viku í 

minnst 20 mínútur í senn. Ekki fylltu allir þátttakendur út hreyfidagbók og er erfitt að svara 

til um það hvort einstaklingar voru að ná þeim viðmiðunum. Engin sértæk spurning snýr að 

styrktarþjálfun í spurningalistanum og kann því að vera að það hafi áhrif á niðurstöður við 

þessari spurningu. 

Svar við þriðju rannsóknarspurningunni um hvernig þol mænuskaddaðra sé á Íslandi 

má svara á þann veg að meðaltal áætlaðrar þoltölu mældist 18,6 og staðalfrávikið 4,7 

ml/kg/mín og spönnin var 12,126,3 ml/kg/mín. Túlka má þá niðurstöðu að 

einstaklingarnir sem þreyttu prófið voru með þol í meðallagi miðað við aðra 
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mænuskaddaða sé miðað við 14,428,9 ml/kg/mín, sem er rétt fyrir neðan miðju í þeim 

hópi. 

Fjórðu og síðustu rannsóknarspurningunni, sem snéri að því hvort hægt væri að aðlaga 

alþjóðlegan spurningalista um hreyfingu að mænusködduðum má svara á þann veg að 

spurningalistinn þarfnast lagfæringar til að verða auðskiljanlegri fyrir alla þá sem kæmu til 

með að nota hann í slíkum tilgangi. Þegar um helmingur þátttakenda er að ofmeta 

hreyfingu sína sem nemur klukkustundum á hverjum degi er nauðsynlegt að finna leiðir og 

aðferðir til að fá betri niðurstöður á fljótlegan og auðveldan hátt. Þá þarf að bæta við 

sértækri spurningu um styrktarþjálfun á listann. 

Öðrum spurningum var varpað fram í þessari rannsókn. Ein þeirra var hvort munur sé 

á hreyfingu kynjanna og hvort aldur og staðsetning skaðans skipti máli. Svara má þeim 

spurningum á eftirfarandi hátt: Lítill sem enginn munur var á hreyfingu kynjanna 

samkvæmt niðurstöðum úr hröðunarmælunum. Þar sem fáir þátttakendur þreyttu 

þolprófið var ekki hægt að bera saman niðurstöður kynjanna í því tiltekna prófi. 

Niðurstöður spurningalistans leiddi í ljós að karlar meta hreyfingu sína meira en konur eða 

því sem nemur um klukkustund aukalega á hverjum degi. Niðurstöður sýndu fram á að 

aldur hafði áhrif á niðurstöðurnar en á virkum dögum hreyfðu yngri þátttakendur sig meira 

en þeir eldri en um helgar snérist það við. Hvað þol einstaklinga varðar voru þeir eldri að 

meðaltali með lægri þoltölu en þeir yngri en þær niðurstöður eru líklegast komnar til vegna 

lífeðlisfræðilegra þátta sem eiga sér stað þegar við eldumst (Jack H. Wilmore 2008). Aldur 

virtist ekki skipta máli þegar þátttakendur mátu hreyfingu sína, ekkert munstur var að sjá 

þegar aldurinn var greindur með tilliti til þess hverjir mátu hreyfingu sína mikið og hverjir 

lítið. 

Þær tilgátur sem settar voru fram í upphafi rannsóknar standast að einhverjum hluta. 

Tilgáta við fyrstu rannsóknarspurningunni var að dagleg hreyfing mænuskaddaðra væri 

langt undir viðmiðum ef miðað væri við 307 cpm á dag. Helmingur þátttakenda virðist 

hreyfa sig of lítið miðað við íslenskar ráðleggingar. Tilgáta sem sett var fram um þol 

þátttakanda stenst ekki þar sem þol þátttakanda var í meðallagi miðað við aðra 

mænuskaddaða. Síðasta tilgátan sem sett var fram um spurningalistann stenst ekki þar 

sem það reyndist ekki eins auðvelt að aðlaga IPAQ spurningalistann að mænusködduðum 

líkt og rannsakandi taldi í upphafi en markmið spurningalistans var að fá á fljótlegan og 

auðveldan hátt sem bestar niðurstöður um hreyfingu þessa hóps. 

Þar sem mænuskaði er mjög einstaklingsbundinn hvað varðar staðsetningu skaðans og 

fylgikvilla sem honum fylgja þá er mjög erfitt að bera þessa einstaklinga saman. Að setja 

einstaklinga með sérþarfir saman í einsleitan hóp er umhugsunarvert. Mögulega væri betra 

að gera tilfellarannsókn (case-study) fyrir hvern og einn þátttakenda þar sem mikill 



fjölbreytileiki er í tengslum við greiningu á einstaklingum sem kallar á sérhæfða nálgun. 

Þessi hópur hefur mikla sérstöðu vegna fjölbreytileikans í hópnum og eins vegna fjölda 

þátttakenda bæði í úrtaki og þýði og því er verið að vinna á mörkun aðferðafræðilegra 

nálgana í þessari rannsókn. Að geta skoðað hvert og eitt tilfelli ítarlega getur jafnvel gefið 

skýrari mynd á úrtakinu sem við höfum. 

 

5.1 Þátttakendur 

Af þeim 20 einstaklingum sem boðin var þátttaka afþökkuðu 5 boðið eða 25% aðspurðra. 

Helstu ástæðurnar fyrir því voru þær að einstaklingar voru erlendis, á leið í aðgerð eða 

áhugaleysi. Allt voru þetta karlkyns einstaklingar. Ekki náðist í fleiri kvenkyns þátttakendur 

en þá sem tóku þátt í rannsókninni. Á þeim tíma sem farið var af stað með rannsóknina var 

fjöldi einstaklinga með þverlömun á Íslandi alls 34 manns. Þessir 34 einstaklingar mættu 

allir skilgreiningunni um að ár væri liðið frá slysi og voru á aldrinum 18-60 ára, af þessum 

einstaklingum tóku 14 manns þátt eða 41% allra sem voru í úrtaki.  

Þar sem erfitt var að nálgast upplýsingar um þá einstaklinga sem eru með mænuskaða 

hérlendis var einungis rætt við 59% þeirra sem tilheyrðu þessum ákveðna hópi 

mænuskaddaðra. Stór hluti allra kvenna sem eru með þverlömun tóku þátt í rannsókninni 

eða 60%, og gæti ástæða þessa há hlutfalls verið sú að rannsakandi er kvenmaður. 

Markmiðið með rannsókninni var að varpa ljósi á daglega hreyfingu mænuskaddaðra 

og var því reynt að fá í rannsóknina sem fjölbreytilegastan hóp fólks. Í hópnum voru 

einstaklingar sem stunda reglulega þjálfun og minna virkir einstaklingar. Hugsanlega er ekki 

hægt að yfirfæra niðurstöður á alla mænuskaddaða einstaklinga með þverlömun á Íslandi, 

þar sem mögulega fengust virkari einstaklingar til aða taka þátt í rannsókninni en almennt 

gerist, en teljum við að niðurstöðurnar sýni okkur að einhverju leiti hreyfingu þessa 

afmarkaða hóps á ákveðnu tímabili. 

 

5.2 Hreyfing  

Hreyfing mænuskaddaðra var 291,8 cpm á dag á virkum dögum. Þessar niðurstöður eru 

svipaðar þeim sem komu fram hjá Warms og Belza (2004), en þar voru mænuskaðaðir að 

hreyfa sig að meðaltali 293,8 cpm og er spönnin svipuð og í þessum mælingum. Þessar 

niðurstöður eru vísbending um að það að við séum á réttri leið með þessar mæliaðferðir 

en þuftum að halda þeim áfram og ná til fleiri mænuskaddaðra aðila.  

Einn einstaklingur var tekinn út úr niðurstöðum hröðunarmælis, sá þátttakandi var mun 

virkari en aðrir þátttakendur og skekkti meðaltalið gífurlega. Þessi þátttakandi var 



59 

skoðaður sér til að fá sýn yfir það hvernig mænuskaddaður einstaklingur í mikilli hreyfingu 

mælist á hverjum degi. Þessi einstaklingur skráði samviskusamlega niður í hreyfidagbók. 

Var hreyfidagbókin borin saman við niðurstöður úr hröðunarmælunum og kom það í ljós 

að einstaklingur var að hreyfa sig töluvert mikið og var mjög mikil breyting á tikki í 

hröðunarmælinum þegar einstaklingur var að þjálfa eða ekki. Var borin saman hreyfingin 

hans samkvæmt hreyfidagbók og síðan niðurstaðan úr hröðunarmælunum með þeim 

viðmiðum sem notast var við og voru þær niðurstöður mjög líkar.  

Í upphafi var einfarinn inni í gögnunum og kom þá fram að meðalslög á mínútu fyrir 

allan hópinn voru hátt í 400 eða 392 cpm, sé meðaltal allra daga tekið. Þar sem 

þátttakendur eru fáir hefur hver og einn mikið vægi. Þegar þessi einstaklingurinn var tekinn 

út fækkaði slögum á hvern þátttakanda um tæplega 100 slög á mínútu að meðaltali eða 

niður í 294 cpm fyrir alla dagana. Hefði einfarinn verið með í gögnunum hefði meðaltal 

virkra daga verið 420 cpm í stað 292 cpm, um helgi hafði einfarinn minnst áhrif á 

niðurstöður en með einfara var meðaltal hópsins 316 cpm í stað 297 cpm. Eins hefði 

kynjamunurinn aukist verulega og hefðu konur þá hreyft sig að meðaltali 225300 cpm 

meira en karlar á virkum dögum ólíkt því þegar meðaltal allra daga var skoðað, án einfara 

þá voru karlar með ögn hærra meðaltal eða því sem nam 0,42 cpm fyrir sama tíma.  

Vert er að huga að því að þessi mæling fór einungis fram einu sinni og því er margt sem 

getur haft áhrif á niðurstöður, svo sem veikindi, veður, ferðalög auk annarra tilfallandi 

áhrifaþátta. Reynt var eftir fremsta megni að hitta þátttakendur þegar þeir voru í sínu 

daglega umhverfi og venjulegri rútínu. Í hátt í heila viku af mældum tím var verulegt 

vatnsveður og hvasst og sögðu þáverandi þátttakendur mun minna hefði verið um 

hreyfingu en venjulega af þeim sökum. Þar sem þátttakendur báru mælana ekki allir á sama 

tíma þá gat veðurfar haft áhrif á einstaklinsbundnar niðurstöður. Ástæðan fyrir því að allir 

þátttakendur voru ekki mældir samtímis var fyrst og fremst sú að ekki áttu allir möguleika 

á að hitta rannsakanda í sömu vikunni. Auk þess var ekki gerlegt að setja mæla á alla á 

höfuðborgarsvæðinu og á landsbyggðinni á sömu stund, en reynt var eftir fremsta megni 

að dreifa mælingunum á sem stystan tíma. Þar sem veðurfar á Íslandi getur verið mjög 

breytilegt eftir árstíma og staðsetningu þá væri fróðlegt að sjá muninn á hreyfingu 

mænuskaddaðra að sumri og vetri til en ekki að hausti til. Sjá hvernig mænuskaddaðir eru 

að hreyfa sig um hávetur sem og yfir hásumarið, telur rannsakandi að hreyfing 

mænuskaddaðra séu ekki sú sama yfir hávetur þegar færðin er slæm og yfir sumar tímann. 

Áhugavert væri að skoða betur hvort mænuskaddaðir séu líklegri til að hreyfa sig meira um 

helgar en á virkum dögum eða hvort niðurstöður þessar rannsóknar séu einsdæmi.  

Til að geta sagt betur til um sambandið á milli hreyfingar og staðsetningu skaða hefði 

verið ákjósanlegast að vera með fleiri einstaklinga í rannsókninni. Fleiri þátttakendur sem 



væru með skaða ofarlega í hrygg, á svipuðum stað, til að hægt væri að bera þá saman við 

þá þátttakendur sem eru með skaða neðarlega í hrygg. Þar sem þessi hópur er fámennur á 

Íslandi er mögulega erfitt að ná þeim fjölda inn til að gera þess háttar rannsókn 

Takmarkanirnar við þessa rannsókn og notkun á hröðunarmælunum komu fram en 

vegna þess að orkunotkun (en: energy expenditure) mænuskaddaðra er örlítið lægri en 

heilbrigðra þá var ekki hægt að nota fyrirfram gefnar formúlur og staðla sem ActiLive 

forritið býður uppá. Sömu sögu var að segja með skoðun á METs en formúlurnar sem þar 

voru notaðar voru einnig hannaðar fyrir heilbrigða einstaklinga sem hafa engar hamlanir í 

hjarta og æðakerfi. Því er mikilvægt að kanna betur hreyfingu mænuskaddaðra til að hægt 

sé að setja upp formúlur sem henta þeim sem eru með einhverjar takmarkanir í hjarta og 

æðakerfi (Buchholz og Pencharz, 2004; Collins o.fl., 2010). Hröðunarmælar eru góð leið til 

að kanna hreyfingu einstaklinga á markvissan hátt en vegna takmarkana við aflestur af 

mælunum var ákveðið að einblína á slög á mínútu til að búa til viðmið fyrir frekari 

rannsóknir þar sem markmiðið með rannsókninni var einmitt það að kanna hvernig 

hreyfing mænuskaddaðra er í daglegu lífi og því er mikilvægt að við höfum viðmið hérlendis 

til að hægt sé að miða við næst þegar sambærileg rannsókn verður gerð.  

 

5.3 Mat á hreyfingu  

Mat þátttakenda á hreyfingu sinni var misjafnt. Að meðaltali varði hreyfing þátttakenda af 

miðlungs til mikilli ákefð í 115 mínútur á dag alla þá 7 daga sem spurningalistinn spannaði, 

þessi tími er hátt í tvær klukkustundir. Þegar hreyfing sem framkvæmd var af miðlungs 

ákefð var skoðuð sér, kom í ljós að tveir þátttakendur mátu hreyfingu sína á þann veg að 

þeir hreyfðu sig að meðaltali yfir 200 mínútur á dag, sem samsvarar meira en þremur 

klukkustundum á hverjum degi alla þá 7 daga sem listinn spannaði. Þátttakendur voru 

beðnir að meta erfiða hreyfingu eða hreyfingu af mikilli ákefð sem þeir stunduðu á hverjum 

degi og var þar spönnin 077,1 mínúta á dag. Meðaltal erfiðrar hreyfingar var um 26 

mínútur en þrír þátttakendur mátu hreyfingu sína af mikilli ákefð í meira en klukkustund á 

hverjum degi þá 7 daga sem spurt var um. Meira en helmingur þátttakenda mat hreyfingu 

sína af mikilli ákefð minni en 20 mínútur á dag og þrír þátttakendur töldu enga hreyfingu 

af mikilli ákefð framkvæmda á tímabilinu. Samanborið við ráðleggingar sem settar voru 

fram fyrir Bandaríkjamenn er mælt með að fullorðnir hreyfi sig í klukkustund og 15 mínútur 

af mikilli ákefð í hverri viku til að bæta loftháða heilsu og vöðvaþol, og má skipta þessum 

tíma að vildi á milli daga (U.S. Department of Health and Human Services, 2008). Embætti 

landlæknis mælir með 30 mínútna hreyfingu á dag fyrir fullorðna og hreyfingu af mikilli 

ákefð í 2030 mínútur í senn að minnsta kosti tvisvar í viku (Lýðheilsustöð, 2008). Báðar 



61 

ofantalinna ráðlegginga miða við heilbrigða einstaklinga. Samkvæmt niðurstöðum 

rannsóknar telja allir nema þrír einstaklingar sig vera að ná að fara eftir ráðleggingum 

Landlæknis. 

Hreyfing mænuskaddaðra hefur nokkrum sinnum verið könnuð erlendis með 

spurningalistum og eru flestar rannsóknir sammála um það að hreyfingu mænuskaddaðra 

sé ábótavant og í flestum tilfellum minni en hreyfing heilbrigðra (Dearwater, LaPorte, 

Cauley og Brenes, 1985; Tasiemski, Bergstrom, Savic og Gardner, 2000). Niðurstöður úr 

spurningalista þessarar rannsóknar fara á mis við aðrar rannsóknir sem hafa verið gerðar 

erlendis þar sem einungis þrír einstaklingar mátu hreyfingu sína á þann veg að þeir 

stunduðu hreyfingu í minna en 20 mínútur á hverjum degi.  

Hvað spurningalistann varðar þarf líklegast nákvæmari útskýringar og meiri aðlögun 

fyrir mænuskaddaða þar sem spurningalistinn var ekki að skila jafn áreiðanlegum 

niðurstöðum og reiknað var með í upphafi. Spurningalistar eru auðveld leið til að safna 

upplýsingum um ákveðinn hóp einstaklinga á skömmum tíma og er ódýrir í framkvæmd. 

Því væri nytsamlegt að eiga einn spurningalista sem hentar mænusködduðum vel til að 

geta í komandi framtíð átt gögn frá mismunandi tímum. 

 

5.4 Samanburður á hreyfingu og mati 

Þegar rýnt er í gögnin kemur fram að 5 af 8 körlum ofmátu hreyfingu sína miðað við þær 

niðurstöður sem fengust úr hröðunarmælum. Þeir töldu sig vera að hreyfa sig af miðlungs 

til mikilli ákefð á hverjum degi frá tveimur klukkustundum og upp í fjóra og hálfa 

klukkustund. Hinir þrír sem eftir voru mátu hreyfingu sína mjög svipað miðað við þá 

hreyfingu sem fékkst úr hröðunarmælunum sem var frá 30 mínútum og upp 60 mínútur. 

Aftur á móti þá var einn þátttakendi, kvenkyns sem vanmat hreyfingu sína í 

spurningalistanum miðað við þá niðurstöðu sem fékkst með hröðunarmæli um rúma 

klukkustund á dag. Ein kona hins vegar ofmat hreyfingu sína um hátt í fjórar klukkustundir 

á dag miðað við niðurstöður úr hröðunarmælum. Líklegra var að einstaklingar með skaða 

neðarlega í hrygg hafi verið að ofmeta hreyfingu sína. Niðurstöður úr hröðunarmælunum 

voru umreiknaðir með tilliti til viðmiða úr rannsókn Janus Guðlaugssonar (2012).  

Þegar niðurstöður þessara tveggja mælinga eru bornar saman er það umhugsunarefni 

hvort ekki eigi að gera mjög ítarlega rannsókn. Í þeirri rannsókn væri öll hreyfing skrifuð 

nákvæmlega niður á meðan að hröðunarmælir er borinn til að skoða í þaula hvernig 

hreyfingin skráist niður í hröðunarmælana. Eins væri gott að hafa púlsmæli með í þeirri 

mælingu þannig að hægt væri að áætla ákefð sem framkvæmd væri á tímabilinu og til að 

sjá hvernig hröðunarmælirinn mælir mismunandi ákefð hjá mænusködduðum. Jafnfram 



þarf að breyta spurningalistanum enn frekar eða jafnvel að hanna nýjan til að fá betri sýn 

á hreyfingu þessa hóps. Að sama skapi þarf að huga að reikniforriti hröðunarmælanna og 

að búa til reiknirit sem er gert með mænuskaddaða í huga til að hægt sé að nýta þá tækni 

sem til er til hins ítrasta. Þessar aðferðir eru hvor um sig góðar til að sjá hvernig staðan er 

innan ákveðins hóps á þeim tíma sem rannsókn fer fram. Báðar þessar aðferðir þarfnast 

betri aðlögunar til notkunar á rannsóknir á mænusködduðum. Eins og áður hefur komið 

fram eru spurningalistar auðveld leið til að safna gögnum frá fjölda fólks í einu á ódýran 

hátt. Miðað við þær niðurstöður sem fengust í þessari rannsókn sést að helmingur 

þátttakenda er að ofmeta hreyfingu sína verulega og dæmi eru um allt að fjórar 

klukkustundir í ofmat að meðaltali á dag. Því má draga í efa hversu vel slíkir spurningalistar 

henti til slíkra rannsókna, allavega í núverandi formi. 

 

5.5 Þol  

Meðaltal þoltölu hjá þeim sem þreyttu þolprófið var 18,6 ml/kg/mín og var spönnin 

12,126,3. Rannsókn sem gerð var erlendis mældi súrefnisupptöku hjá nokkrum 

mænusködduðum og kom svipuð spönn hjá þátttakendum með mænuskaða frá C5-T11 

með meðaltal upp á 18,1 ml/kg/mín. Taka skal fram að tveir þátttakendur í þeirrar 

rannsóknar voru með háan mænuskaða og voru að mælast undir 7 ml/kg/mín og hafði það 

töluvert að segja með meðaltalið. Erlendu mælingarnar voru mun nákvæmari en okkar þar 

sem þeir notuðust við handhjól (en: arm crank protocol) sem er þekktasta aðferðin til að 

mæla hámarks súrefnisupptöku hjá mænusködduðum (Burkett, Chisum, Stone og Fernhall, 

1990; Jacobs og Nash, 2004). Meiri líkur eru á að þátttakendur nái að vinna sig upp í 

hámarks áreynslu þegar notast er við handhjól en með þolprófi sem tekið er á braut. Þar 

sem þolprófið var í flestum tilfellum fært inn á 200 metra braut má áætla að þátttakendur 

hefðu náð lengra hefði prófið verið tekið á 400 metra braut þar sem mun minni beinn kafli 

er á minni brautinni. Náðu þátttakendur þar af leiðandi minni hraða þar sem erfitt getur 

reynst að var stöðugt að beygja á hjólastól. 

Að hafa möguleika á að kanna þol einstaklings er mikilvægt til að geta gert markvissa 

þjálfunaráætlun. Mikilvægt er fyrir einstakling að hann sjái bætingar eða breytingar sínar 

á þoli og eins hvar hann stendur miðað við aðra mænuskaddaða. Athygli er vakin á því að 

niðurstöðum úr prófinu er ekki skipt niður eftir kyni líkt og gert er með heilbrigða 

einstaklinga. Sökum líffræðilegra breytileika á kynjunum eru karlar betur í stakk búnir til 

að hafa hærri þoltölu en konur (Jack H. Wilmore 2008; Vivian H. Heyward, 2010). Helstu 

ástæður þess eru vegna munar á stærð karla og kvenna, bæði í hæð sem og líffæra. Eins 

eru konur með meiri fitumassa en karlar og munur er á vöðvafrumum á milli kynja. Konur 
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hafa smærri vöðvafrumur og er talið að konur hafi allt að 2530% lægri súrefnisupptöku 

(VO2) í L/mín eða 1015 % lægri ml/kg/min en karlar (Jack H. Wilmore 2008). Áætlaða 

þoltölu fyrir mænuskaddaða er hægt að skoða í töflu 10. 

 

Til að fá enn betri niðurstöðu um þol þátttakenda hefði verið gott að geta mælt 

hámarkssúrefnisupptöku þar sem minni líkur eru á að skerðing vegna mænuskaðans hafi 

áhrif á niðurstöður. Að taka þátttakendur í próf annað hvort á stólnum sínum eða með 

handhjóli með súrefnisgrímur til að mæla inntöku súrefnis sem og útblástur koltvísýrings 

væri ákjósanlegast. Því miður eru ekki til öll þau tæki og tól á Íslandi sem þarf til slíkrar 

mælinga á hjólastólanotendum. Að eignast handhjól eða sérsniðið hlaupabretti með 

festingum fyrir hjólastóla væri ákjósanlegast til að geta fengið sem bestar niðurstöður um 

þol þessara einstaklinga. Að eiga þessi tæki myndi einnig gera Íslendingum kleift að standa 

betur að rannsóknum á sviði hreyfinga mænuskaddaðra og annarra hjólastólanotenda. 

Allur annar búnaður sem þarf til að geta mælt hámarkssúrefnisupptöku þessara 

einstaklinga er til hér á landi. Þar sem margir þátttakenda notast við handhjól, þar sem 

einstaklingur er í liggjandi stöðu, til æfinga hefði verið gott að geta kannað árangur þeirra 

á handhjóli. Sökum þess hve hratt einstaklingur kemst á handhjóli eru ekki til neinir staðlar 

til að miðast við. Í komandi framtíð væri nytsamlegt að gera slíka staðla fyrir þá sem síðar 

koma í rannsóknum á mænusködduðum. Þannig væri hægt að mæta þörfum sem flestra 

og auka framboð á þolprófum fyrir þennan hóp.  

Hefðum við sett upplýsingar þátttakanda inn í formúlur fyrir heilbrigða hefði hver og 

einn fengið mun hærri þoltölu, en þá hefði meðaltalið fyrir hópinn verið 24,6 ml/kg/mín 

(Kenneth H Cooper, 1968). Þátttakendur að tveimur undanskyldum hefðu verið fyrir neðan 

meðaltal í þeim viðmiðum, annar hefði verið í meðallagi en hinn í slæmu ásigkomulagi. Í 

þessum formúlum var farið eftir aldri þátttakenda og kyni til að finna áætlaða þoltölu hvers 

og eins. Heildar vegalengd þolprófsins voru einungis settar inn í formúlu fyrir heilbrigða til 

gamans til að sjá muninn á niðurstöðum. Þegar notuð var formúla fyrir mænuskaddaða var 

Tafla 10. Áætluð þoltala 



áætluð þoltala 6 ml/kg/mín lægri en ef sömu niðurstöður voru settar inn í formúlu fyrir 

heilbrigða. Þar sem lítið hefur verið notast við þolpróf af þessari gerð fyrir mænuskaddaða 

er erfitt að fá samanburð annan en það sem gefið er upp í viðmiðunar töflunni (tafla 10).  

Þeir tveir einstaklingar sem fóru lengst í prófinu eru báðir með einhverja tilfinningu í 

fótleggjum en ekki algerann mænuskaða. Sambærilegar niðurstöður hafa verið að fást 

annars staðar þar sem þeir sem eru með algerann skaða eru með lægri orkunotkun, 

hreyfifærni og þol en einstaklingar með óverulegan skaða. Ástæðan er tilkominn vegna 

takmarkana í hjarta og æðakerfi sem líkt og einstaklingar með hærri skaða hafa og ná því 

ekki jafn hátt (Buchholz og Pencharz, 2004). Staðsetning skaðans hefur fleiri afleiðingar, en 

því ofar sem skaðinn er í hryggnum því meiri orka fer í að halda jafnvægi á stólnum og því 

erfiðara að ná nálægt 100% hraða og ákefð. Þeir einstaklingar sem voru með hærri skaða 

voru flestir fljótari að jafna sig eftir þolprófið vegna þess að áreynslan náði ekki eins nálægt 

hámarki, þrátt fyrir takmarkanir hjarta og æðakerfis og hjá þeim með skaða neðar á 

hryggnum. 

Tengsl voru á milli þoltölu einstaklinga og aldurs þeirra, sambærilegt við það sem komið 

hefur fram í öðrum rannsóknum. Með hækkuðum aldri lækkar þoltalan lítillega. Ástæður 

þessara lækkunar eru samansafn lífeðlisfræðilegra breyta, líkt og að hámarks hjartsláttur 

lækkar með hækkandi aldri vegna breytinga á leiðnikerfi hjartans og minnkun í sjálfráða 

taugakerfinu sem veldur því að hámarks hjartaafköst minnka, og þar með lækkar þoltalan 

(Jack H. Wilmore 2008). Hjá heilbriðgum einstaklingum eru niðurstöður þolprófsins settar 

inn í formúlu og niðurstaða skoðuð með tilliti til aldurs vegna þeirra lífeðlisfræðilegu 

breytinga sem verða, en hjá mænusködduðum voru allir settir undir sama hatt. Eins voru 

tengsl á milli kyns og þols af þeim sem tóku prófið. Karlar mældust með betra þol en konur 

en sökum þess að fáir tóku prófið er ekki hægt að yfirfara niðurstöðurnar á alla 

mænuskaddaða.  

Þolprófið var tekið örlítið síðar en hröðunarmæla prófanirnar fóru fram og því er 

álitamál hvort eigi að bera þessar niðurstöður saman. Þátttakendur voru spurðir fyrir 

þolprófið hvort hreyfing þeirra hefði eitthvað breyst undanfarna mánuði og ef þeir svöruðu 

neitandi var þolpróf tekið. Ákjósanlegast hefði verið að taka þolprófið á sama tíma og 

hröðunarmælir var borinn til að sjá hvernig mælirinn mældi prófið sem og til að geta náð 

öllum þátttakendum í prófið. Þar sem hugmyndin kviknaði ekki fyrr en töluvert var liðið á 

rannsóknina um mikilvægi þess að fá þol þeirra inn var farið rakleiðis af stað í að finna stað 

og stund með þeim þátttakendum sem voru tilbúnir í þolmælingu.  

Þegar niðurstöðurnar úr þolprófinu eru skoðaðar með tilliti til niðurstaða úr 

hröðunarmælum og spurningalistum má sjá að þátttakandi sem mældist með mesta 

hreyfingu samkvæmt hröðunarmælunum var með þriðju hæðstu þoltöluna en mat 
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hreyfingu sína í spurningalista upp á 103 mínútur á dag. Þennan þátttakanda hefði verið 

betra að taka í sérhæfðara þolpróf til að fá sem besta þoltölu hjá þessum aðila. Þar sem 

erfitt reyndist fyrir hann að ná nægilegum stöðugleika á hjólastólnum til að geta tekið eins 

vel á því og hann hefði viljað. 

Þátttakandi sem mældist með minnstu hreyfinguna á dag samkvæmt 

hröðunarmælunum var einnig með lægstu þoltöluna en mat hins vegar hreyfingu sína í 

spurningalistanum upp á 270 mínútur á dag. Þessi þátttakandi virðist hafa ofmetið 

hreyfingu sína þegar spurningalistanum var svarað. 

Sá þátttakandi sem kom best út í þolprófinu var með þriðju mestu virknina mælda með 

hröðunarmælum á virkum dögum en næst minnstu hreyfinguna um þá helgi sem hann var 

með mælinn á sér. Með spurningalistanum mat hann hreyfingu sína sem svo að hann 

hreyfði sig í 160 mínútur á dag. 

Þegar niðurstöður úr öllum mælingum eru skoðaðar þarf að leiða hugann að því að það 

eru margir þættir sem geta haft áhrif á niðurstöður úr hröðunarmælunum og 

spurningalistanum. Utanaðkomandi þættir eins og veikindi, veðurfar og aðrir þættir gætu 

haft áhrif á niðurstöður mælingar, bæði jákvæð og neikvæð. Hins vegar er minni breytileiki 

í þoli á milli vikna og því getur áætluð þoltala sagt okkur heilmargt um ástand þátttakenda.  

5.6 Einfarar 

Eins og áður hefur komið fram voru tveir einfarar í rannsókninni, þeir voru þó einfarar af 

mismunandi ástæðum. Annar vegna afgerandi mismun á niðurstöðum úr hröðunarmælum 

líkt og rætt hefur verið um hér að ofan og hinn vegna staðsetningu skaða síns en hann var 

með hálsmænuskaða.  

Þegar farið var af stað með verkefnið var fyrst og fremst leitað að einstaklingum með 

mænuskaða en ekki tekið tillit til staðsetningu skaða. Þegar byrjað var að greina 

niðurstöður kom í ljós að einn þátttakandi var mikill einfari þar sem hann var með ferlömun 

en hinir með þverlömun. Hann var þá tekinn út úr niðurstöðum þar sem meiri hefting er á 

hans hreyfingu sökum mikils skaða. Hefði verið best að fá nokkra einstaklingum með 

ferlömun í rannsóknina til að geta borið þá saman. Mikill munur er á hreyfigetu sem og 

orkueyðslu þessara einstaklinga, hjarta og æðakerfið nær mun minni örvun sökum lítillar 

virkni í stórum hluta vöðvamassans. Einstaklingar með ferlömun eru í öllum tilfellum í 

rafmagnshjólastól að jafnaði en margir geta notast við venjulegan hjólastól fyrir stuttar 

vegalengdir. Einn af fylgikvillum mænuskaða er spasmi og leggst hann oft verr á 

einstaklinga með hálsmænuskaða og getur valdið því að hröðunarmælir greinir ekki mun á 

tikki sem tilkomið er vegna hreyfingar eða tikki tilkomið af spasma (Buchholz og Pencharz, 

2004). Þegar gögnin úr hröðunarmælunum voru skoðuð kom í ljós að sá einstaklingur sem 



var skráður með næst mesta hreyfingu var þátttakandi með ferlömun og þegar skoðað var 

hvenær hreyfingin átti sér stað var hún jafnvel mest á nóttunni þegar einstaklingur var 

líklegast sofandi. Ekki var því hægt að gera greinarmun á vökutíma og svefntíma hjá þessum 

einstakling þar sem það kom sjaldan fyrir að lítil sem engin virkni væru í gangi, því var erfitt 

að finna þá hreyfingu sem framkvæmd var á vökutíma. Þegar þessi einstaklingur hins vegar 

svaraði spurningalistanum kom í ljós að hann taldi hreyfingu sína þá minnstu af öllum 

þátttakendum eða að hreyfingin hafi staðið yfir í að meðaltali um 1,4 mínútur á dag, þar 

sem einu sinni var skráð hreyfing sem varði í 10 mínútur í seinn. Mikill munur var þar af 

leiðandi á niðurstöðum sem fengust úr hröðunarmælinum og spurningalistanum, þessi 

einstaklingur var ekki meðal þeirra sem þreyttu þolpróf.  

Þar sem einstaklingar með ferlömun eru með meiri hamlanir í hjarta og æðakerfinu 

sem og að hreyfifærni þeirra er verulega skert er mikilvægt að kanna stöðu þessa hóps, á 

heimsvísu, því vegna framfara í læknavísindum þá lifa fleiri af slys sem valda alvarlegum 

mænuskaða. Það er því mikilvægt að kanna stöðu þessa hóps og fara af stað með 

einhverskonar úrræði til aukinnar hreyfingar sé þess þörf. 
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6 Lokaorð 

Þessi rannsókn fer inn á nýtt svið sem ekki hefur verið kannað áður hér á landi og niðurstöður 

kalla á svörun samfélagsins um bætta þjónustu og aðgengi þessa hóps að daglegri þjálfun, 

aðstöðu og sérhæfðum starfskröftum. Niðurstöður gefa vísbendingu um daglega hreyfingu 

mænuskaddaðra á Íslandi á þeim tímapunkti sem rannsóknin náði yfir. Niðurstöðurnar eru 

svipaðar og hafa fengist erlendis um að hreyfingu sé ábótavant hjá stórum hluta þessa hóps 

(Buchholz og Pencharz, 2004; Monroe o.fl., 1998; Yamasaki o.fl., 1992), margar rannsóknir 

erlendis byggja niðurstöður sínar þó einungis á niðurstöðum úr spurningalistum (Dearwater 

o.fl., 1985; Tasiemski o.fl., 2000). Tæpur helmingu þátttakenda var að hreyfa sig of lítið miðað 

við niðurstöður úr hröðunarmælum og spurningalista. Af 14 þátttakendum voru 6 sem ekki 

náðu 30 mínútna hreyfingu á dag af miðlungs til mikilli ákefð líkt og Embætti landlæknis mælir 

með. 

Vegna takmarkana sem mænuskaði setur einstaklingum þá er nauðsynlegt að reyna að 

minnka líkurnar á frekari höftum. Með því að halda sér í góðu líkamlegu formi getur 

einstaklingum betur stjórnað verkjum sem fylgja mænuskaða og þannig aukið lífsgæði sín. Þar 

sem mænuskaði hefur mikil áhrif á líf fólks, ekki einungis þeirra sem slasast heldur líka 

fjölskyldu og vina þá er mikilvægt að við þekkjum og vitum hvaða leiðir er hægt að fara til að 

gera lífið einstaklinga með mænuskaða sem auðveldast. 

Mikilvægt er að halda áfram að framkvæma rannsóknir á sviði mænuskaddaðra og þannig 

finna út hver staðan er hjá þessum hópi á ýmsum heilsufarlegum breytum. Auk þess er 

mikilvægt að setja fram úrræði fyrir mænuskaddaða til að bæta líkamlega og andlega heilsu 

þeirra og þar með lífsgæðin sem þessir aðilar búa við. Þessi rannsókn mun vonandi vera 

vakning að aukinni hreyfingu hjá mænusködduðum einstaklingum og hvati til frekari 

rannsókna á þessu sviði. Nauðsynlegt er að stjórnendur samfélagsins velti þessum þætti vel 

fyrir sér og komi með úrbætur til að leggja mænusködduðum lið við að auka þeirra daglegu 

hreyfingu sem gæti orðið til þess að bæta lífsgæði þessa hóps á allan hátt.  

Í framhaldi af þessari rannsókn mun höfundur geta nýtt sér þá reynslu og þekkingu sem 

hann hefur aflað sér til að aðstoða einstaklinga með mænuskaða og starfað við að bæta heilsu 

þeirra  og líkamlega getu. Að fara af stað með teymi til að gera enn ítarlegri rannsókn þar sem 

nú er komin reynsla á mælitækin sem hægt er að aðlaga enn frekar. Að fara af stað með 

markvissa íhlutnarvinnu til að reyna að auka bæði afkastagetu og lífsgæði þessa hóps er 

verkefni sem þörf er á. Hér mætti nefna íhlutun þar sem þjálfunaráætlun er einstaklingsmiðuð 



fyrir þátttakendur þar sem tekið er tilllt til takmarkana þátttakenda á hreyfingu auk þess sem 

reynt yrði að fá það besta fram hjá hverjum og einum.  

Eins og kom fram í upphafi þá er skerðing mænuskaddaðra oftar en ekki sökum skorts á 

aðgengi að manngerðu umhverfi. Því er það þáttur sem þarf einnig að huga að þegar hreyfing 

mænuskaddaðra er rannsökuð. Að kanna hvernig aðgengi er fyrir mænuskaddaðra og aðra 

hjólastólanotendur er mikilvægur þáttur til að geta aukið hreyfingu þessara einstaklinga. Allir 

einstaklingar eiga að hafa sömu tækifæri til hreyfingar og því þarf að kanna aðstæður sem 

þessir einstaklingar lifa við og krefjast bóta sé eitthvað ábótavant. Oft þarf ekki mikið til að 

bæta aðstöðu svo hún henti flestum. Hér er því kjörið samfélagsverkefni þar sem allir sem hlut 

eiga að máli, frá hinu opinbera og sveitarfélögum til aðstandenda mænuskaddaðra og þeirra 

sjálfra að taka höndum saman og fylkja liði inn á nýjar brautir. 

Það er ekki sjálfgefið að hafa heilsuna eins á morgun og hún er í dag og því er viðeigandi 

að ljúka verkefninu á orðum eins þátttakenda: 

 

„Það sem áður var svo sjálfsagt er dýrmætt í dag“ 
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Ágrip 

Dagleg hreyfing mænuskaddaðra á Íslandi 

Inngangur: Að stunda hreyfingu er öllum einstaklingum nauðsynlegt. Regluleg hreyfing er 

mænusködduðum einnig mikilvæg en áhrif reglulegarar hreyfingar á heilsu og velferð 

einstaklinga með mænuskaða er samt sem áður lítið rannsökuð. Markmið rannsóknarinnar var 

að kanna hver dagleg hreyfing mænuskaddaðra einstaklinga er á Íslandi með tilliti til 

hreyfiráðlegginga frá Embætti Landlæknis og alþjóðlegra heilbrigðisstofnana. Einnig var 

marmiðið að kanna hvort hægt væri að áætla daglega hreyfingu mænuskaddaðra út frá 

alþjóðlegum spurningalista, International physical activity questionnaire (IPAQ).  

Efniviður og aðferðir: Þátttakendur (n=14) voru á aldrinum 1952 ára og voru þeir allir með 

þverlömun. Rannsóknin var fólgin í mælingum á daglegri hreyfingu með hröðunarmælum, 

þolprófi og spurningalista. Mæling með hröðunarmæli var fólgin í því að mælir var festur á 

víkjandi úlnlið og borinn í eina viku. Auk þess svöruðu þátttakendur spurningalista um 

hreyfingu síðastliðna 7 daga (IPAQ). Helmingur þátttakanda þreytti þar að auki 12 mínútna 

þolpróf. 

Niðurstöður: Einstaklingar með mænuskaða hreyfa sig að meðaltali 292 slög á mínútu (cpm) 

á dag og 297 cpm um helgar. Niðurstaða úr þolprófi þátttakanda, þoltala úr Cooper hlaupaprófi, 

var 18,6 ml/kg/mín. Samkvæmt spurningalista voru þátttakendur að hreyfa sig í 115 mínútur á 

dag af miðlungs til mikilli ákefð. Há fylgni var á milli hröðunarmæla og spurningalista (r=0,83). 

Ályktun: Með tilliti til fjölda þátttakenda hafði hver og einn mikil áhrif á niðurstöður 

rannsóknar. Þar sem hreyfing mænuskaddaðra sem og annarra hjólastólanotenda er mun minna 

rannsökuð en hreyfing heilbrigðra er þörf á frekari rannsóknum á þessu sviði. Auka þarf 

þekkingu fræðimanna og annarra á sviði mænuskaddaðra tengda hreyfingu svo hægt sé að mæta 

þörfum þeirra sem búa við þverlömum 

 

Efnisorð: Mænuskaði, hreyfing, hröðunarmælar, spurningalistar, þolpróf  
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Abstract 

Daily physical activity of Spinal cord injury 

 

Introduction: Physical activity is important to every individual, including those that have 

suffered from any sort of spinal cord injury (SCI). There has not been done much research on 

the effect of regular physical activity on the health and well-being of individuals with SCI. The 

purpose of the research was to find out how much individuals with SCI move on a daily basis 

and see if the fulfil national recommandations. Furthermore the aim was to find out if it is 

possible to estimate daily movement using the questionnaire. 

Material and methods: Participants (n=14) were between ages 19-52, all paraplegic. This 

particular research measured their performance by using accelerometers, endurance tests, and 

questionnaires. The participants wore accelerometers on their nondominant wrists for a week. 

Additionally, they answered a questionnaires regarding their movement the past 7 days and half 

of the participants did endurance test. 

Results: The main results were that individuals physical activity were 292 count per minute 

(cpm) on weekdays and 297 cpm in the weekend. The endurance of the participants was 18,6 

ml/kg/min. According to the questionnaire, the participants were active for 115 minutes per day 

at moderate to vigorous intensity. High correlation was seen between the acceleration meters 

and the questionnaire (r=0,83). 

Conclusions: Taking the number of participants into account, each and every one had a big 

impact on the result of the study. Since the activity levels of those with SCI and other wheelchair 

users are less researched then the activity of healthy individuals, more research is needed in this 

field.  

 

Keywords: Spinal cord injury, physical activity, accelerometers, VO2max, questionnaire. 

  



Inngangur  

Hreyfing er öllum einstaklingum nauðsynlegt. Regluleg hreyfing er mænusködduðum 

mikilvæg en áhrif reglulegrar hreyfingar á heilsu og velferð einstaklinga með mænuskaða er 

samt sem áður lítið rannsökuð (3, 4). Kyrrsetu lífsstíll er mjög áhættusamur fyrir 

mænuskaddaða. Því eru einstaklingar sem hlotið hafa mænuskaða í mun meiri hættu á að fá 

sjúkdóma eins og hjarta og æðasjúkdóma, sykursýki II og offitu (5) en líkamlega heilbrigðir 

einstaklingar. 

Regluleg hreyfing dregur úr þeirri hættu að þróa með sér langvarandi heilsufarsvandamál 

eins og hjarta og æðasjúkdóma, sykursýki II, háþrýsting og sumar tegundir krabbameina. Fyrir 

mænuskaddaða, sem eru mun líklegri til að lifa kyrrsetulífi, getur hreyfing haft verulegan 

heilsufarslegan ávinning. Virkur einstaklingur getur dregið verulega úr þeim fylgikvillum sem 

fylgja mænuskaða. Hreyfingin gerir það að verkum að einstaklingur hefur sjálfur betri tök á 

vandamálum eins og stífni og langvarandi verkjum (4, 6, 7).  

 

Markmið 

Markmið með rannsókninni var að kanna hver væri dagleg hreyfing mænuskaddaðra 

einstaklinga á Íslandi og hvort þeir séu að ná markmiðum Embætti Landlæknis og alþjóðlegra 

ráðlegginga. Markmiðið var jafnframt að gefa þessum einstaklingum tækifæri á að sjá hvernig 

þeir eru að hreyfa sig samanborið við aðra mænuskaddaða á Íslandi sem og vinna að 

aðgerðaáætlun sé þess þörf. Þá var markmiðið að kanna afkastagetu mænuskaddaðra hvað þol 

varðar og að athuga hvort hægt sé að aðlaga IPAQ spurningalistann um daglega hreyfingu að 

mænusködduðum einstaklingum. Annað mikilvægt markmið með rannsókninni var að kanna 

út frá niðurstöðum hröðunarmæla, hvernig mænuskaðaðir þátttakendur meta hreyfingu sína. 

Auk þess að athuga hvort niðurstöður frá hröðunarmælum beri saman við svör úr spurningalista 

og útkomu á þolprófi sem þátttakendur þreyttu 

Eftirfarandi rannsóknarspurningar voru hafðaru að leiðarljósi við gerð verkefnisins: 

Hver er dagleg hreyfing mænuskaddaðra einstaklinga á Íslandi?   

Hversu margir þátttakendur ná hreyfiráðleggingum Embætti Landlæknis?   

Hvernig er þol mænuskaddaðra þátttakenda?   

Hver er möguleikinn að aðlaga IPAQ spurningalistann að mænusködduðum 

einstaklingum? 
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Mænuskaði 

Hugtakið mænuskaði vísar til skaða sem orðið hefur á mænunni vegna áverka af völdum slyss 

eða sjúkdóms. Mænuskaði leiðir til skerðingar á líkamsstarfsemi en mænan er helsta tenging 

heilans við líkamann (8). Það fer eftir staðsetningu og alvarleika áverka hversu mikil skerðingin 

er. Í fæstum tilfellum fer mænan alveg í sundur en skaðinn verður þegar mænan kremst og/eða 

merst þegar brotinn eða hreyfður hryggjarliður þrýstir á hana. Við það geta taugar ekki flutt boð 

fyrir neðan það svæði sem skaddaðist. Taugaskaði getur annað hvort verið algjör eða 

óverulegur. Þegar taugaskaði er algjör, þá lamast einstaklingur algjörlega fyrir neðan það svæði 

sem skaddaðist. Þegar skaðinn er óverulegur þá getur einstaklingur verið með skerta tilfinningu 

fyrir neðan skaða en samt sem áður 

einhverja hreyfigetu fyrir neðan 

skaðann (1, 8, 9). Skaði sem verður á 

brjóstliðum (lat: thoracal verebrae) 

og lendarliðum (lat: lumbar 

vertebrae) kallast þverlömun 

(paraplegia). Þverlömun hefur áhrif 

búk, grindaholslíffæri og báða 

fótleggi. Það fer eftir staðsetningu 

hversu mikil áhrif skaðinn hefur á 

búkinn. Því neðar á hryggsúlunni sem 

skaðinn er því meira vald hefur 

einstaklingur á búknum og kvið- og 

bakvöðvum (1, 9). Þegar alvarlegir 

áverkar verða á hálsliðum (lat: cervical vertebrae) sem eru efstu 7 hryggjarliðir hryggsúlunnar 

er talað um ferlömun (quadriplegia). Ferlömun er þegar mænan hefur orðið fyrir það miklum 

skaða að bæði fætur og hendur hafa orðið fyrir áhrifum en einnig búkur og grindarholslíffæri 

(1, 9, 10). 

  

Mynd 14: Áverkar og alvarleiki 

 (1) 



Efniviður og aðferðir  

Við gerð rannsóknar var notast við hröðunarmæla af gerðinni Actigraph GT3X+ við mælingu 

á daglegri hreyfingu þátttakenda þar sem hreyfing var mæld í 7 daga á þremur ásum. Svör úr 

aðlöguðum stöðluðum spurningalista (IPAQ) voru einnig nýtt til að meta daglega hreyfingu 

(11). Þol þátttakenda var fundið út frá niðurstöðum þolprófs, svonefndu Cooper hlaupaprófi 

(2)  

 

Þátttakendur 

Við leit að þátttakendum voru sendar auglýsingar til samtaka endurhæfðra mænuskaddaðra 

(SEM) og til Íþróttafélags fatlaðra. Leitað var að einstaklingum sem hlotið höfðu mænuskaða 

fyrir minnst einu ári síðan og nota hjólastól að jafnaði. Leitað var eftir þátttakendum á aldrinum 

1860 ára. Tölvupóstar voru sendir út til þeirra einstaklinga sem rannsakenda barst ábendingar 

um frá stjórnarmeðlimum SEM. Eins var notast við símhringingar til að ná til þátttakenda sem 

rannsakenda hafði verið bent á frá öðrum þátttakendum sem í rannsókninni.  

Alls voru 34 einstaklingar með mænuskaða, þverlömun, á aldrinum 1860 ára sem áttu það 

sameiginlegt að meira en ár var liðið frá því að slys eða sjúkdómur olli mænuskaða þeirra. Af 

þessum 34 einstaklingum voru 10 konur og 24 karlar (12). 

 

Bakgrunnsupplýsingar  

Þátttakendur voru boðaðir í viðtal sem fól í sér að bakgrunnsupplýsingum var safnað saman. 

Þetta voru mælingar á hæð (sm) og þyngd (kg). Hæð einstaklinga var mæld í liggjandi stöðu, 

mælt var frá hvirfli til hæls. Gæta þurfti þess að rétt væri vel úr mjaðma- og hnélið(13). Þyngd 

var mæld með því að þátttakandi vigtar sig í hjólastólnum og síðan er hjólastólinn vigtaður sér 

og dreginn frá heildarþyngdinni. Upplýsingum var aflað um fæðingarár, hve langt var liðið frá 

slysi og hvar staðsetning skaðans er. Þessar upplýsingar voru skráðar í excel forrit til frekari 

úrvinnslu. Að því loknu var samkeyrsla á niðurstöðum úr hröðunarmælunum, þolprófi og 

spurningalistanum.  
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Mæling með hröðunarmælum 

Hröðunarmælir er á stærð við eldspítustokk. Hann var festur með armbandi á víkjandi úlnlið 

þátttakenda og þeir látnir bera hann í viku tíma. Hröðunarmælarnir voru af gerðinni Actigraph 

GT3X+(14). Mælarnir nema hreyfingu á þremur mismunandi ásum (x,y,z). Auk þess mæla 

þeir svefn þátttakenda en ekki verður unnið með þær niðurstöður í þessari rannsókn. Mælarnir 

eru vatnsheldir og þurftu þátttakendur ekki að fjarlægja þá á meðan á rannsókn stóð (14). 

Mælarnir voru forritaðir á þann veg að þeir mældu hreyfingu á einnar mínútu millibili eða 60s 

epoch (14). Þegar hröðunarmælir var festur á þátttakanda var merkt við í forritinu að hann 

yrði borinn á víkjandi úlnlið. Þátttakandi var síðan látinn fá blað þar sem hann var beðinn að 

skrá hreyfingu sína í lok hvers dags. Þegar lesið var af hröðunarmælunum í gegnum Actilive 

forritið var notast við Freedson (1998). Þær upplýsingar sem notast var við úrvinnslu 

gagnanna komu eins út þrátt fyrir að mismunandi reikniforrit væru notuð. Notast var við 

upplýsingar um heildar slög á dag (counts per day) sem var síðan umreiknað í slög á mínútu 

(cpm). Eins voru upplýsingar um meðallengd einstaklings í hreyfingu og hámarkstími í 

hreyfingu notað. 

 

Þolpróf 

Cooper þolpróf er upphaflega 12 mínútna hlaupapróf sem hefur verið aðlagað að 

mænusködduðum (15). Einstaklingur fer eins langt og mögulegt er á 12 mínútum. Notast skal 

við hlaupabraut með merkingum á 50100 metra fresti. Út frá vegalengd er reiknuð út áætluð 

þoltala einstaklings. Þoltala er reiknuð með eftirfarandi formúlu: (18,55 x km) - 11,288 = 

VO2max (2). Á meðan á prófi stendur ber þátttakandi púlsmæli til að mæla hjartslátt. Þolprófið 

fór að mestu fram innan hús á hlaupabraut í frjálsíþróttahöllinni í Laugardal.  

 

Mæling með spurningalista 

Eftir að þátttakendur voru búnir að bera hröðunarmæli í viku tíma voru þeir beðnir um að svara 

spurningalistaþ Þar áttu þeir að meta hreyfingu sína síðastliðna 7 daga. Spurningalistinn sem 

var notaður ber heitið IPAQ sem er alþjóðlegur spurningalisti um hreyfingu. Tvær gerðir eru til 

af IPAQ, þeir ganga undir nöfnunum stutti og langi spurningalistinn. Í langa spurningalistanum 

sem nýttur var í rannsókninni eru einstaklingar beðnir að meta hreyfingu sína sem þeir 

framkvæmdu síðastliðna 7 daga í vinnunni, inni á heimilinu, í garðinum og í frístundum. 

Spurningalistinn telur í heild 27 spurningar. Eftir að hafa verið aðlagaður að mænusködduðum 



er hann 25 spurningar (16). Þær spurningar sem voru útilokaðar úr spurningalistanum sneru að 

kyrrsetu einstaklinga. Ekki talið þörf á að hafa þær spurningar með þar sem mænuskaddaðir 

eyða stærstum hluta dagsins í sitjandi stöðu. 

Á meðan þátttakandi svaraði spurningalista var rannsakandi til staðar til að útskýra ef 

eitthvað var óljóst. Þeir þátttakendur sem höfðu fyllt út hreyfidagbók meðan á rannsókn stóð 

notuðu hana til stuðnings við að fylla út listann. Misjafnt var hvort og hvernig þátttakendur 

fylltu út dagbókina.  
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Niðurstöður  

Í rannsókninni voru 14 þátttakendur, 6 konur og 8 karlar. Meðalaldur var 35,6 ár. Níu 

þátttakendur voru af höfuðborgarsvæðinu en 5 af landsbyggðinni. Allir þátttakendur voru með 

þverlömun og notuðust við venjulegan hjólastól, helstu niðurstöður er hægt að sjá í töflu I.

   

 

Hröðunarmælar  

Í niðurstöðunum úr hröðunarmælunum var notast við gögn frá 13 þátttakendum þar sem einn 

einstaklingur var einfari og með afgerandi mesta hreyfingu. Niðurstaða hans skekkti heildar 

niðurstöður töluvert.  

Meðalslög á mínútu fyrir samanlagt alla dagana var 294 cpm, og var spönnin 168,5394,5 

cpm. Á virkum dögum mældist hreyfingin um 292 cpm og spönnin 182,6435,5 cpm. Um 

helgar var hreyfingin 297 cpm með spönnina 116,4546,5 cpm. Tími sem þátttakendur vörðu í 

daglega hreyfingu var að meðaltali 15,3 mínútur í senn í þau skipti sem hreyfing var stunduð, 

lægsta meðaltalið var 13 mínútur en hæsta 17 mínútur. Enginn munur var á kynjunum. 

Hámarkslengd hreyfingar þá daga sem hreyfing var mæld með hröðunarmælum var. 

Meðaltalshreyfing hjá öllum hópnum var 41 mínúta með spönnina 2371 mínútur. Hjá konum 

var lengsta hreyfingin hjá þátttakendum frá 23 mínútum upp í 71 mínútu í einu á þessu tímabili. 

Karlar mældust með 31 mínútu sem lægri tölu og sá sem hreyfði sig lengst í einu þessa 7 daga 

sem mælirinn var borinn hreyfði sig mest í  57 mínútur. 



 

 

Tafla I. Grunnupplýsingar um þátttakendur 

 



85 

Þolpróf  

Þátttakendur voru að meðaltali að fara 1604 metra á 12 mínútum. Út frá því er áætluð þoltala 

þátttakenda 18,47 ml/kg/mín miðað við formúlu sem gerð hefur verið fyrir mænuskaddaða. 

Sé heildarvegalengdin sett inn í ofangreinda formúluna kemur í ljós að ástand þessa hóps er 

í meðallagi en þó í neðra lagi í meðaltalshópnum, eins og sést á töflu II. Tveir þátttakendur 

voru flokkaðir undir meðallagi en hinir 5 voru í meðallagi, allir nema einn í neðri helming af 

þeim flokki.  

 

 

Spurningalisti 

Þátttakendur mátu hreyfingu sína að meðaltali um tvær klukkustundir eða 114,8 mínútur á 

dag. Spurt var í tveimur spurningum um hreyfingu á milli staða, ferðamáta. Sú hreyfing var 

einungis reiknuð inn í heildar magn einstaklinga en ekki skipt niður í hreyfingu af miðlungs 

eða mikilli ákefð. Einstaklingar voru beðnir að meta þá hreyfingu sem flokkaðist undir 

miðlungs og mikla ákefð þegar þeir voru í vinnu, á heimilinu, í garðinum og í frístundum 

sínum Hreyfing af miðlungs ákefð var skráð 73,3 mínútur á dag að meðaltali, staðalfrávik 

80,6. Fjórir þátttakendur mátu hreyfingu sína meira en 120 mínútur á hverjum degi og tveir 

yfir 200 mínútur á dag. Hreyfing af mikilli ákefð mældist að meðaltali 26 mínútur á dag þar 

sem 9 þátttakendur töldu hreyfingu sína af mikilli ákefð minni en 20 mínútur á dag á meðan 

þrír mátu hreyfingu sína af mikilli ákefð í minnst 60 mínútur á dag. 

Þegar hver og einn þátttakandi er skoðaður með tilliti til staðsetningu skaða kom í ljós að 

því neðar á hryggnum sem skaðinn er, þeim mun meiri hreyfingu telur einstaklingur sig vera 

að stunda. 

Tafla II. Áætluð þoltala mænuskaddaðra eftir Cooper próf (2) 
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Samanburður á mælingum 

Þegar tengslin á milli hröðunarmælis og spurningalistans eru skoðuð kemur lítil sem engin 

fylgni í ljós þegar allir 14 þátttakendur (r(14)=-0,0423). Ef rýnt er í gögnin og hver og einn 

þátttakandi skoðaður kemur í ljós að 6 einstaklingar eru að ofmeta hreyfingu sína verulega út 

frá spurningalistanum meða tilliti til viðmiða úr rannsókn Janusar Guðlaugssonar á eldri 

aldurshópum (17). Þar var hreyfingin út frá cpm að meðaltali 307 slög á mínútu eða um 35 

mínútur í hreyfingu á dag notuð. Átta þátttakendur eru að meta hreyfingu sína á svipaðan hátt 

og niðurstöður hröðunarmæla segja til um með mjög jákvæða fylgni (r(8)=0,83).  

 

Umræður 

Markmið með þessari rannsókn var að kanna hver væri dagleg hreyfing mænuskaddaðra á 

Íslandi. Einnig var markmið að kanna hvort mænuskaddaðir væru að ná ráðleggingum um 

hreyfingu, hvernig þol þeirra er og hvort hægt væri að aðlaga alþjóðlegan spurningalista um 

hreyfingu að mænusködduðum.  

Helstu niðurstöðurnar voru þær að meðalhreyfing mænuskaddaðra er 294 cpm úr 

hröðunarmælunum. Þetta gefur okkur það að þau séu að hreyfa sig að meðaltali um 30 

mínútur á dag. Viðmið Embætti landlæknis mælir með hreyfingu í minnst 30 mínútur á dag 

af miðlungs til mikilli ákefð (18). Vegna þess hve litlar upplýsingar eru til um aflestur 

hröðunarmæla fyrir þennan hóp, er erfitt að túlka þessar niðurstöður sem fullkominn sannleik. 

Því var ákveðið að setja fram helstu upplýsingar svo skjalfest gögn séu til um þennan hóp í 

framtíðinni.  

Hreyfing mænuskaddaðra var 291,8 cpm á dag á virkum dögum. Þessar niðurstöður eru 

svipaðar þeim sem komu fram hjá Warms og Belza (2004), þar voru mænuskaðaðir að hreyfa 

sig að meðaltali 293,8 cpm (19) er spönnin svipuð og í þessum mælingum. Þessar niðurstöður 

eru vísbending um það að við séum á réttri leið með þessar mæliaðferðir en þurfum að halda 

þeim áfram og ná til fleiri mænuskaddaðra aðila. 

Sé skoðað hvort þátttakendur séu að ná þeim ráðleggingum um hreyfingu samkvæmt 

Embætti landlæknis þá er rúmlega helmingur þátttakenda (n=8) sem hreyfir sig yfir þeim 

viðmiðum eða meira en 30 mínútur á dag á hverjum degi. Aftur á mótu náðu 6 þátttakendur 

ekki þeim viðmiðum. Alþjóðlegar ráðleggingar mæla með að styrktarþjálfun sé stunduð 

tvisvar sinnum í viku í minnst 20 mínútur í senn. Þar sem ekki allir fylltu út hreyfidagbók er 



87 

erfitt að svara til um það hvort einstaklingar voru að ná þeim viðmiðum. Þá er engin sértæk 

spurning sem snýr að styrkarþjálfun í spurningalistanum og það kann því að vera að það hafi 

áhrif á niðurstöður við þessari spurningu..  

Áætluð þoltala þeirra þátttakanda sem þreyttu Cooper þolprófið reyndist vera 18,6 

ml/kg/mín að meðaltali og með spönnina 12,126,3 ml/kg/mín. Það gefur niðurstöðuna að 

þessir einstaklingar voru með þol í meðallagi miðað við aðra mænuskaddaða, rétt fyrir neðan 

miðju í þeim hópi. 

Þegar hver og einn þátttakandi er skoðaður og niðurstöður hans úr öllum mælingum 

skoðaðar kemur fram að nokkrir einstaklingar flokkast í meðallagi hvað varðar hreyfingu og 

þol. Niðurstöður um helmings þátttakanda eru svipaðar og hafa fengist erlendis um að 

daglegri hreyfingu sé ábótavant hjá stórum hluta mænuskaddaðra (20-22). Vegna takmarkana 

sem mænuskaði setur einstaklingum þá er nauðsynlegt að reyna að minnka líkurnar á frekari 

höftum. Með því að halda sér í góðu líkamleg formi getur einstaklingur betur stjórnað 

verkjum sem fylgja mænuskaða og þannig aukið lífsgæði sín.  

Mikilvægt er að halda áfram að framkvæma rannsóknir á sviði mænuskaddaðra og þannig 

finna út hver staðan er hjá þessum hópi á ýmsum heilsufarlegum breytum. Auk þess er 

mikilvægt að setja fram úrræði fyrir mænuskaddaða til að bæta líkamlega og andlega heilsu 

þeirra og þar með lífsgæðin sem þessir aðilar búa við. Þessi rannsókn mun vonandi vera 

vakning að aukinni hreyfingu hjá mænusködduðum einstaklingum og hvati til frekari 

rannsókna á þessu sviði. Nauðsynlegt er að stjórnendur samfélaga velti þessum þættir vel 

fyrir sig og komi fram með úrbætur til að leggja mænusködduðum lið við að auka þeirra 

daglegu hreyfingu sem gæti orðið til þess að bæta lífsgæði þessa hóps á allan hátt.  

 

Þakkir 

Höfundur þakkar þátttakendum sem tóku þátt í rannsókninni fyrir þátttöku, skilning þeirra 

og samvinnu. Þakkir eru jafnframt færðar þeim sem komu að rannsókninni með einum eða 

öðrum hætti. Sigríður Lára Guðmundsdóttir fyrir aðstoð með hröðunarmæla, Ingi Þór 

Einarsson fyrir faglega ráðgjöf, starfsfólk Laugardalshallar og Bogans á Akureyri fyrir 

aðstöðu fyrir þolpróf og hjálpsemi. 
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Fylgiskjal 2: Auglýsing 
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Fylgiskjal 3: Spurningalisti 
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Fylgiskjal 4: Upplýst samþykki 

 

 

 


