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Ágrip 
 
Birna Ósk Aradóttir og Soffía Klemenzdóttir. Árangur sjúkraþjálfunar hjá sjúklingum með 

starfræn einkenni: Kerfisbundin samantektarrannsókn.  

Leiðbeinendur: Guðbjörg Þóra Andrésdóttir og Þjóðbjörg Guðjónsdóttir. BS ritgerð í 

sjúkraþjálfun, Háskóli Íslands, 2017. 

Inngangur: Starfræn einkenni eru skilgreind sem taugaeinkenni án vefrænna skýringa. Konur greinast 

oftar með sjúkdóminn en karlar og er meðalaldur við greiningu í kringum 40 ár. Starfræn einkenni eru 

fjölbreytt, misalvarleg og misalgeng. Sjúkraþjálfun er þekkt meðferðarúrræði og hefur öðlast gildi sem 

meðferð fyrir sjúklinga með starfræn einkenni. 

Markmið: Að gera kerfisbundna samantekt á árangri meðferða sjúkraþjálfara hjá sjúklingum með 

starfræn einkenni.  

Aðferð: Gagnabankarnir Cinahl, Medline – Ovid, Proquest og CSA, Science direct – Elsevier og 

Medline – Pubmed voru notaðir við að finna greinar sem lýsa meðferðum og árangri sjúkraþjálfara við 

meðhöndlun sjúklinga með starfræn einkenni. Leitað var að rannsóknum á ensku sem birst höfðu frá 

6. september 2012 til 19. febrúar 2017. 

Niðurstöður: Við leitina komu upp 881 grein en aðeins 12 rannsóknir uppfylltu inntökuskilyrðin sem 

voru notuð í kerfisbundnu samantektinni. Ein slembivalin samanburðarrannsókn fannst við leitina en 

aðrar rannsóknir voru af lægra sönnunarstigi. Rannsóknirnar innihéldu fáa þátttakendur og var 

helmingur þeirra tilfellarannsóknir með einum þátttakanda. Mismunandi aðferðir voru notaðar við 

sjúkdómsgreiningu, mat á árangri og meðferð var fjölbreytt. Allar rannsóknirnar nema ein rannsökuðu 

áhrif af þverfaglegri nálgun í meðferð sjúklinga með starfræn einkenni þar sem sjúkraþjálfun var hluti 

af heildarmeðferð og því erfitt að ákvarða hvaða íhlutun skilar mestum árangri. Algengasta 

meðferðarnálgun sjúkraþjálfara var atferlismótun og var hún notuð í helmingi rannsóknanna. 

Niðurstöður bentu til mögulegra jákvæðra áhrifa af sjúkraþjálfun. 

Samantekt: Fáar hágæða rannsóknir um meðferðir sjúkraþjálfara fundust við leitina. Vísbendingar eru 

um jákvæð áhrif af sjúkraþjálfun en frekari rannsókna er þörf til að hægt sé að álykta um að 

sjúkraþjálfun beri árangur. 
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Abstract 
 

Birna Ósk Aradóttir and Soffía Klemenzdóttir. A Systematic review of the effectiveness of 

physiotherapy among patients with functional disorder. 

Supervisors: Guðbjörg Þóra Andrésdóttir and Þjóðbjörg Guðjónsdóttir. BS thesis in Physical 

Therapy, University of Iceland, 2017. 

Introduction: Functional disorder is defined as neurological symptoms without organic cause. The 

average age to be diagnosed is forty years, with women being more prone to the illness. Symptoms of 

functional disorder are diverse and differ in severity and prevalence. Physiotherapy is recognized as a 

common treatment for this group of patients.  

Aims: To conduct a systematic review to evaluate the effectiveness of physiotherapy treatments for 

patients with functional disorder. 

Method: The database search of effects of physiotherapy intervention in patients with functional 

disorder included Cinahl, Medline – Ovid, Proquest og CSA, Science direct – Elsevier and Medline – 

Pubmed from September 6th 2012 to February 19th 2017.  

Results: The search resulted in 881 articles of which 12 studies fulfilled the selection criteria and were 

reviewed. Only one randomized controlled trial was found, but other studies were of lower level of 

evidence. The studies included few participants and half of them were case studies including one 

participant. Different methods were used in the diagnosis of the disorder, evaluation of outcomes and 

treatment approach varied. All the studies except one examined the effects of a multidisciplinary 

approach on the intervention including physiotherapy and therefore, it is difficult to determine which 

intervention is most effective. Behaviour shaping was the most commonly used physiotherapy 

approach, used in half of the studies. The results of the review indicated positive effects of 

physiotherapy. 

Summary: Few high-quality researches were found. Results demonstrated improvement but further 

research is necessary before it can be concluded that physiotherapy is effective for people with 

functional disorder.  
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1 Inngangur  

Starfræn einkenni eru almennt skilgreind sem taugaeinkenni án vefrænna skýringa (Ahmad og 

Ahmad, 2016; Nielsen, Stone og Edwards, 2013). Meðalaldur við greiningu er í kringum 40 ár en þó 

getur fólk á breiðu aldursbili greinst með röskunina (Gelauff, Stone, Edwards og Carson, 2013; 

Nielsen o.fl., 2013). Konur eru almennt líklegri til þess að greinast með sjúkdóminn en karlar (Factor, 

Podskalny og Molho, 1995; Schrag, Trimble, Quinn og Bhatia, 2004; Thomas, Dat Vuong og Jankovic, 

2006) og sjúklingar með starfræn einkenni eru almennt yngri í samanburði við þá sem greinast með 

aðra taugasjúkdóma (Ahmad og Ahmad, 2016; Kenney o.fl., 2007; Nimnuan, Hotopf og Wessely, 

2001; Schrag o.fl., 2004; Thomas o.fl., 2006). Röskunin er nokkuð algeng (Jon Stone o.fl., 2011) og 

henni getur fylgt langtíma skerðing á færni og lífsgæðum (Czarnecki o.fl., 2012; Murray, Toussaint, 

Althaus og Löwe, 2016).   

Þrátt fyrir að starfræn einkenni séu nokkuð algeng ástæða fötlunar og erfiðleika, er lítið til af 

kerfisbundnum samantektum um meðferðarúrræði (Ricciardi og Edwards, 2014). Hugsanlega stafar 

það af því að meðferð og ummönnun sjúklinga með starfræn einkenni liggur ýmist á borði geðlækna 

og taugalækna og hvorug sérgreinin telur sig ábyrga fyrir röskuninni (Ricciardi og Edwards, 2014; Jon 

Stone o.fl., 2011).  

Lítið er til af rannsóknum um árangur sjúkraþjálfunar sem meðferðar við starfrænum 

einkennum. Sjúkraþjálfun er þó þekkt meðferðarúrræði og hefur öðlast gildi sem meðferð fyrir þennan 

sjúklingahóp (Nielsen o.fl., 2013). Almennt er þekking sjúkraþjálfara á sjúkdómnum lítil (Edwards, 

Stone og Nielsen, 2012) og lítið er til af upplýsingum um fyrirkomulag meðferðar sjúkraþjálfunar 

(Nielsen o.fl., 2015).  

Tilgangurinn með þessari kerfisbundnu samantekt er að meta árangur sjúkraþjálfunar við 

starfrænum einkennum. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

2.1 Mismunandi heiti sjúkdómsins 

Margskonar hugtök eru notuð um einkenni sem ekki finnst vefræn skýring á. Starfræn einkenni (e. 

functional disorder) er hugtak sem telst tiltölulega ásættanlegt fyrir sjúklinga með röskunina þar sem 

hugtakið segir ekki til um orsakir hennar. Hugrofsröskun (e. dissociative disorder) telst einnig nokkuð 

ásættanlegt meðal sjúklinga. Einnig hefur verið vinsælt að nota hugtök eins og óvefrænn sjúkdómur 

(e. non-organic) og læknisfræðilega óútskýrð einkenni (e. medically unexplained). Það getur hins 

vegar valdið vandræðum, sem dæmi um það má nefna mígreni en orsök þess er einnig óþekkt og er 

það því strangt til tekið alveg jafn læknisfræðilega óútskýrður sjúkdómur og starfræn einkenni. Auk 

þess gæti slíkt gefið í skyn að geðrænir sjúkdómar séu ekki læknisfræðilegir. Önnur hugtök eru t.d. 

hugbrigðaröskun (e. conversion disorder) og geðræn röskun (e. psychogenic disorder) sem gefur til 

kynna að eingöngu sé um geðrænar orsakir að ræða en samt sem áður eru þessi hugtök mikið notuð 

(Edwards og Bhatia, 2012; Stone o.fl., 2011). 

2.2 Faraldsfræði 

Samkvæmt rannsóknum eru starfræn einkenni tiltölulega algengur sjúkómur en þekking fagfólks á 

honum er almennt lítil og rannsóknir um hann takmarkaðar (Edwards og Bhatia, 2012). 

Taugasérfræðingar hitta oft sjúklinga með einkenni frá taugakerfi án vefrænna skýringa (Binzer, 

Andersen og Kullgren, 1997). Á árunum 2014-2015 voru 6,5% innlagðra sjúklinga á 

taugalækningadeild Landspítala Íslands með starfræn einkenni (Agnes Ósk Snorradóttir, Freyja 

Barkardóttir og Lilja Minný Sigurbjörnsdóttir, 2016). Samkvæmt ástralskri rannsókn Ahmad og Ahmad, 

(2016) voru 15% sjúklinga sem leituðu sér aðstoðar á taugasviði yfir 17 mánaða tímabil greindir með 

starfræn einkenni og var sú greining sú þriðja algengasta. Rannsókn Nimnuan o.fl., (2001) sýndi að 

allt að þriðjungur til tveir þriðju sjúklinga sem koma á almenna heilsugæslu fá ekki líffræðilega skýringu 

á einkennum sínum. Í rannsókn Stefansson, Messina og Meyerowitz, (1976) mældist tíðni nýgengis 

sjúklinga með starfræn einkenni á Íslandi 11 á hverja 100 þúsund íbúa á árunum 1960-1969 en það 

þótti ekki hátt miðað við það sem þekktist annars staðar.  

2.3 Einkenni 

2.3.1 Eðli og birtingarmyndir starfrænna einkenna 

Einkenni starfrænna einkenna eru fjölbreytt, misalvarleg og misalgeng (Ahmad og Ahmad, 2016). 

Starfræn hreyfieinkenni einkennast af óeðlilegri hreyfistjórn sem samræmist ekki líffeðlisfræðilegum 

orsökum. Þessi einkenni geta líkst sjúkdómum sem eru af vefrænum orsökum eins og skjálfta (e. 

tremor), vöðvaspennutruflun (e. dystonia), rykkjabrettum (e. chorea), vöðvakippum (e. myoclonus), 

öðrum ofhreyfingum (e. hyperkinetic), göngulagstruflunum (e. gait disorder), máttminnkun (e. 

weakness) eða samsetningu af þessu öllu (Czarnecki o.fl., 2012). Einkenni geta komið í köstum, með 

hléum eða verið viðvarandi. Sumir sjúklingar hafa einungis eitt einkenni en aðrir geta haft fjölmörg 

einkenni (Stone o.fl., 2011). Hreyfieinkenni eru algeng en einnig má sjá einkenni eins og máltruflanir, 

blindu og heyrnarleysi (Binzer o.fl., 1997) ásamt einkennum í þvagfærum, skyntruflunum (e. sensory 
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symptoms), krömpum (e. non-epileptic seizures) og vitrænum einkennum (e. cognitive symptoms) 

(Stone o.fl., 2011).  

Rannsóknum ber ekki saman um hvaða birtingarmynd einkenna er algengust. Dæmi um 

birtingarmyndir sem hafa verið nefndar meðal þeirra algengustu eru skyntruflanir, máttminnkun í 

útlimum (Ahmad og Ahmad, 2016), krampar (Ahmad og Ahmad, 2016; LaFrance o.fl., 2014), 

vöðvaspennutruflanir (Thomas o.fl., 2006) og skjálfti (Factor o.fl., 1995; Thomas o.fl., 2006).  

2.3.1.1 Göngutruflanir (e. gait disorder) 

Sjúklingar með starfræn einkenni geta verið með undarlegar göngutruflanir sem stundum er erfitt að 

lýsa. Einkennin eru margs konar og geta t.d. einkennst af því að hreyfingar frjósa og fólk getur ekki 

hreyft sig (e. freezing), skoppi (e. bounching), ósamhæfðu (e. ataxic) göngulagi, göngulagi sem líkist 

göngumynstri þeirra sem fá helftarlömun (e. hemiplegic gait) og ýmis konar undarlegu göngulagi sem 

erfitt er að skilgreina. Einnig geta aðrar birtingarmyndir haft áhrif á göngulagið eins og skjálfti, 

vöðvaspennutruflanir og vöðvakippir (Thomas o.fl., 2006). Algeng göngutruflun meðal sjúklinga með 

starfræn einkenni er þegar minnkuð virkni verður í öðrum fætinum og fótur dregst á eftir við gönguna 

(Stone, Warlow og Sharpe, 2010). Þetta göngulag er tiltölulega ólíkt hringsveiflu (e. circumducting) 

göngulagi sem einkennir göngulag þeirra sjúklinga sem hafa fengið helftarlömun vegna heilablóðfalls 

sem hefur valdið vefrænum skaða í heila (Edwards og Bhatia, 2012).  

Eitt af því sem getur gefið vísbendingu að um starfræna göngutruflun sé að ræða er ef 

jafnvægi hjá sjúklingi er gott þrátt fyrir að hann upplifi það gagnstæða (Hallett, 2016; van der Salm, 

Koelman, Henneke, van Rootselaar og Tijssen, 2010). 

2.3.1.2 Máttminnkun (e. weakness) 

Við starfræna máttminnkun finna einstaklingar fyrir veikleika í útlimum eða útlim sem síðan getur 

valdið skerðingu á getu við athafnir. Sjúklingar geta fundið fyrir óvenjulegri og óþægilegri tilfinningu í 

útlimum sem getur valdið t.d. erfiðleikum við gang og/eða þeir fara að missa hluti (Stone, 2009-2015). 

Máttminnkun er ein birtingarmynd starfrænna einkenna sem getur orðið það alvarleg að sjúklingurinn 

upplifir sig lamaðan. Binzer o.fl., (1997) komust að þeirri athyglisverðu niðurstöðu í rannsókn sinni, að 

30% sjúklinga með starfræn einkenni voru með lömun í einum afmörkuðum útlim eða hluta útlims. Það 

er mjög sjaldgæft hjá þeim sjúklingum sem eru með lömun af vefrænum orsökum. Að auki þótti 

athyglisvert að hátt hlutfall sjúklinga með starfræn einkenni var með einkenni í vinstri hlið líkamans. 

Ekki er vitað hvað veldur en höfundar telja skýringu mögulega þá að ómeðvitað þróist þetta svona hjá 

fólki, þ.e.a.s. þeir sem eru rétthentir, því það er ekki eins hamlandi í daglegu lífi.  

2.3.1.3 Vöðvakippir (e. myoclonus) 

Starfrænir vöðvakippir er nokkuð algeng birtingarmynd en þeir koma fram í um 20% sjúklinga sem 

greinast með starfræn einkenni (Factor o.fl., 1995). Vöðvakippir geta komið fram hjá fólki með vefræna 

taugasjúkdóma en einnig getur verið eðlilegt að fá einstaka sinnum slíka vöðvakippi, t.d. kannast 

margir við að fá kippi rétt fyrir svefn. Þannig kippir eru ekki hamlandi en starfrænir kippir koma oftar og 

hafa hamlandi áhrif. Kippirnir geta komið fram í öllum líkamanum, þar með talið andliti og valdið 
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breytingu á rödd. Starfrænir kippir birtast fremur snögglega og þá án skýringa og stundum er hægt að 

seinka þeim eða minnka þá með því beina athygli einstaklingsins að öðru (Stone, 2009-2015). 

2.3.1.4 Skjálfti (e. tremor) 

Sjúklingar með starfrænan skjálfta eru með einkennin í marktækt styttri tíma og fá í meira mæli hlé á 

einkennum sínum en þeir sem eru með skjálfta af vefrænum orsökum. Auk þess er fjölskyldusaga um 

skjálfta algengari hjá þeim sem eru með hann af vefrænum orsökum sem bendir til að sjúkdómurinn 

stafi að einhverju leyti af erfðum en starfræn einkenni gera það ekki. Það þarf að veita því sérstaka 

athygli ef um skyndilegt upphaf skjálfta er að ræða því það gæti hugsanlega verið vegna starfrænna 

einkenna. Einnig á skjálftinn það til að aukast við klíníska skoðun. Með því að beina athygli sjúklings 

frá þeim líkamshluta sem er með skjálfta, er hægt að fá vísbendingu hvort um starfrænan eða 

vefrænan skjálfta er að ræða. Hjá þeim sem eru með starfrænan skjálfta minnka einkennin þegar 

athygli þeirra beinist annað en einkennin minnka ekki hjá þeim sem eru með vefrænan skjálfta 

(Kenney o.fl., 2007). Sjúklingar með starfrænan skjálfta eiga það til að ofmeta einkenni sín í mun meiri 

mæli en þeir sem eru með skjálfta af vefrænum orsökum og upplifa einkennin meiri en þau í raun eru. 

Auk þess upplifa sjúklingar með starfrænan skjálfta meiri skerðingu á lífsgæðum og færni af völdum 

einkenna sinna en þeir sem eru með skjálfta af vefrænum orsökum, þó þeir séu í raun með minni 

einkenni (Pareés o.fl., 2011). 

2.3.1.5 Byltur (e. drop attacks) 

Starfrænar byltur valda því að sjúklingur dettur skyndilega án viðvörunar þegar hann gengur eða 

stendur. Rannsakendur virðast ekki vera sammála um hvort starfrænar byltur séu hættulausar eða 

ekki. Nielsen o.fl., (2015) telja að byltur hjá sjúklingum með starfræn einkenni séu yfirleitt hættulausar 

þar sem sjúklingarnir virðast detta í aðstæðum sem skaða þá ekki. Af þeim sökum ættu 

heilbrigðisstarfsmenn að geta sett meiri kröfur og tekið meiri áhættu í endurhæfingu sjúklinga með 

starfrænar byltur heldur en með sjúklinga í byltuhættu vegna vefrænna sjúkdóma. Stone, (2009-2015) 

segir hins vegar að starfrænar byltur séu ógnvekjandi og einstaklingar meiði sig yfirleitt eitthvað við 

þær. Orsakir fyrir byltunum eru ekki þekktar og sjúklingar þróa oft með sér kvíða við að fara út af ótta 

við að detta skyndilega og meiðast eða vegna þess að þeir upplifa það vandræðalegt. 

2.3.1.6 Vöðvaspennutruflun (e. dystonia) 

Vöðvaspennutruflun er viðvarandi og óeðlilegur samdráttur í vöðvum sem veldur breytingu á 

líkamsstöðu. Munurinn á vefrænni og starfrænni vöðvaspennutruflun er að sjúklingar með starfræna 

vöðvaspennutruflun geta náð bata með íhlutunum eins og sjúkraþjálfun en vefræn vöðvaspennutruflun 

gerir það venjulega ekki (Stone, 2009-2015). Einkenni starfrænnar vöðvaspennutruflunar er helst að 

sjá í útlimum en geta þó einnig komið fram í hálsi og kjálka. Einkennin geta hafist skyndilega án þess 

að eiginleg kveikja finnist. Algengast er þó talið að einkennin komi í kjölfar meiðsla á útlimum sem 

yfirleitt eru minniháttar (Lang, 1995). Algengt er að sjúklingar séu lengi með viðvarandi afbrigðilegar 

líkamsstöður og því fylgja oft verkir (Factor o.fl., 1995). Það hjálpar ekki að setja sjúkling í gifs eða 

spelku til að reyna að draga úr einkennum (Schrag o.fl., 2004). 
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2.3.1.7  Krampar (e. non-epileptic seizures) 

Starfrænir krampar líkjast flogaköstum en vara oft lengur og geta hætt við mikla skynörvun. 

Kramparnir koma skyndilega en sjúklingar skaða sig yfirleitt ekki og enginn slappleiki eða rugl fylgir 

krömpunum. Einstaklingur með starfræna krampa bítur sig ekki í tunguna, missir ekki þvag eða 

hægðir, blánar ekki í framan og missir ekki meðvitund eins og gerist hjá fólki með alflog (e.grandmal 

seizure). Þegar sjúklingur fær starfræna krampa er algengt að útlimir sjúklingsins hristist á 

tilviljanakenndan hátt, höfuðið hreyfist til og breytingar verði á svipbrigðum sjúklings (Sveinsson, 

Stefánsson og Hjaltason, 2009). Einnig er nokkuð algengt að sjúklingar falli hreyfingalausir á jörðina, 

liggi daufir og líti ekki út fyrir að vera að fá krampa (Stone o.fl., 2011). 

2.3.1.8 Vitræn einkenni (e. cognitive symptoms) 

Starfræn vitræn einkenni einkennast af minnis- og athyglistruflunum sem lýsa sér þannig að sjúklingur 

gleymir því sem hann gerði eða hvað hann er að fara að gera. Vitræn einkenni af starfrænum toga er 

nokkuð algengt vandamál og eru oft til staðar samhliða öðrum starfrænum einkennum, sérstaklega 

þegar viðkomandi er einnig með kvíða, þunglyndi, þreytu og svefntruflarnir. Þó ber að taka fram að 

minnis- og athyglistruflanir eru algengir fylgikvillar kvíða og þunglyndis. Það að mikla minnistruflanir 

fyrir sér og hafa áhyggjur af þeim getur gert einkennin verri. Gæta þarf að því að þegar einstaklingar 

með starfræn vitræn einkenni eru metnir af sérfræðingi, sýna þeir oft lakari frammistöðu en venjulega 

sem gefur ekki rétta mynd af einkennum þeirra (Stone, 2009-2015). 

2.3.1.9 Skyneinkenni (e. sensory symptoms) 

Starfræn skyneinkenni geta komið fram hvar sem er í líkamanum. Þessar skyntruflanir geta einkennst 

af skynskerðingu t.d. í helmingi líkamans eða í útlim þannig að viðkomandi finnst eins og útlimurinn sé 

ekki hluti af líkamanum. Einnig getur sjúkdómurinn einkennst af ýktu skyni eins og brennandi 

tilfinningu og rafstraumstilfinningu (Stone, 2009-2015).  

2.4 Greining 

Samkvæmt DSM-lV og V greiningarviðmiðum er starfræn einkenni röskun sem veldur hreyfi- og/eða 

skyneinkennum, er hamlandi og veldur erfiðleikum fyrir þá sem greinast með sjúkdóminn. 

Greiningarviðmið DSM-lV á starfrænum einkennum eða hugbrigðaröskun eins og sjúkdómurinn er 

nefndur samkvæmt viðmiðuninni, byggir á því að útiloka vefræna sjúkdóma. Auk þess er gerð krafa 

um að sjúklingurinn hafi sálræna streituvalda og staðfesta þarf að sjúklingurinn sé ekki að gera sér 

upp einkenni (Stone o.fl., 2011). DSM-V viðmiðin hafa kynnt hugtakið starfræn taugaeinkenni (e. 

functional neurological symptom disorder) og hafa þar sleppt kröfunni um að sjúklingur þurfi að hafa 

sálræna streituvalda þar sem það á ekki við um alla sem eru með starfræn einkenni. Viðmiðin hafa 

einnig sleppt kröfunni um að útiloka þurfi uppgerð einkenni þar sem það er erfitt að sanna það í 

venjulegum klínískum aðstæðum og ætti þar með ekki að vera hluti af greiningarviðmiðum (Stone, 

2014). Samkvæmt núverandi flokkun sjúkdómsins innan International Classification of Disease, 10. 

útgáfu (ICD-10) er sjúkdómurinn eingöngu innan geðlæknisfræðinnar sem hugrofsröskun. Áætlað er 

að sjúkdómurinn verði einnig flokkaður innan taugalæknisfræðinnar sem starfræn einkenni (e. 

functional disorder) með áformaðri útgáfu ICD-11. Talið er að það muni hvetja taugasérfræðinga til að 
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taka ábyrgð á greiningu sjúkdómsins og auðvelda þeim að nota ICD kóða við greininguna (Stone og 

Carson, 2015; Stone, Hallett, Carson, Bergen og Shakir, 2014). 

Í rannsókn Stone og Sharpe, (2006) var lögð áhersla á að greining starfrænna einkenna ætti 

að jafnaði að hvíla á tilvist jákvæðra vísbendinga um að vandamálið sé starfrænt frekar en að nota 

útilokun vefrænna sjúkdóma. Sjúklingar með starfræn einkenni sýna merki um innra ósamræmi þegar 

kemur að einkennum þeirra ólíkt þeim sem eru með vefræna sjúkdóma (Stone o.fl., 2010). Einkenni 

þeirra koma yfirleitt skyndilega og verða alvarleg mjög fljótt ólíkt hreyfiröskunum af vefrænum orsökum 

(Factor o.fl., 1995). Hoover’s sign er merki um ósamræmi hjá sjúklingum með starfræn einkenni. 

Dæmi um það er t.d. þegar sjúklingur er með máttminnkun í réttivöðvum (e. extensor muscles) 

mjaðma en kraftarnir verða eðlilegir þegar sjúklingur er beðinn um að beygja eða lyfta upp 

gagnstæðum fæti. Við það þrýstist fóturinn sem er með máttminnkun ósjálfrátt niður í gagnstæða 

stefnu. Þetta myndi ekki gerast ef um máttminnkun af vefrænum orsökum væri að ræða (McWhirter, 

Stone, Sandercock og Whiteley, 2011; Stone o.fl., 2011).  

2.4.1 Hindranir greiningar 

Það er mikilvægt fyrir meðferð allra sjúklinga, hver sem sjúkdómurinn er, að fá viðeigandi greiningu en 

sér í lagi mikilvægt fyrir þá sem eru með starfræn einkenni. Rannsóknir sem framkvæmdar eru á 

sjúklingum með starfræn einkenni koma ítrekað eðlilega út sem veldur sjúklingnum óvissu og 

áhyggjum vegna einkennanna. Það getur dregið athygli hans að einkennunum sem stuðlað getur að 

veikindahegðun og því hægt á bata (Ricciardi og Edwards, 2014). Hugtakanotkun á starfrænum 

einkennum virðist vera erfið og ósamræmi er á milli lækna og vísindamanna sem flækir rannsóknir og 

samskipti heilbrigðisstarfsmanna sem vinna með þennan hóp sjúklinga (Murray o.fl., 2016). Um miðja 

síðustu öld sýndu rannsóknir óviðunandi marga ranglega greinda, en þeim fækkaði hratt á 7. og 8. 

áratug. Samkvæmt Stone o.fl., (2005) voru rangar greiningar á starfrænum einkennum um 29% á 6. 

áratugnum, 17% á 7. áratugnum en aðeins 4% eftir það. Þó svo að hægt sé að líta á að 4% sé of há 

tíðni misgreininga er mikilvægt að bera það saman við tíðni annarra sjúkdóma. Starfræn einkenni 

greinast ekki oftar ranglega en aðrir tauga- og geðsjúkdómar.  

Læknar hræðast oft að greina einstaklinga með starfræn einkenni af ótta við mistök og að 

missa af alvarlegum vefrænum sjúkdómum. Þeir benda á, að þó svo að áhyggjur fagfólks af því að 

greina einstaklinga ranglega með starfræn einkenni geti leitt til ítarlegra rannsókna, getur það verið 

hamlandi að rannsaka sjúklinga of mikið. Það seinkar meðferð á starfrænum einkennum sem getur 

haft áhrif á bataferlið. Þeir mæla þess vegna með að fara milliveginn, milli þess að varast of mikið að 

missa af vefrænum sjúkdómum með ítrekuðum rannsóknum og hins að líta framhjá mögulegri 

greiningu á starfrænum einkennum sem er afturkræfur sjúkdómur og þarf að meðhöndla sem fyrst 

(Stone o.fl., 2005).  

Það að óttast að missa af alvarlegum vefrænum veikindum er algeng hindrun við greiningu 

starfrænna einkenna. Það virðist ýta undir aðrar hindranir við greiningu sjúkdómsins eins og áherslu 

starfsfólks á að meðhöndla vefræna sjúkdóma og það að starfsfólkið á erfitt með að höndla óvissu 

sem fylgir því að greina sjúkling með starfræn einkenni. Murray o.fl., (2016) báru kennsl á fjölbreytt 

magn hindrana (eða alls 379) við greiningu sjúkdómsins. Magnið og fjölbreytnin segir til um hversu 

flókið greiningarferlið er og undirstrikar þörfina á betri greiningaraðferðum. 
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2.5 Tengsl við geðræna sjúkdóma 

Rannsóknir hafa tengt starfræn einkenni við undirliggjandi geðræna sjúkdóma þar sem hjá meirihluta 

sjúklinga er upphaf einkenna skyndilegt í kjölfar einhvers atburðar s.s. mikils álags í einkalífi, 

misnotkunar eða vegna geðrænna sjúkdóma eins og þunglyndi og kvíða (Binzer o.fl., 1997; Kenney 

o.fl., 2007; LaFrance Jr, Rusch og Machan, 2008; Thomas o.fl., 2006). Auk þessa er talið að 

persónugerð hafi þarna áhrif þar eð sjúkdómurinn leggst ekki á alla sem upplifa streitu eða eru með 

geðræna kvilla (Binzer o.fl., 1997). Rannsóknir hafa leitt í ljós hærra hlutfall geðraskana meðal þeirra 

sem eru með starfræn einkenni en þó er óljóst hvort geðraskanirnar hafi komið í kjölfar einkennanna 

eða sé hluti af orsökum þeirra (Ahmad og Ahmad, 2016; Crimlisk o.fl., 1998; Czarnecki o.fl., 2012; 

Hinson, Weinstein, Bernard, Leurgans og Goetz, 2006; LaFrance Jr o.fl., 2008; Nielsen o.fl., 2015). 

Höfundar eru ekki sammála um að gera skuli ráð fyrir að geðrænir sjúkdómar séu meginástæða í 

starfrænum einkennum og telja það geta skaðað tengsl og samskipti milli meðferðaraðila og sjúklinga 

ef það er tekið fram við sjúkling að einkennin séu af geðrænum toga (Czarnecki o.fl., 2012). Einnig eru 

vísbendingar um að líkamlegir þættir eins og verkir og líkamleg meiðsli þ.m.t. aðgerð og svæfing, geti 

framkallað starfræn einkenni og þá af líkamlegum og/eða andlegum ástæðum (Stone o.fl., 2011). Auk 

þess hafa niðurstöður úr sumum rannsóknum sýnt að hjá sjúklingum með starfræn einkenni sé hlutfall 

geðrænna raskana svipað og hjá þeim sem ekki eru með röskunina (Nimnuan o.fl., 2001). Til að 

mynda skoðuðu Maurer, LaFaver, Ameli, Toledo og Hallett, (2015) streitu hjá sjúklingum með starfræn 

einkenni með því að mæla magn kortisóls í blóði og báru saman við heilbrigðan viðmiðunarhóp. Ekki 

var munur á niðurstöðum milli rannsóknarhóps og viðmiðunarhóps og telja þau því að krafa um aukna 

streitu við greiningu starfrænna einkenna sé óréttmæt.  

2.6 Samskipti fagaðila og sjúklinga með starfræn einkenni 

Það er þekkt vandamál að sjúklingar með starfræn einkenni eigi erfitt með að samþykkja 

sjúkdómsgreininguna starfræn einkenni þar sem greiningin skýrir í raun ekki hvað veldur 

einkennunum. Þetta getur valdið því að samskipti sjúklings og fagaðila verða erfið (Nielsen o.fl., 2013). 

Samskipti milli fagaðila og sjúklinga með starfræn einkenni geta skipt máli fyrir viðhorf sjúklingsins til 

greiningarinnar og getur haft hvetjandi eða letjandi áhrif á bata. Sjúklingar virðast taka því illa ef 

útskýringar fagaðila byggja á því að rannsóknir skýri ástandið ekki eða að um geðrænan vanda sé að 

ræða. Þá getur sjúklingur upplifað að fagaðilinn trúi eða skilji hann ekki og þar af leiðandi geta 

samskiptin orðið stirð og einkennast af vantrausti í garð fagmannsins (LaFrance Jr o.fl., 2008; Salmon, 

Peters og Stanley, 1999). Vantraustið hefur forspárgildi um slæmar horfur sjúklingsins (Thomas o.fl., 

2006). Það skiptir því máli hvernig sjúklingum er sagt frá greiningunni, fagaðilar þurfa að vera færir um 

að útskýra einkennin og sýna umhyggju í garð sjúklingsins þannig að hann skilji og taki útskýringarnar 

gildar. Það að ræða greininguna við sjúklinginn gefur honum og fagaðilanum tækifæri til að takast á 

við vandamálin og eykur líkur á bata (LaFrance Jr o.fl., 2008). Að útskýra ekki greiningu og meðferð 

hefur neikvæð áhrif á bata sjúklings. Það er því afar mikilvægt að ræða við sjúklinginn um greininguna 

á uppbyggjandi hátt (LaFrance Jr o.fl., 2008; Salmon o.fl., 1999). Langflestir fagaðilar ræða 

greininguna við sjúklingana sína. Dæmi um útskýringar fagaðila á starfrænum einkennum er að 

einkennin séu raunveruleg, ósjálfráðir atburðir sem tilfinningalegir þættir séu ábyrgir fyrir (LaFrance Jr 
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o.fl., 2008). Önnur og nýstárlegri útskýring á sjúkdómnum er sú að tenging á milli eðlilegra hreyfiboða í 

heila og eðlilegra tauga og vöðva til að framkalla hreyfinguna sé trufluð (Czarnecki o.fl., 2012). 

2.7 Meðferð 

Markmiðið með meðferð fyrir sjúklinga með starfræn einkenni er að ná fram eðlilegri getu. Fleiri en ein 

leið gæti verið möguleg í að hjálpa sjúklingunum að ná því markmiði (Lehn o.fl., 2016). 

Meðferðarúrræði fyrir sjúklinga með starfræn einkenni eru fjölbreytt og þverfagleg og byggja m.a. á 

sjúkraþjálfun, fræðslu, sálfræðimeðferð, iðjuþjálfun, talþjálfun, læknismeðferð, dáleiðslu og 

starfsendurhæfingu (Nielsen o.fl., 2015). Þar sem margar rannsóknir fjalla um sjúklinga sem eru 

innlagðir á sjúkrahús eða endurhæfingarstofnun og þiggja þverfaglega meðferð sem byggir á mörgum 

íhlutunum er oft erfitt að segja til um hvaða íhlutun gagnast best (Moene, Spinhoven, Hoogduin og van 

Dyck, 2002; Nielsen o.fl., 2013). Þessi þverfaglega nálgun hefur þó reynst nokkuð árangursrík (Schrag 

o.fl., 2004). Nielsen o.fl., (2015) leggja til að ef um starfræn hreyfieinkenni er að ræða, ætti 

sjúkraþjálfun að vera meginþáttur í endurhæfingunni með aðrar íhlutanir samhliða.  

Þrátt fyrir þessi fjölbreyttu meðferðarúrræði eiga sjúklingar með starfræn einkenni erfiðara 

með að fá aðstoð frá heilbrigðiskerfinu við veikindum sínum en þeir sem eru með þekktan vefrænan 

sjúkdóm (Carson, Stone, Warlow og Sharpe, 2004; Lehn o.fl., 2016). 

2.7.1 Sjúkraþjálfun 

Sjúkraþjálfun sjúklinga með starfræn einkenni miðar að því að ná upp eðlilegri getu til athafna. Það 

skiptir máli að meðferð sé einstaklingsmiðuð og einblínt sé á undirliggjandi vandamál og það sem 

stuðlar að einkennunum. Sjúkraþjálfari gegnir mikilvægu hlutverki hvað varðar viðhorf sjúklinganna til 

veikinda sinna. Sjúkraþjálfun getur hjálpað sjúklingum að beina athygli þeirra frá einkennum 

röskunarinnar og þjálfað upp eðlileg hreyfimynstur. Það er ekki þannig að aðeins ein aðferð henti 

öllum enda eru starfræn einkenni mjög mismunandi milli sjúklinga. Það þarf ekki að vera að 

sjúkraþjálfun henti öllum, sérstaklega þeim sem taka greininguna ekki gilda og telja hana byggða á 

röngum forsendum (Nielsen o.fl., 2015). Þar með erum við aftur komin að mikilvægi samskipta milli 

fagmanns og sjúklings hvað varðar greininguna og hvernig þau geta haft áhrif á meðferð og bata 

(LaFrance Jr o.fl., 2008).  

 Hér á eftir kemur umfjöllun um ýmsar nálganir í sjúkraþjálfun sem notaðar hafa verið fyrir 

sjúklinga með starfræn einkenni. Þá verður einnig farið yfir stöku aðferðir sjúkraþjálfunar sem hafa 

verið notaðar fyrir þennan hóp. Til að auðvelda umfjöllunina skilgreinum við meðferð eða íhlutun sem, 

allt sem inniheldur samskipti sjúkraþjálfara við sjúklinginn og notkun á ólíkum aðferðum sjúkraþjálfunar 

til að breyta ástandi sjúklingsins. Aðferðir sjúkraþjálfara geta verið æfingar (s.s. liðkandi og styrkjandi 

æfingar), ýmis handtök til að liðka liði, rafmagnsaðferðir og athafnamiðaðar æfingar (s.s. að standa 

upp, ganga frá einum stað til annars o.s.frv.). Meðferðarnálgun er þegar meðferð er veitt á sérstakan 

hátt eða eftir sérstakri leið. Dæmi um meðferðarnálgun er þegar litið er á sjúklinginn og hans ástand á 

heildrænan hátt eða þegar reglur um hreyfinám eru hafðar að leiðarljósi í framkvæmd meðferðar.  



9 

2.7.1.1 Hreyfinám/endurlæra hreyfimynstur (e. neuromuscular 

reeducation) 

Þessi nálgun meðferðar felur í sér að læra réttar hreyfingar alveg uppá nýtt (e. motor relearning 

approuch) þar sem t.d. göngulag er endurlært taugafræði- og atferlislega (Nielsen o.fl., 2013).  

2.7.1.2 Atferlismótun (e. behavioral modification techniques) 

Hugsunin að baki þessari meðferðarnálgun er að starfræn einkenni séu lærð hegðun. Hegðuninni er 

viðhaldið vegna þess að sjúklingarnir trúa að þeir séu með ákveðinn taugafræðilegan sjúkdóm og þróa 

með sér sjúklingahlutverk sem er viðhaldið með athygli sem þeir fá frá öðrum vegna einkennanna. 

Markmið þessarar meðferðarnálgunar er því að endurlæra hreyfingar, sem sagt “aflæra” afbrigðilegar 

hreyfingar og læra að bregðast við umhverfinu með betri hætti. Það er gert með því að fagmaðurinn 

hunsar algjörlega afbrigðilegu hreyfingarnar og hrósar fyrir vel framkvæmdar hreyfingar. Það eykur 

líkurnar á því að vel framkvæmdu hreyfingarnar séu endurteknar en ekki þær afbrigðulegu (Speed, 

1996).  

2.7.1.3 Stigvaxandi þjálfun 

Stigvaxandi þjálfun er meðferðarnálgun sem byggir á því að koma á eðlilegum hreyfimynstrum stig af 

stigi. Sett eru skammtímamarkmið þar sem áherslan er á að auka getu til athafna jafnt og þétt til að ná 

settum markmiðum (Fell, 2004). Byrjað er á grunnhreyfingum á því líkamssvæði þar sem einkenni eru 

til staðar og í framhaldi er byggt ofan á það. Þegar einföldustu hreyfingunum er náð á fullnægjandi hátt 

er flóknari hreyfingum bætt við. Þessu er haldið áfram stigvaxandi þar til eðlilegu hreyfimynstri er náð. 

Endurtekningar eru taldar mikilvægar til að festa góðar hreyfingar í sessi (Czarnecki o.fl., 2012; Fell, 

2004).  

2.7.1.4 Truflun (e. distraction)  

Um er að ræða meðferðarnálgun þar sem truflandi verkefni eru notuð til að minnka óeðlilegar 

hreyfingar hjá sjúklingum t.d. með því að nota áreiti á þann útlim sem er einkennalaus eða biðja 

sjúkling að slá blöðru meðan hann gengur eða æfir jafnvægi (Czarnecki o.fl., 2012). Truflun getur líka 

verið hugræn s.s. með því að draga athygli einstaklingsins frá einkennunum með t.d. samtali við 

viðkomandi, tónlist, láta hann telja o.s.frv. Það er einnig hægt að hafa truflandi áhrif á sjúklinginn með 

því að biðja hann að breyta áherslum í hreyfingunum t.d. með því að biðja hann um að vinna hraðar, 

taktfastar eða bæta við óvæntum hreyfingum (Nielsen o.fl., 2015). 

2.7.1.5 Þjálfun svipuð og hjá hliðstæðum taugasjúkdómum  

Þessi nálgun felur í sér að meðferð fyrir sjúklinga með starfræn einkenni er byggð upp líkt og ef um 

sjúkling með samskonar einkenni vegna vefræns skaða væri að ræða. Dæmi um það er t.d. ef 

sjúklingur með starfræn einkenni er með lömun í öðrum helmingi líkamans, þá er þjálfunaráætlun hans 

byggð á sömu meginatriðum og ef um einstakling með helftarlömun af völdum heilablóðfalls væri að 

ræða. Þar skiptir mestu máli að forðast að koma fram við sjúklinginn eins og einkenni hans séu af 

geðrænum toga eða uppgerð því það getur ýtt undir aukin einkenni og aukna færniskerðingu (Teasell 

og Shapiro, 2002).  
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2.7.1.6 Gönguþjálfun og notkun hjálpartækja 

Gönguþjálfun byggir gjarnan á blöndu stigvaxandi þjálfunar og þjálfun sem byggir á atferlismótun 

(Ness, 2007). Lögð er áhersla á gæði göngunnar og að þjálfa einstaka þætti hennar jafnt og þétt þar til 

eðlilegu göngumynstri er náð (Fell, 2004).  

 Í rannsókn Ness, (2007) var fjallað um að sjúklingar fengu ekki að ganga án stuðnings nema 

eðlilegu göngulagi hafi verið náð með stuðningi. Jafnvel var gengið svo langt að sjúklingur var látinn 

fara um í hjólastól milli meðferða ef hann var ekki búinn að ná eðlilegu göngulagi án stuðnings. 

Markmiðið með þessu var að styrkja ekki óeðlilegar hreyfingar. 

 Nielsen o.fl., (2015) mæla hins vegar ekki með því að sjúklingar með starfræn einkenni noti 

hjálpartæki, sérstaklega þeir sem eru nýgreindir með sjúkdóminn. Þeir telja að hjálpartækin komi í veg 

fyrir endurmyndun eðlilegra hreyfimynstra og geti jafnvel stuðlað að frekari veikindahegðun með enn 

fleiri einkennum og valdið verkjum og styrkminnkun.  

2.7.1.7 Fræðsla 

Fræðsla er mikilvægur hluti af meðferð og eru sjúkraþjálfarar í góðri stöðu til að auka þekkingu og 

skilning sjúklinga á starfrænum einkennum. Þeir hitta sjúklingana venjulega oft og eru yfirleitt í nánu 

sambandi við þá. Mikilvægt er að vanda orðavalið því það skiptir máli hvernig sjúklingarnir upplifa það 

sem sagt er við þá og getur haft áhrif á meðferðina og bata (Nielsen o.fl., 2015). Það þarf að leiða 

sjúklingana frá þeirri hugsun að það sé eitthvað alvarlegt að þeim eins og t.d. að útlimur sé lamaður. 

Leið til þess getur verið að segja að allar rannsóknir og próf sýni að það sé í lagi með taugar og vöðva. 

Það sé hins vegar geta heilans til að tengja saman starfsemi þeirra til að framkalla eðlilegar hreyfingar, 

sem er trufluð. Mikilvægt er að taka fram að þetta ástand sé hægt að laga og þar með fá fram eðlilegar 

hreyfingar að nýju (Speed, 1996). 

2.7.1.8 Athafnamiðuð þjálfun (e. skilled training) 

Athafnamiðuð þjálfun felst í að vinna í þjálfun að ákveðnu markmiði við dagleg líkamleg verkefni. Við 

þjálfunina þurfa hreyfingarnar í flestum tilvikum að skila árangri þannig að sjúklingurinn nái að tengja 

við tilgang hreyfingarinnar. Erfiðleikastigið þarf að vera stigvaxandi og þurfa verkefnin að vera erfið og 

krefjandi til að skila árangri. Þjálfun sem krefst nákvæmnar getu til að ná settu markmiði (e. skilled 

training) hefur jákvæð áhrif á taugatengingar og hjálpar til við að endurlæra hreyfingar (Callahan, 

Parlman, Beninato og Townsend, 2006).  

2.7.1.9 Hefðbundin þjálfun (þ.e. styrktar- og þolþjálfun) 

Endurtekin þjálfun hreyfinga sem krefst ekki nákvæmni til að ná settu markmiði (e. unskilled training) 

eins og styrktarþjálfun og þolþjálfun einar og sér sýna ekki taugatengingar við þjálfun eins og 

athafnamiðuð þjálfun. Þjálfun einstaklinga með starfræn einkenni má ekki eingöngu byggja á 

athafnamiðaðri þjálfun heldur þarf hún að vera fjölbreytt og krefjandi og því æskilegt að hafa styrktar- 

og þolþjálfun með í myndinni (Callahan o.fl., 2006). 
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2.7.1.10 Transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) 

Transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) er tæki sem sendir lágspennu rafboð í gegnum 

rafskaut á húð líkamans (Kerai, Saxena, Taneja og Sehrawat, 2014). TENS er ódýr íhlutun án mikils 

inngrips sem hægt er að nota við margskonar verkjum (Vance o.fl., 2012).  

2.7.2   Önnur meðferð  

Í gegnum tíðina hefur verið lögð sérstök áhersla á geðrænar meðferðir og er sálfræðimeðferð, 

þunglyndislyf og önnur geðlyf dæmi um algenga snemmbæra meðferð við starfrænum einkennum 

(Czarnecki o.fl., 2012). Lögð hefur verið áhersla á að vinna úr sálrænum kvillum, áföllum og 

minningum um misnotkun sem ekki hefur tekist að vinna úr (Hinson o.fl., 2006; LaFrance Jr o.fl., 

2008).  

 Sálfræðimeðferð með áherslu á hugræna atferlismeðferð hefur sýnt góðan árangur við 

meðhöndlun sjúklinga sem greinst hafa með starfræn einkenni. Hugræn atferlismeðferð byggir á því 

að breyta hugarfari sem stuðlar að einkennum sjúkdómsins og hjálpar sjúklingum að sjá afleiðingar 

hegðunar sinnar (Keller o.fl., 2000).  

2.8 Horfur 

Þó ekki sé nein vefræn orsök fyrir einkennum sjúklinga með starfræn einkenni og bati því mögulegur 

(Czarnecki o.fl., 2012; Murray o.fl., 2016) virðast horfur sjúklinga ekki vera í samræmi við það. Í 

flestum rannsóknum hefur meira en þriðjungur sjúklinga verið með sömu eða verri einkenni eftir 

meðferð og þeir sem ná árangri virðast ekki losna við einkennin að fullu (Gelauff o.fl., 2013).  

Ekki er hægt að segja til um horfur sjúklings út frá birtingarmynd einkenna hans né fjölda 

þeirra samkvæmt rannsókn Ahmad og Ahmad, (2016). Auk þess eru ekki tengsl á milli árangurs og 

hvors kyns sjúklingurinn er eða hvort hann sé með sögu um geðræna kvilla eða ekki. Aftur á móti 

getur snemmbær greining og samþykki sjúklings á greiningunni haft jákvæð áhrif á horfur sjúklings til 

bata (Gelauff o.fl., 2013). Auk þess er hægt að tengja góðan árangur við hversu lengi einkenni hafa 

varað, þ.e.a.s. því skemmri tíma sem einkenni sjúklings hafa varað því betri eru líkur hans til bata 

(Ahmad og Ahmad, 2016; Crimlisk o.fl., 1998; Gelauff o.fl., 2013; Teasell og Shapiro, 2002; Thomas 

o.fl., 2006) og er þetta talið eitt af sterkustu forspám um árangur sjúklinga með starfræn einkenni 

(Ahmad og Ahmad, 2016; Gelauff o.fl., 2013). Teasell og Shapiro, (2002) telja ástæður þess að 

sjúklingar með langvarandi starfræn einkenni svari meðferð illa séu of mikil athygli í formi stuðnings. 

Auk þess fá þeir frí frá streitu og ábyrgð í daglegu lífi. Einnig er talið hugsanlegt að einkenni verði 

viðvarandi vegna þess að sjúklingar óttast að ef einkennin hverfa snögglega munu aðrir halda að þeir 

hafi verið að gera sér þau upp og óttast viðbrögð þeirra sem hafa fórnað tíma sínum í að aðstoða þá.  

Af þessum sökum er greiningin mjög áríðandi. Þar sem sjúkdómurinn er oft hugsaður og 

byggður á útilokun annarra sjúkdóma er greiningarferlið oft langt þar sem mikill tími fer í rannsóknir. 

Það væri því æskilegt að hefja meðferð strax þó rannsóknarniðurstöður liggi ekki fyrir (Ahmad og 

Ahmad, 2016). 
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2.9 Tilgangur rannsóknarinnar 

Aðferðir sjúkraþjálfara við meðferð sjúklinga með starfræn einkenni eru mismunandi og til eru margs 

konar nálganir.  

Markmiðið með þessari kerfisbundnu samantekt er að taka saman þær rannsóknir sem hafa 

verið framkvæmdar á sjúklingum með starfræn einkenni og meta hvort meðferðarúrræði sjúkraþjálfara 

séu að skila árangri. Leitað er svara við eftirfarandi rannsóknarspurningu: 

 

Rannsóknarspurning: Hvað segja niðurstöður rannsókna um árangur meðferða 

sjúkraþjálfara hjá sjúklingum með starfræn einkenni? 
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3 Efni og aðgerðir 

Leitað var eftir birtum rannsóknum sem lýsa meðferðum og árangri sjúkraþjálfara við meðhöndlun 

sjúklinga með starfræn einkenni. Gagnabankarnir Cinahl, Medline – Ovid, Proquest og CSA, Science 

direct – Elsevier og Medline – Pubmed voru notaðir við leitina. Leitað var að rannsóknum á ensku sem 

birst höfðu frá 6. september 2012 til 19. febrúar 2017. Einnig var leitað að rannsóknum í 

heimildalistum annarra greina sem fundust við leitina. Leitarorð samanstóðu af enskum hugtökum fyrir 

starfræn einkenni og voru eftirfarandi: conversion disorder, conversion neurological disorder, 

conversion motor disorder, dissociative disorder, functional disorder, functional neurological disorder, 

functional motor disorder, somatoform disorder, psychogenic disorder, medically unexplained og 

hysteri. Hugtökin fyrir starfrænu einkennin voru tengd við hugtök á ensku sem táknuðu meðferð 

sjúkraþjálfara og voru eftirfarandi: physical therapy, physiotherapy og rehabilitation. Inntökuskilyrðin 

voru þau að rannsóknirnar þurftu að hafa fengið birtingu og innihalda umfjöllun um líkamlega þjálfun 

eða meðferð sjúkraþjálfara á sjúklingum er greindir voru með starfræn einkenni. Þær rannsóknir sem 

fjalla um meðferð sjúkraþjálfara sem hluta af þverfaglegri meðferð voru einnig hafðar með. Auk þess 

þurftu rannsóknirnar að vera á sönnunarstigi I – IV (Tafla 1). Fjöldi sjúklinga í rannsóknum var ekki 

takmarkandi þáttur. Heimildir voru metnar þannig að til að byrja með var titill hverrar rannsóknar sem 

fékkst með uppgefnum leitarorðum metinn og ákvarðað út frá honum hvort innihald rannsóknarinnar 

gæti mögulega falið í sér þau inntökuskilyrði sem við höfðum sett. Ef svo var þá var ágrip lesið og ef í 

því komu fram upplýsingar um sjúklinga með starfræn einkenni eða einhvers konar óútskýrð einkenni 

ásamt mögulegri meðferð að þá var rannsóknin skoðuð nánar. 

 
Tafla 1. Sönnunargildi vísindalegra rannsókna. 

Rannsóknir eru flokkaðar eftir sönnunargildi (e. level of evidence) þeirra (Howick o.fl., 2011). Við 

kerfisbundnu samantektina var leitað að meðferðarrannsóknum á sönnunarstigi I-IV. 

 
Sönnunarstig vísindalegra rannsókna 

Stig I Slembivaldar viðmiðunarrannsóknir með þröngu öryggisbili. 

Stig II Slembivaldar viðmiðunarrannsóknir af minni gæðum t.d. vegna lélegrar. 

eftirfylgni (<80%), blindni eða slembiröðunar. 

Framskyggnar samanburðarrannsóknir. 

Stig III Tilfella viðmiðunarrannsóknir (e. case control study). 

Afturskyggnar samanburðarrannsóknir.  

Stig IV Tilfellarannsóknir. 

Stig V Reynsla og skoðun sérfræðinga. 
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Dæmi um ítarlega leit á Medline - Ovid. 

Gerð var ítarleg leit með leitarorðunum (“conversion disorder” OR “conversion neurological disorder” 

OR “conversion motor disorder” OR “dissociative disorder” OR “functional disorder” OR “functional 

neurological disorder” OR “functional motor disorder” OR “somatoform disorder” OR “psychogenic 

disorder” OR “medically unexplained” OR hysteri) AND (“physical therapy” OR rehabilitation OR 

physiotherapy). Leitin var einskorðuð við árin 2012 – 2017 og við heildartexta (e. full text) og enskan 

texta (e. english language) með því að haka við það. Auk þess var hakað við lykilorð (e .keyword). Þar 

sem ekki var hægt að velja nákvæmar dagsetningar voru rannsóknir sem birtar voru fyrir 6. september 

2012 og eftir 19. febrúar 2017 útilokaðar. Í heildina komu upp 199 rannsóknir frá tímabilinu 6. 

september 2012 til og með 19. febrúar 2017. Af þessum 199 rannsóknum sem komu upp voru 140 

útilokaðar út frá titli, 32 eftir lestur á ágripi þeirra, 4 rannsóknir voru ekki aðgengilegar og 23 rannsóknir 

voru skimaðar. Af þeim 23 rannsóknum sem skimaðar voru, uppfylltu 9 rannsóknir inntökuskilyrðin 

okkar. 
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4 Niðurstöður 

4.1 Leitarniðurstöður 

Alls komu upp 881 rannsókn með fyrrgreindum leitarorðum á 5 gagnabönkum. Á Proquest og CSA 

fundust 526 rannsóknir, 199 á Medline – Ovid, 106 á Science direct – Elsevier, 40 á Medline – 

Pubmed og 10 á Cinahl. Leitarniðurstöður eru sýndar á flæðiriti (Mynd 1). Engar greinar fundust úr 

heimildalistum annarra rannsókna til viðbótar þeim sem þegar höfðu komið fram við leit í 

gagnabönkum. 

 

 

Mynd 1. Flæðirit heimildaleitar. 

  

4.1.1 Þátttakendur 

Þátttakendur í rannsóknunum 12 voru samanlagt 445. Allar rannsóknirnar tóku fram kynjaskiptingu á 

meðal þátttakenda og voru konur í miklum meiri hluta. Samtals voru kvenkyns þátttakendur 341 

(76.63%) en karlkyns þátttakendur voru aðeins 104 (23,37%). Flestar rannsóknirnar sögðu til um 

meðalaldur þátttakenda og aldursbil þeirra. Ein rannsókn (Klineberg o.fl., 2014) gaf einungis fram 

aldursbil og tvær (Demartini o.fl., 2014; Houtveen, van Broeckhuysen-Kloth, Lintmeijer, Bühring og 

Geenen, 2015) sögðu aðeins til um meðalaldur. Hjá 395 þátttakendum var meðalaldurinn 40,8 ár og 

hjá 196 þátttakendum var aldursbilið 9 – 85 ár. Í 4 rannsóknum (Chudleigh o.fl., 2013; Kanarek o.fl., 

2013; Klineberg o.fl., 2014; Yam o.fl., 2016) kom ekki greinilega fram hversu lengi sjúklingar höfðu haft 

einkenni fyrir meðferð. Tímalengd einkenna fyrir meðferð í rannsóknum sem tóku það fram (392 

þátttakendur) voru frá 33 dögum (Ryu, Song og Lee, 2014) og að 10,1 ári (Houtveen o.fl., 2015). 

Cinahl, Medline-Ovid, 
proquest og CSA, Science 

disrect - Elsevier og 
Medline - Pubmed (881 

niðurstaða)

371 rannsókn útilokuð 
eftir lestur ágrips

11 rannsóknir ekki 
aðgengilegar

144 voru skimaðar

12 rannsóknir uppfylltu 
innitökuskilyrðin

355 rannsóknir útilokaðar 
út frá titli
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4.1.2 Greining 

Það var breytilegt eftir rannsóknum hvernig greiningunni á starfrænum einkennum var háttað þ.e.a.s. 

hvort notast var við útilokun annarra sjúkdóma eða ósamræmi eða bæði. Ein rannsókn byggði 

greininguna bæði á ósamræmi einkenna og útilokun vefrænna sjúkdóma með myndgreiningu (Yam 

o.fl., 2016). Sumar rannsóknir byggðu greininguna á útilokun vefrænna sjúkdóma með því að nota 

ýmis próf og myndrannsóknir (Jordbru, Smedstad, Klungsøyr og Martinsen, 2014; Kanarek o.fl., 2013; 

Ryu o.fl., 2014; Shapiro, Mehta, Avila og Nguyen, 2015). Í rannsókn Gardiner og Lowe, (2016) voru 

vefrænar orsakir útilokaðar en ekki var greint frá því hvernig það var gert. Í rannsókn Demartini o.fl., 

(2014) voru sjúklingar greindir með starfræn einkenni eftir skoðun á klínískum einkennum af 

taugasérfræðingi og geðlækni og einnig með viðeigandi rannsóknum en ekki kom fram hvernig 

rannsóknir það voru. Í einni rannsókn var talað um að greiningin byggði á greiningarviðmiðun Fahn og 

Williams/Gupta og Lang (Nielsen o.fl., 2015) og í tveim var talað um að greiningin byggði á 

greiningarviðmiðum DSM-IV (Houtveen o.fl., 2015; Klineberg o.fl., 2014). 

 Einnig voru notaðar mismunandi nálganir við að segja sjúklingum og fjölskyldum frá 

greiningunni. Ýmist var sjúklingum sagt frá greiningunni með því að vísa í að próf og myndrannsóknir 

hefðu sýnt að ekki væri um vefræna sjúkdóma að ræða og að sálræn vandamál gætu birst sem 

taugaeinkenni (Yam o.fl., 2016). Í öðrum rannsóknum var sjúklingnum ekki sagt frá greiningunni 

(Kanarek o.fl., 2013), því frestað þangað til sjúklingurinn hafði náð ákveðnum bata (Shapiro o.fl., 2015) 

eða einkennin útskýrð fyrir sjúklingnum án þess að honum væri gefin eiginleg greining (Jordbru o.fl., 

2014). Í einni rannsókn var aðeins talað um að foreldrum hafi verið greint frá greiningunni en ekki 

sjúklingnum sjálfum (Ryu o.fl., 2014). Í rannsókn Nielsen o.fl., (2015) kom fram að sjúklingarnir 

samþykktu greininguna en ekki kom fram hvernig þeim var sagt frá henni. Í rannsókn Gardiner og 

Lowe, (2016) var sjúklingnum sagt frá greiningunni og tók hann greiningunni mjög illa og olli honum 

kvíða og þunglyndi. Margar rannsóknir greindu hvorki frá því hvort eða hvernig sjúklingum var sagt frá 

greiningunni (Chudleigh o.fl., 2013; Demartini o.fl., 2014; Houtveen o.fl., 2015; Klineberg o.fl., 2014; 

McCormack o.fl., 2014). 

4.1.3 Aðdragandi og fylgiraskanir 

Flestar rannsóknir greindu frá streitufullum atburðum, líkamlegum/andlegum sjúkdómum eða öðrum 

mögulegum aðdraganda að einkennum sjúklinganna. Í nokkrum rannsóknum kom fram að líkamleg 

vefræn áföll voru streituvaldandi atburðir í lífi sjúklinganna eins og t.d. heilablóðfall eða eftir aðgerðir 

(Chudleigh o.fl., 2013; Ryu o.fl., 2014; Yam o.fl., 2016). Ein rannsókn greindi frá meðfylgjandi 

líkamlegum veikindum eins og sýkingum, háum hita og/eða meiðslum á meðal sjúklinga með starfræn 

einkenni (Klineberg o.fl., 2014). Ein rannsókn greindi frá öðrum taugaröskunum á meðal sjúklinga með 

starfræn einkenni eins og MS sjúkdóminn (e. multiple sclerosis), rýrnun á litla heila, attention deficit 

hyperactivity disorder (ADHD) og öðrum taugakvillum (McCormack o.fl., 2014).  

Í mörgum rannsóknum kom fram að sjúklingar væru með geðræna sjúkdóma eða með sögu 

um geðræna sjúkdóma eins og þunglyndi og/eða kvíðaröskun (Demartini o.fl., 2014; Gardiner og 

Lowe, 2016; Houtveen o.fl., 2015; Kanarek o.fl., 2013; McCormack o.fl., 2014; Shapiro o.fl., 2015; 
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Yam o.fl., 2016), lyndisraskanir, persónuleikaraskanir (Demartini o.fl., 2014; Houtveen o.fl., 2015) eða 

einhverskonar þroskaskerðingu (Chudleigh o.fl., 2013; McCormack o.fl., 2014).  

Streitufullir atburðir voru taldir kveikjan að starfrænum einkennum s.s. kynferðisleg misnotkun 

(Shapiro o.fl., 2015), einelti (Klineberg o.fl., 2014), líkamlegt ofbeldi (Kanarek o.fl., 2013) eða 

breytingar á fjölskyldumynstri (Chudleigh o.fl., 2013; Klineberg o.fl., 2014). Ein rannsókn greindi frá því 

að einkenni sjúklinga versnuðu eftir stöðu í tíðahring (Klineberg o.fl., 2014). 

Aðeins tvær rannsóknir greindu ekki frá neinum sérstökum aðdraganda eða fylgiröskunum 

(Jordbru o.fl., 2014; Nielsen o.fl., 2015). 

4.1.4 Meðferð: tímabil, ákefð og eftirfylgni 

Tímalengd meðferðar var styttst 5 dagar (Nielsen o.fl., 2015) og lengst 2 ár (Klineberg o.fl., 2014). 

Algengast var að meðferð stæði yfir í 4 vikur (Demartini o.fl., 2014; Kanarek o.fl., 2013; Shapiro o.fl., 

2015).  

Í rannsókn Shapiro o.fl., (2015) og Chudleigh o.fl., (2013) var meðferð veitt einu sinni á dag 

alla daga vikunnar. Í langflestum rannsóknum kom ekki fram hversu oft meðferð var veitt (Chudleigh 

o.fl., 2013; Demartini o.fl., 2014; Gardiner og Lowe, 2016; Houtveen o.fl., 2015; Jordbru o.fl., 2014; 

Kanarek o.fl., 2013; Klineberg o.fl., 2014; McCormack o.fl., 2014; Nielsen o.fl., 2015; Ryu o.fl., 2014; 

Yam o.fl., 2016). 

Í einni rannsókn var greint frá því hversu langur hver meðferðartími var (Ryu o.fl., 2014).  

Í 9 af 12 rannsóknum var fjallað um eftirfylgni meðferðar (Chudleigh o.fl., 2013; Demartini o.fl., 

2014; Houtveen o.fl., 2015; Jordbru o.fl., 2014; Kanarek o.fl., 2013; Klineberg o.fl., 2014; Nielsen o.fl., 

2015; Ryu o.fl., 2014; Yam o.fl., 2016) en árangur sjúklinga var metinn frá 1 mánuði (Jordbru o.fl., 

2014; Ryu o.fl., 2014) uppí tvö ár eftir lok meðferðar (Houtveen o.fl., 2015).  

4.1.5 Sjúkraþjálfun  

Misjafnt var á meðal rannsóknanna hversu nákvæmlega var greint frá sjálfri sjúkraþjálfuninni í 

meðferð.  

 Nokkrar rannsóknir lýstu þáttum í meðferð sem samanstóðu af hefðbundnum aðferðum eins 

og færslutækni (e. transfer training), gönguþjálfun, þjálfun hreyfigetu í samfélaginu (e. community 

mobility training), fræðslu, jafnvægisþjálfun (e. postural control), styrktarþjálfun, þolþjálfun, þjálfun á 

öryggisvitund (e. safety awareness training), hopp þjálfun, hlaupi, stigagöngu, þungaberandi æfingum, 

vatnsþjálfun, samhæfingarþjálfun, þjálfun liðferla, vöðvateygjum og/eða mjúkvefjameðferð þó nálgunin 

hafi verið mismunandi (Chudleigh o.fl., 2013; Gardiner og Lowe, 2016; McCormack o.fl., 2014; 

Shapiro o.fl., 2015; Yam o.fl., 2016). Chudleigh o.fl., (2013) notuðu tæki og aðferðir eins og hjól, 

fjölþjálfa (e. cross-trainer), fótaspyrnu, æfingabolta, jafnvægisæfingar, tölvuleiki og hnébeygju æfingar 

þar sem rétt líkamsstaða var þjálfuð án vitundar sjúklings. 

 Margar rannsóknir fylgdu ákveðinni meðferðarnálgun sem ýmist einblíndi á atferlismótun 

(Chudleigh o.fl., 2013; Jordbru o.fl., 2014; Kanarek o.fl., 2013; Nielsen o.fl., 2015; Shapiro o.fl., 2015; 

Yam o.fl., 2016), stigvaxandi þjálfun (Kanarek o.fl., 2013), truflun (Demartini o.fl., 2014; McCormack 

o.fl., 2014; Nielsen o.fl., 2015) o.fl. Þær meðferðarnálganir sem notaðar voru í rannsóknunum eru 

teknar saman í töflu 2. 
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Tafla 2. Meðferðarnálganir og aðferðir sjúkraþjálfara í rannsóknunum. 

Atferlismótun: 

1) Áhersla á atferlismótun þar sem vel 

framkvæmdar hreyfingar eru hvattar áfram 

með stuðningi og hrósi en afbrigðileg 

hreyfihegðun er hunsuð. 

2) Lýsa einhvers konar bjartsýni eða spá fyrir 

um jákvæðan árangur t.d. segja: “ Í næstu 

viku geri ég ráð fyrir að þú munir geta 

framkvæmt þetta verkefni á þennan hátt”. 

3) Ekki einblína á einkenni sjúklings heldur 

þjálfa það sem þarf að laga án hans vitundar. 

Yam o.fl., (2016), Shapiro o.fl., (2015), 

Jordbru o.fl., (2014), Kanarek o.fl., (2013), 

Nielsen o.fl., (2015), Chudleigh o.fl., (2013) 

Fræðsla: 

Útskýra einkennin fyrir sjúkingum, ýmist með 

því að 1) fullvissa sjúkling og fjölskyldu um að 

það sé enginn undirliggjandi vefrænn 

sjúkdómur, 2) einkennin séu ósvikin og þeim 

gerð grein fyrir því að þau geta átt sér stað 

eftir streitufulla lífsviðburði 3) það sé algengt 

að það vanti tengingu á milli taugakerfisins 

og vöðva. Auk þess að útskýra að bati sé 

mögulegur með endurhæfingu. 

Shapiro o.fl., (2015), Jordbru o.fl., (2014), 

Demartini o.fl., (2014) 

Sálvefræn sjúkraþjálfun (e. psychosomatic 

physical therapy). 

Houtveen o.fl., (2015) 

Truflun: 

Nota truflandi tækni við athafnir. 

Demartini o.fl., (2014), McCormack o.fl., 

(2014), Nielsen o.fl., (2015) 

Athafnamiðuð þjálfun: 

1) Meðferð sem er sniðin að hverjum og 

einum sjúkling þar sem megin áhersla er á 

markmið viðkomandi. 

2) Þjálfun sem miðar að áhugamáli 

viðkomandi sjúklings. 

Demartini o.fl., (2014), Houtveen o.fl., (2015), 

Ryu o.fl., (2014) 

Hugræn atferlismótun: 

Hugræn meðferð sem miðar að því að þróa 

bjargráð og breyta veikindahegðun. 

Demartini o.fl., (2014) 

Hreyfinám/endurlæra hreyfimynstur: 

Endurlæra hreyfistjórn. 

 
 

McCormack o.fl., (2014) 

Stigvaxandi þjálfun: Kanarek o.fl., (2013) 
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Endurhæfingarferlið byggir á því að æfa 

grunnhreyfingar og fara síðan stigvaxandi í 

flóknari hreyfingar. Sjúklingur verður að ná 

hverju stigi fyrir sig til að geta haldið áfram á 

næsta stig. 

Þjálfun svipuð og hjá hliðstæðum 

taugasjúkdómum: 

Hefðbundin meðferð eins og um vefrænan 

sjúkdóm væri að ræða. 

Kanarek o.fl., (2013) 

Gönguþjálfun og notkun hjálpartækja: 

Komið í veg fyrir styrkingu afbrigðilegra 

hreyfimunstra með því láta sjúklinga nota 

hjólastól og sjúklingur má ekki fara úr 

herberginu sínu nema sjúkraþjálfari sé með í 

för eða í meðferð. 

Kanarek o.fl., (2013) 

4.1.6 Önnur meðferð 

Flestar rannsóknirnar greindu frá einhverskonar þverfaglegri meðferð þar sem margar starfstéttir aðrar 

en sjúkraþjálfarar tóku þátt í meðferð sjúklinganna eins og læknar, sálfræðingar, hjúkrunarfræðingar, 

iðjuþjálfar, kennarar og talmeinafræðingar. 

Flestar rannsóknirnar nefndu sálfræðimeðferð sem hluta af meðferð (Chudleigh o.fl., 2013; 

Demartini o.fl., 2014; Gardiner og Lowe, 2016; Houtveen o.fl., 2015; Klineberg o.fl., 2014; McCormack 

o.fl., 2014; Shapiro o.fl., 2015; Yam o.fl., 2016) og þá helst hugræna atferlismeðferð (Demartini o.fl., 

2014; Klineberg o.fl., 2014; McCormack o.fl., 2014; Yam o.fl., 2016). Margar rannsóknirnar nefndu 

einnig iðjuþjálfun sem meðferð (Demartini o.fl., 2014; Jordbru o.fl., 2014; Kanarek o.fl., 2013; 

Klineberg o.fl., 2014; McCormack o.fl., 2014; Yam o.fl., 2016). Aðrar meðferðir sem voru nefndar voru 

lyfjameðferð (Chudleigh o.fl., 2013; Shapiro o.fl., 2015; Yam o.fl., 2016), fjölskyldustuðningur/meðferð 

(Gardiner og Lowe, 2016; Klineberg o.fl., 2014), félagsráðgjöf, kennsla frá kennara, meðferð hjá 

barnalækni (Gardiner og Lowe, 2016) og listmeðferð (e. art therapy) (Houtveen o.fl., 2015). 

 Aðeins ein rannsókn innihélt eingöngu sjúkraþjálfun (Nielsen o.fl., 2015) 

4.1.7 Mælingar á árangri 

Margvíslegar breytur voru notaðar til að meta árangur sjúklinga eftir meðferð. Ýmist voru notuð 

ákveðin mælitæki og/eða árangur metinn með því að mæla minnkun einkenna, aukna færni, sjálfstæði 

og/eða getu til að snúa aftur til vinnu, náms eða íþrótta.  

 Mælitækin voru mismunandi eftir rannsóknum og aðeins í örfáum tilfellum voru tvær 

rannsóknir sem notuðu sama kvarða. Þeir kvarðar sem notaðir voru til að meta árangur sjúklinga eftir 

meðferð mátu ýmist framfarir á líkamsstarfsemi/líkamsbyggingu, athöfnum, þátttöku og/eða lífsgæðum 

og eru teknir saman í töflu 3. 

Nokkrar rannsóknir lýstu árangri með því að lýsa breytingum á einkennum (Chudleigh o.fl., 

2013; Kanarek o.fl., 2013; Ryu o.fl., 2014; Shapiro o.fl., 2015; Yam o.fl., 2016), sjálfstæði í daglegu lífi 
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(Chudleigh o.fl., 2013; McCormack o.fl., 2014; Yam o.fl., 2016), þátttöku í vinnu, námi og/eða íþróttum 

(Chudleigh o.fl., 2013; Ryu o.fl., 2014; Yam o.fl., 2016) og athöfnum eins og að borða, ganga, komast 

á milli staða, þörf á hjálpartækjum o.fl. (Gardiner og Lowe, 2016; Kanarek o.fl., 2013; McCormack o.fl., 

2014; Ryu o.fl., 2014; Shapiro o.fl., 2015). 

 

Tafla 3. Mælitæki sem notuð voru við mat á árangri í rannsóknunum. 

Líkamsstarfsemi/ 
Líkamsbygging 

Athafnir Þátttaka Lífsgæði 

Mayo-Portland 
adaptability Inventory-
4 (MPAI-4) 

Mayo-Portland 
adaptability 
Inventory-4 
(MPAI-4) 

Mayo-Portland 
adaptability 
Inventory-4 
(MPAI-4) 

Mayo-Portland 
adaptability 
Inventory-4 
(MPAI-4) 

 Functional 
Independence 
Measure for 
Children 
(WeeFIM) 

Functional 
Independence 
Measure for 
Children 
(WeeFIM) 

 

The Common 
Neurological 
Symptom 
Questionnaire 
(CNSQ) 

  36-Item Short 
Form Health 
Survey (SF-36) 

 10 minutes walk 
test (10MWT) 

  

Berg Balance scale 
(BBS) 

Berg Balance 
scale (BBS) 

  

Health of the nation 
Outcome Scale 
(HoNOS) 

   

The Interpersonal 
Skills Assessment 
(IPS) 

 The Interpersonal 
Skills 
Assessment 
(IPS) 

 

   EuroQol-5D index 
(EQ-5D) 

Hospital Anxiety and 
Depression Scale 
(HADS) 

Modified Rankin 
Scale (MRS) 

 The 12-Item 
Short Form 
Health Survey 
(SF-12) 

Patient Health 
Quastionnaire-15 
(PHQ-15) 

Canadian 
Occupational 
Performance 
Measure (COPM) 

Work and Social 
Adjustment scale 
(WSAS) 

Child Health 
Questionnaire 
(CHQ) 

Symptom checklist 90 
(SCL-90) 

 Functional 
Mobility Scale 
(FMS) 

 

Fear Questionnaire 
(FQ) 

   

The Revised Illness 
Perception 
Questionaire (IPQ-R) 

   

Visual analogue scale 
(EQ-VAS) 

   

The Clinical Global 
Impression (CGI) 

   



21 

4.1.8 Árangur 

Allar rannsóknirnar greindu frá jákvæðum niðurstöðum strax eftir meðferð. Í öllum rannsóknunum 

nema einni þar sem greint var frá eftirfylgni hélst árangur áfram góður. 

Þær rannsóknir sem voru með fleiri en einn þátttakanda sýndu marktækan bata á langflestum 

árangursmælingunum. Í rannsókn Jordbru o.fl., (2014) var marktæk framför á öllum þremur 

árangursbreytunum; sem mældu athafnir, þátttöku og lífsgæði (FIM, FMS og SF-12). Við eftirfylgni var 

hins vegar aðeins marktæk framför á líkamlega hluta SF-12 en ekki geðræna hlutanum. Einnig var 

klínísk marktæk framför þar sem flestir sjúklinganna urðu sjálfstæðir og sneru aftur til vinnu. Í rannsókn 

Demartini o.fl., (2014) urðu marktækar framfarir á mælingum á líkamsstarfsemi (HoNOS, HADS, PHQ-

15, CNSQ og IPQ-R) en ekki í athöfnum (COPM). Auk þess mældist ekki breyting á spurningarlista 

um hræðslu (FQ). Við útskrift mátu 72,2% almenna heilsu sína betri eða miklu betri á CGI og 80,5% 

mátu helstu einkenni sín betri eða miklu betri á IPS. Við 12 mánaða eftirfylgni hafði árangurinn aðeins 

dalað og voru niðurstöðurnar þá 66,6% og 63,9%. Í rannsókn Nielsen o.fl., (2015) höfðu 96% sjúklinga 

bætt sig við lok meðferðar og 85% við þriggja mánaða eftirfylgni. Marktæk framför varð á mælingum á 

líkamsstarfsemi þ.e. jafnvægi og göngu (BBS, 10MWT, EQ-5D-5L), athöfnum og þátttöku (mælt með 

EQ-5D-5L og WSAS) og í lífsgæðum (metið með líkamlega hluta SF-36). Hvorki varð marktæk framför 

á geðræna hluta SF-36 né hvað varðar kvíða og þunglyndi sem metið var með HADS. Meira en 

helmingur sjúklinga sýndu góðan árangur (63,9%) á CGI við lok meðferðar og 55,3% við eftirfylgni. 

Enginn var verri eftir meðferð en 4% sögðu sig miklu verri við eftirfylgni. Í rannsókn McCormack o.fl., 

(2014) var árangur meiri hluta sjúklinga góður, hvað varðar hreyfigetu (72,7%) og í athöfnum (ADLs 

(87,9%) og MRS stig (72,7%)), eftir útskrift. Það urðu marktækar framfarir á öllum þessum þremur 

árangursbreytum. Í rannsókn Klineberg o.fl., (2014) varð líkamleg og sálfélagsleg geta marktækt betri 

fyrstu 4 mánuðina og hélst það við 12 mánaða eftirfylgni. Í rannsókn Houtveen o.fl., (2015) urðu 

marktækar framfarir á öllum þáttum SCL-90 sem er mæling á líkamsstarfsemi og á lífsgæðum (EQ-5D 

og EQ VAS). Einnig kom fram að heilbrigðiskostnaður eftir meðferð var marktækt lægri en fyrir 

meðferð á meðal sjúklinganna. 

Þær rannsóknir sem aðeins höfðu einn þátttakanda lýstu árangrinum með aukinni getu til 

athafna, sjálfstæði, bata á einkennum og aukinni þátttöku. Fimm rannsóknir af 6 greindu frá góðum 

árangri strax eftir meðferð og við eftirfylgni þar sem sjúklingarnir ýmist sýndu bætingu einkenna, urðu 

sjálfstæðir við daglegt líf og/eða snéru aftur til vinnu, náms og/eða íþróttaiðkunar. Í rannsókn Shapiro 

o.fl., (2015) jókst geta sjúklings eftir meðferð þar sem sjúklingur gat gengið og borðað án aðstoðar en 

8 dögum eftir útskrift var sjúklingur lagður inn að nýju með versnandi einkenni. Hann útskrifaðist aftur 

12 dögum seinna í hjólastól. 

 

Yfirlit rannsókna í kerfisbundnu samantektinni er að sjá á töflu 4. 
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Tafla 4. Greinar kerfisbundinnar samantektar. 

Höfundar Rannsóknar-

aðferð 

Tilgangur 

rannsóknar 

Einkenni Lengd 

einkenna 

fyrir 

meðferð 

Úrtak Meðferð Lengd 

meðferðar 

Niðurstöður Eftirfylgni 

Rannsókn með samanburðarhóp (e. controlled study) 

Jordbru o.fl., 

(2014). 

Slembivalin 

samanburð-

arrannsókn 

(cross-over 

design). 

Skoða áhrif 3. 

vikna endur-

hæfingar á 

inniliggjandi 

sjúklingum með 

starfræna göngu-

truflun og bera 

saman við 

sjúklinga á 

biðlista. 

Göngutruflanir. Að 

meðaltali 

10 mán. 

(Minna er 5 

ár). 

MH: 

31 

(81% 

kvk og 

19% 

kk). 

 

 

Þverfagleg 

meðferð. 

Einstaklings-

bundin 

líkamleg 

þjálfun með 

áherslu á 

atferlismótun. 

 

3 vikur. Miklar og 

marktækar 

framfarir á 

FMS og FIM 

mælitækjunum

eftir meðferð. 

Marktækar 

framfarir á 

líkamlega og 

andlega hluta 

1 mán. og 

1 ár. 
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VH: 29 

(79% 

kvk og 

21% 

kk) 

Biðlisti. 

Meðferð eftir 4 

vikur. Síðan 

alveg eins 

meðferð og hjá 

MH. 

SF-12 en 

aðeins á 

líkamlega 

hlutanum við 

eftirfylgni. 

Flestir urðu 

sjálfstæðir í 

daglegu lífi og 

margir snéru 

aftur til vinnu. 

Enginn þurfti 

gönguhjálpar-

tæki eftir 

útskrift. 

Rannsóknir án samanburðarhóps (e. uncontrolled studies) 

Houtveen 

o.fl., (2015). 

Framskyggn 

áhorfsrannsókn 

(e. prospective 

observational 

study). 

Meta árangur 

þverfaglegrar 

meðferðar á 

sjúklingum með 

starfræn 

einkenni. 

Alvarleg 

langvarandi 

starfræn 

einkenni. 

Að 

meðaltali 

10,1 ár. 

183 

(um 

79,8% 

kvk og 

20,2% 

kk). 

Þverfagleg 

meðferð. 

Sálvefræn 

þjálfun. 

Að meðaltali 

26,1 vika. 

Marktækar 

framfarir á 

líkamlegum 

einkennum 

(SCL-90) og 

heilsutengd-

um lífsgæðum 

(EQ-5D Index 

og EQ VAS). 

 

6 mán., 1 

ár og 2 ár. 
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Demartini 

o.fl., (2014). 

Framskyggn 

ferilrannsókn. 

Meta skammtíma 

og langtíma 

árangur 

þverfaglegrar 

meðferðar á 

inniliggjandi 

sjúklingum með 

starfræn 

einkenni. 

Vöðvaspennu-

truflanir (16,1%), 

kippir (8,9%), 

skjálfti (8%), 

göngutruflanir 

(7,5%), blönduð 

hreyfieinkenni 

(10%), krampar 

(21,2%), 

máttminnkun 

(18,8%) og 

skyndtruflanir 

(9,5%). 

Að 

meðaltali 

4,8 ár (1-8 

ár).  

66 

(70,2% 

kvk og 

29,8% 

kk). 

Þverfagleg 

meðferð. 

Áhersla á 

truflandi tækni 

og villumiðaða 

námstækni (e. 

error-based 

learning 

techinque). 

4 vikur. Meiri hluti 

(66,2%) sjúkl-

inga sögðu 

almenna 

heilsu sína 

“betri” eða 

“miklu betri” og 

75% sögðu sín 

helstu einkenni 

vera “betri” 

eða “miklu 

betri”. Aðeins 

55% voru 

metnir við eftir-

fylgni. Árang-

urinn hélst ekki 

hjá öllum við 

eftirfylgni. 

12 mán. 

Klineberg 

o.fl., (2014). 

 

Framskyggn 

klínísk rannsókn 

(e. prospective 

clinical study).  

Að skoða og 

bera saman 

núverandi 

einkenni og 

breytingar á 

líkamlegri og 

sálfélagslegri 

virkni í ungling-

36% með 

króníska 

síþreytu, 26% 

með verkja 

heilkenni (e. pain 

disorder) og 38% 

með starfræn 

einkenni (18% 

Kemur ekki 

fram. 

50 

(80% 

kvk og 

20% 

kk). 

Þverfagleg 

meðferð. 

Hugræn 

atferlismeðferð 

og stigvaxandi 

líkamsþjálfun. 

6 - 24 

mánuðir. 

Líkamleg og 

sálfélagsleg 

geta varð 

marktækt betri 

eftir 4 mánuði 

og hélst við 12 

mánaða eftir-

fylgni. 

12 mán. 
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um með 

langvarandi 

síþeytu eða 

starfræn einkenni 

(e. somatoform 

disorders). 

með 

undifferentiated 

somatoform 

disorder,14% 

með conversion 

disorder, 4% 

með óskilgreinda 

somatoform 

disorder og 2% 

með somatis-

ation disorder). 

Nielsen o.fl., 

(2015). 

 

Framskyggn 

ferilrannsókn. 

 

Kanna hvort 

sjúkraþjálfun 

gagnist 

sjúklingum með 

starfræn 

einkenni. 

Kemur ekki fram. Að 

meðaltali 

5,5 ár. 

47 

(66% 

kvk og 

34% 

kk). 

Sjúkraþjálfunin 

byggði á: 1) 

fræðslu, 2) 

skoðun á 

hvernig 

einkenni hafa 

áhrif á 

hreyfingar og 

líkamsstöðu, 

3) endurlæra 

hreyfingar með 

því að beina 

athygli annað, 

4) þróa sjálfs-

hjálpar áætlun. 

5 dagar. 65% sögðu sig 

m.t.t. einkenna 

hafa náð “mjög 

miklum bata” 

eða “miklum 

bata”. Það 

minnkaði í 

55% við 3 

mánaða 

eftirfylgni. Við 

eftirfylgni voru 

marktækar 

framfarir á 

líkamlega 

hluta SF-36, 

3 mán. 
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BBS og 10 m 

gönguprófinu. 

McCormack 

o.fl., (2014). 

 

 

Afturskyggn 

samanburðar 

rannsókn (e. 

retrospective 

comparative 

study). 

Meta einkenni og 

bata hjá 

sjúklingum með 

starfræn einkenni 

sem voru lagðir 

inná sérhæfða 

taugageðdeild. 

Færniskerðing 

(87,9%); Skert 

hreyfigeta 

(skjálfti, vöðva-

spennutruflun og 

ataxia) (12,1%); 

Einkenni báðu 

megin (63,6%); 

Starfrænir 

krampar (55%). 

Að 

meðaltali 

48 mán. 

33 

(78,8% 

kvk og 

21,2% 

kk). 

Þverfagleg 

meðferð; 

taugafræðilegt 

mat, sálfræði-

meðferð 

(hugræn 

atferlis-

meðferð), 

sjúkraþjálfun 

(vöðvateygjur, 

jafnvægisþjálf-

un, styrktar-

þjálfun, 

fræðsla, 

líkamsvitund 

og nudd) og 

iðjuþjálfun. 

Meðaltími 

101 dagur. 

Meirihluti 

sjúklinga 

sýndu góðan 

árangur hvað 

varðar 

hreyfigetu 

(72,7%), 

athafnir 

daglegs lífs 

(87,9%) og 

MRS stig 

(72,7%).  

Kemur 

ekki fram. 

Yam o.fl., 

(2016). 

Tilfellarannsókn 

(e. case study). 

Að lýsa 

þverfaglegri 

meðferð við 

blönduðum 

starfrænum 

einkennum þ.m.t. 

hreyfitruflunum. 

Máttminnkun, 

skyntruflanir, 

vitræn einkenni, 

stam, jafnvægis-

skerðing og 

skerðing á 

samhæfingu. 

Kemur ekki 

fram. 

1 (kk). Þverfagleg 

meðferð. 

Endurlæra 

hreyfimynstur. 

18 vikur. Var að 

mestum hluta 

einkennalaus 

við útskrift og 

hélst 

einkennalaus 

við 6 mánaða 

6 mán. 
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eftirfylgni. 

Shapiro o.fl., 

(2015). 

 

Tilfellarannsókn. Meta árangur 

sjúklings eftir 

fræðslu um 

greiningu 

starfrænna 

einkenna og 

sjúkraþjálfun við 

sjúkdómnum. 

Starfrænir 

krampar og 

máttminnkun 

(helftarlömun). 

4 mán. 1 

(kvk). 

Fékk iðju- og 

sjúkraþjálfun. 

Áhersla á 

atferlismótun. 

4 vikur. Við útskrift var 

hún farin að 

ganga án 

hjálpartækja. 

Var aftur lögð 

inn vegna 

aukinna 

einkenna 8 

dögum eftir 

útskrift. 

Útskrifaðist 

aftur 12 

dögum seinna 

í hjólastól og 

með aukin 

krampaköst. 

Það var 

ekki hægt 

að hafa 

eftirfylgni. 

Gardiner og 

Lowe, 

(2016). 

Tilfellarannsókn. Lýsa því hvað á 

að gera ef ungt 

fólk er með 

einkenni 

pervasive refusal 

syndrome/per-

vasive arousal 

syndrome eða 

starfræn einkenni 

Máttminnkun. 4 mánuðir. 1 

(kvk). 

Þverfagleg 

meðferð: 

Félagsráðgjöf, 

sálfræði-

meðferð og 

sjúkraþjálfun 

(óvirkar 

vöðvateygjur, 

spelkur og 

8 mán. Náði fullum 

bata. 

Kemur 

ekki fram. 
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á almennri 

heilsugæslu. 

styrktarþjálfun)

. 

Ryu o.fl., 

(2014). 

Tilfellarannsókn. Skoða hvort 

sálræn vandamál 

geta tengst 

líkamlegum 

einkennum og 

meta árangur 

endurhæfingar 

og sálfræðilegrar 

ráðgjafar á 

sjúkling með 

starfræna 

máttminnkun. 

Máttminnkun. 33 dagar. 1 (kk). Sjúkraþjálfun 

sem 

einkenndist af 

styrktarþjálfun, 

athafnamiðaðri 

gönguþjálfun, 

jafnvægis-

þjálfun (e. 

balance and 

postural 

exercise). 

Markmið 

meðferðar var 

að sjúklingur 

færi aftur að 

stunda 

taekwondo. 

23 dagar 

inniliggjandi. 

. 

Náði fullum 

bata og var 

enn með fulla 

heilsu við 

mánaða 

eftirfylgni. 

Hann byrjaði 

aftur að æfa 

taekwondo. 

1 mán. 

Chudleigh 

o.fl., (2013). 

Tilfellarannsókn. Segja frá 

þverfaglegri 

meðferð á 

unglingsstúlku 

með starfræna 

krampa og 

vöðvaspennu-

Skyntruflanir, 

vöðvaspennu-

truflanir og 

krampar. 

Um 6 mán. 1 

(kvk). 

Þverfagleg 

meðferð; 

lyfjameðferð, 

sjúkraþjálfun 

og sálfræði-

meðferð. 

3. vikna 

innlögn og 4 

mánuðir á 

göngudeild. 

Náði 

framförum við 

líkamsbeitingu 

á göngu og við 

athafnir. 11 

mán. eftir 

útskrift hafði 

9 mán. 
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truflanir. hún lokið við 

háskóla og var 

orðin virk í 

félagslífi. Fékk 

þó einstaka 

sinnum 

krampa og 

vöðvaspennu-

truflanir. 

Kanarek 

o.fl., (2013). 

Tilfellarannsókn. Rannsaka hvort 

LTAP og LTWP 

þjálfun skili 

árangri fyrir 

sjúklinga með 

starfræn 

einkenni. 

Vinstri 

helftarlömun og 

verkir frá höfði og 

hálshrygg. 

Kemur ekki 

fram. 

1 

(kvk). 

Hugræn 

atferlis-

meðferð, 

iðjuþjálfun og 

sjúkraþjálfun 

sem byggði á 

LTAP og 

LTWP. Auk 

þess var dans 

og tölvuleikir 

nýtt samhliða 

þeirri þjálfun.  

4 vikur 

inniliggjandi. 

Náði fullum 

líkamlegum 

bata og varð 

mun betri 

andlega. Var 

enn með fulla 

heilsu við 6 

mánaða 

eftirfylgni.  

6 mán. 

 

SCL-90 = The Symptom Checklist 90, EQ-5D Index = EuroQol-5D index, EQ VAS = Visual analogue scale, FMS = The Functional Mobility Scale, FIM = The 
Functional Independence measure, SF-12 physical og mental = The short form (12) physical and mental summary scale, LTAP = Learn to use your arm 
program, LTWP = Learn to walk program, ADL = Activity of daily living, MRS = The modified Rankin Scale, SF-36 = The Short Form (36) Health Survay.  
MH = Meðferðarhópur, VH = Viðmiðunarhópur 
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5 Umræður 

Í þessari kerfisbundnu samantektarrannsókn fundum við 12 rannsóknir þar sem meðferðaráhrif 

sjúkraþjálfunar fyrir sjúklinga með starfræn einkenni voru metin. Markmiðið með þessari samantekt var 

að meta hvort og hvernig meðferð sjúkraþjálfara skilar árangri fyrir sjúklinga með starfræn einkenni. 

Skoðað var hvort árangur var metinn með betri líkamsstarfsemi (minnkun einkenna), aukinni 

athafnagetu og/eða þátttöku sem og betri lífsgæðum. 

Rannóknirnar voru birtar frá 6. september 2012 til 19. febrúar 2017. Af þessum 12 

rannsóknum voru sex tilfellarannsóknir, ein afturskyggn samanburðarrannsókn, tvær framskyggnar 

ferilrannsóknir, ein framskyggn klínísk rannsókn, ein framskyggn áhorfsrannsókn og aðeins ein 

slembivalin samanburðarrannsókn.  

Í heild sinni voru aðeins 445 þátttakendur í rannsóknunum 12 sem teknar voru fyrir í 

kerfisbundnu samantektarrannsókninni. Það er lítill fjöldi ef miðað er við algengi sjúkdómsins (Ahmad 

og Ahmad, 2016; Nimnuan o.fl., 2001; Stefansson o.fl., 1976). Helmingur rannsóknanna voru 

tilfellarannsóknir með aðeins einn þátttakanda. Niðurstöður rannsóknanna geta þó gefið góða 

vísbendingu um mikilvægi þess að sjúklingar fái viðeigandi meðferð við sjúkdómnum þar sem 

niðurstöður langflestra rannsóknanna sýndu fram á góðan árangur meðferðar. 

Erfitt er að segja til um árangur sjúkraþjálfunar sem meðferðar einnar og sér og einnig hvaða 

íhlutun skilar mestum árangri þar sem allar rannsóknirnar nema ein skoðuðu þverfaglega nálgun í 

meðferð. Nielsen o.fl., (2015) skoðuðu árangur af 5 daga meðferð sjúkraþjálfara sem samanstóð af 

fræðslu og endurþjálfun hreyfinga með áherslu á langtíma sjálfshjálparaðferðir. Eftir þjálfun mátu 65% 

sjúklinganna að þeir hefðu náð “mjög miklum bata” eða “miklum bata” á einkennum sínum. Við 3 

mánaða eftirfylgd hafði hlutfallið lækkað niður í 55%. Einnig varð marktæk framför á líkamlega hluta 

SF-36, Berg Balance Scale og 10 metra gönguprófi. Ekki varð breyting á sálrænni líðan. Þessar 

niðurstöður gefa vísbendingar um góðan árangur sjúkraþjálfunar fyrir þennan hóp sjúklinga hvað 

varðar líkamleg einkenni þó svo að í rannsóknina hafi vantað samanburðarhóp. Aðeins ein rannsókn 

af 12 var með samanburðarhóp. Jordbru o.fl., (2014) voru með viðmiðunarhóp þar sem sjúklingar voru 

settir á biðlista eftir meðferð en meðferðarhópurinn fékk meðferð strax. Þverfaglegri nálgun var beitt. 

Sjúkraþjálfunin innihélt einstaklingsbundna líkamlega þjálfun með áherslu á atferlismótun. 

Viðmiðunarhópurinn fékk síðan sömu meðferð og meðferðarhópurinn 4 vikum seinna. Marktækur 

munur var á niðurstöðum varðandi athafnir og þátttöku (sem mælt var með kvörðunum FMS og FIM) 

eftir meðferð. Auk þess urðu marktækar framfarir á líkamlega og andlega hluta SF-12 eftir meðferð en 

aðeins á líkamlega hlutanum við eftirfylgni. Niðurstöður úr þessari rannsókn gefa vísbendingar um 

góðan árangur þverfaglegrar meðferðar fyrir sjúklinga með starfræn einkenni.  

Skortur er á hágæða rannsóknum um meðferð sjúkraþjálfara fyrir þennan sjúklingahóp þar 

sem samanburðarhópur er notaður og stærra þýði. Í mörgum rannsóknanna var ekki farið ítarlega í 

hve áköf sjúkraþjálfunin var, hve lengi hún stóð og hve oft á dag. Það er því erfitt að gera sér grein 

fyrir hversu mikið vægi sjúkraþjálfunin hafði í þverfaglegu nálguninni. Auk þess var ferli sjúkraþjálfunar 

ekki nógu vel lýst þó flestar rannsóknirnar hefðu ákveðna meðferðarnálgun. Í rannsókn Nielsen o.fl., 

(2015) var meðferð sjúkraþjálfara vel lýst en hún samanstóð af því að fræða viðkomandi um einkenni 
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hans, klínískri skoðun á hvernig einkenni hafa áhrif á hreyfingar og líkamsstöðu, endurlæra hreyfingar 

með því að beina athygli sjúklings frá einkennum sínum og þróa með viðkomandi sjálfshjálparáætlun.  

 Æskilegt er að ítarlega sé fjallað um sjúkraþjálfunarmeðferðina sem sjúklingarnir fá, hve 

ákafa þjálfun, hve lengi og hve oft á dag svo hægt sé að segja til um hvort meðferðin skili tilsettum 

árangri. Auk þess er erfitt að bera rannsóknir saman þar sem aðferðir sjúkraþjálfara eru mjög 

mismunandi og margs konar þjálfun beitt. Algengasta meðferðarnálgunin sem notuð var í 

rannsóknunum var atferlismótun en helmingur rannsóknanna notaði þá nálgun í meðferð sjúklinganna. 

Atferlismótun hefur verið notuð í rannsóknum á sjúklingum með starfræn einkenni og hefur skilað 

góðum árangri (Czarnecki o.fl., 2012; Moene o.fl., 2002; Ness, 2007; Speed, 1996; Teasell og 

Shapiro, 2002) 

Skortur er á rannsóknum sem bera saman tvær eða fleiri mismunandi íhlutanir t.d. 

sjúkraþjálfun og sálfræðimeðferð til að geta metið hvor íhlutunin skili meiri árangri og einnig hvers 

konar árangri. Það gæti þó verið siðferðislegt álitamál ef framkvæma ætti rannsókn þar sem aðeins 

önnur íhlutunin væri veitt þar sem mögulegt er að báðar íhlutanirnar saman skili betri árangri heldur en 

þær einar og sér. Þar sem sjúklingar með starfræn einkenni eru oft með aðrar raskanir eða 

aðdraganda (Binzer o.fl., 1997; Kenney o.fl., 2007; LaFrance Jr o.fl., 2008; Stone o.fl., 2011; Thomas 

o.fl., 2006) gæti það gefið vísbendingu um það að þverfagleg meðferð sé hugsanlega ákjósanlegasta 

meðferðarúrræðið. 

 Samanburður sjúklinga með starfræn einkenni getur reynst erfiður þar sem birtingarmyndir 

einkenna sjúklinga með starfræn einkenni eru mjög mismunandi og aðdragandi ólíkur. Í 

rannsóknunum 12 voru fjölmörg mælitæki notuð til að meta árangur sjúklinganna og í aðeins örfáum 

tilfellum voru tvær rannsóknir sem notuðu sömu mælitæki sem bendir til að þetta er ekki einsleitur 

hópur. Ef til vill þarf að flokka hópinn niður í smærri hópa t.d. út frá áhrifum á daglega getu eða 

þátttöku. Það myndi auðvelda samanburð og auðveldara yrði að ná svipuðum hópi inn í rannsóknir til 

að kanna áhrif meðferðar. Einnig vantar alþjóðlegan mælikvarða sem metur líkamsstarfsemi, 

athafnagetu og þátttöku í daglegu lífi hjá þessum sjúklingahópi til að geta gert samanburð á milli 

einstaklinga og þar af leiðandi auðveldað samanburð á milli rannsókna.  

 

5.1 Takmarkanir 

Helstu takmarkanir þessarar samantektar er að aðeins var leitað að rannsóknum frá árinu 2012-2017. 

Nielsen o.fl., (2013) tóku saman rannsóknir til að meta árangur sjúkraþjálfunar fyrir sjúklinga með 

starfræn einkenni frá árinu 1950 til 5. september 2012 svo okkar samantekt tekur við af samantekt 

þeirra. 

Fáar hágæða rannsóknir fundust við leitina. Aðeins ein slembivalin samanburðarrannsókn 

fannst. Auk þess voru rannsóknirnar með fáa þátttakendur og meiri en helmingur rannsóknanna voru 

tilfellarannsóknir með aðeins einn þátttakanda. Mismunandi aðferðir voru notaðar við 

sjúkdómsgreiningu, mat á árangri og meðferð var fjölbreytt. Allar rannsóknirnar nema ein voru með 

fleiri íhlutanir en sjúkraþjálfun og því erfitt að ákvarða hvaða íhlutun skilar mestum árangri.  
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6 Ályktanir 

Ályktun okkar út frá þeim rannsóknum sem skoðaðar voru er að þverfagleg meðferðarnálgun skili 

góðum árangri hvað varðar minnkun á einkennum, aukna athafnagetu og/eða þátttöku í daglegu lífi og 

betri lífsgæðum, hjá sjúklingum með starfræn einkenni. Niðurstöður okkar sýndu að 11 af 12 

rannsóknum skiluðu marktækum árangri strax eftir meðferð og við eftirfylgni þegar það var tekið fram. 

Ekki er hægt að álykta um árangur sjúkraþjálfunar sem meðferð fyrir þennan sjúklingahóp út frá 

þessari samantekt þó svo að hún geti gefið ákveðna vísbendingu um að meðferð sjúkraþjálfara skili 

góðum árangri. Rannsóknarspurningu okkar er þar af leiðandi ósvarað. Þörf er á fleiri 

samanburðarrannsóknum sem einblína á sjúkraþjálfunarmeðferð til að geta sagt til um árangurinn þar 

sem ekki er hægt að greina á milli hvaða íhlutanir skili mestum árangri þegar um þverfaglega meðferð 

er að ræða.  
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